
У гор ным ауле сын не 

мае пра ва па вы шаць го лас 

на баць ку, баць ка не мо жа 

па вы шаць го лас на дзе да, 

а дзед на пра дзе да.

Та му ў ауле заў сё ды 

вель мі ці ха і толь кі кры кі 

пра дзе даў па ру ша юць ці-

шы ню.

— Ні ко лі, ні ў ад ной куль-

ту ры сне дан не не бы ло га-

лоў ным пры ёмам ежы за 

дзень.

— Ні ко лі, ні ў ад ной куль-

ту ры не бы ло мэ ты па ху-

дзець.

Ёсць мер-

ка ван не, што 

ка ма ры ў ле-

се ку са юць 

ця бе не дзе-

ля ежы — 

яны ад но-

сяць кроў на 

ана ліз зя зю-

лі, каб яна 

маг ла даць 

больш аб грун та ва ны пра-

гноз пра цяг лас ці твай го 

жыц ця.

— Пры ві тан не, дзет ка, 

ад па чы ва еш? Ча му та кая 

кра су ня і зу сім ад на?

— Вель мі смеш на, 

Адам.

Ін струк цыя:

«За ба ро не на раз бі раць 

пры ла ду. У ёй ня ма дэ та-

ляў, якія мог бы ад ра ман-

та ваць ка рыс таль нік».

Вы твор ца мя не за-

інтры га ваў. Прак тыч на 

пра ва куе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Лізаветы, 
Аляксандра, Арсенія, 
Астапа, Данілы, Івана, 
Ігната, Макара, Паўла, 
Пятра.

К. Марыі, Пятра.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.37 19.34 12.57

Вi цебск — 6.25 19.25 13.00

Ма гi лёў — 6.27 19.24 12.57

Го мель — 6.25 19.19 12.54

Гродна — 6.52 19.49 12.57

Брэст — 6.54 19.48 12.54
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

Месяц
Маладзік 9 верасня.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

12 ВЕ РАС НЯ

1712 год — на ра дзіў ся (На-

ва груд чы на) Сця пан Ас-

кер ка, эка на міст, юрыст. З 1733 го да ў 

Пру сіі, са вет нік юс ты цыі ка ра ля Фрыд-

ры ха ІІ. Упер шы ню ўвёў у на ву ко вы ўжы-

так сло ва «план», вы ка заў ідэі, якія ме лі 

важ ную ро лю ў фар мі ра ван ні так зва на га прус ка га шля ху 

раз віц ця ка пі та ліз му ў сель скай гас па дар цы. Да та смер ці 

не вя до мая.

1934 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ге надзь Ге ор гі е-

віч Бар та шэ віч, бе ла рус кі пар тый ны і дзяр-

жаў ны дзе яч, дып ла мат. Пра ца ваў на Бе ла рус кім рэс пуб-

лі кан скім ра дыё, на Мін скім стан ка бу даў ні чым за вод зе імя 

Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі. З 1967 го да — сак ра тар Ма ла-

дзе чан ска га, за тым пер шы сак ра тар Мінск ага гар ка маў 

КПБ, стар шы ня Мінск ага гар вы кан ка ма. З 1983-га — дру гі 

сак ра тар ЦК КПБ. У 1987—1991 га дах над звы чай ны і паў-

на моц ны па сол СССР у Сла вац кай Рэс пуб лі цы. З 1993 го-

да па сол па асо бых да ру чэн нях Мі ніс тэр ства за меж ных 

спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Па мёр у 1993 го дзе.

1942 год — ад быў ся бой пар ты зан атра даў «Ка-

ма ро ва» (ка ман дзір В. З. Корж), «Пят ро ві-

ча», імя М. Ц. Шы ша па раз гро ме ня мец ка-фа шысц ка га 

гар ні зо на ў г. п. Ле нін Пін скай воб лас ці (ця пер вёс ка ў 

Жыт ка віц кім ра ё не), які ўвай шоў у гіс то рыю Вя лі кай Ай-

чын най вай ны пад наз вай Ле нін скі бой. Штур ма выя гру пы 

пар ты зан (150 ча ла век) раз мяс ці лі ся на шля хах маг чы-

ма га ад ступ лен ня пра ціў ні ка ў за са дах з мэ тай не да пус-

ціць па ды хо ду пад ма ца ван няў. Ра ні цай пар ты за ны рап там 

ата ка ва лі гар ні зон, во раг не змог ака заць су пра ціў лен ня і 

быў раз гром ле ны. Пар ты за ны вы зва лі лі з тур мы больш за 

50 зня во ле ных, за ха пі лі зброю, хар ча ван не і ар га ні за ва-

на ады шлі. У го нар ба я вых дзе ян няў пар ты зан у в. Ле нін 

па стаў ле ны пом нік.

1933 год — на ра дзі ла ся Тац ця на 

Ва сі леў на Да ро ні на, рус кая 

са вец кая акт-

ры са тэ ат ра 

і кі но, на род-

ная ар тыст ка 

СССР. Зды ма ла ся ў філь мах 

«Ста рэй шая сяст ра», «Тры та-

по лі на Плю шчы се», «Ма чы ха» 

і ін шых.

1958 год — аме ры кан скай кам па ні яй Tехаs 

Іnstrumеnt бы ла ство ра на пер шая ў све це 

ма на літ ная ін тэ граль ная мік ра схе ма (мік ра чып), якая прад-

вы зна чы ла пе ра ва рот у раз віц ці ін дуст рыі ін фар ма цый ных 

і ка му ні ка цый ных тэх на ло гій. Яе вы на ход нік, аме ры кан скі 

ву чо ны Джэк Кіл бі, у 2000 го дзе быў уда сто е ны Но бе леў-

скай прэ міі па фі зі цы.

1959 год — у Са вец кім Са ю зе зроб ле ны за пуск 

аў та ма тыч най між пла нет най стан цыі «Ме-

сяц-2». 14 ве рас ня стан цыя здзейс ні ла жорст кую па сад ку 

на ме ся цо вую па верх ню. Упер шы ню ў гіс то рыі кас ма-

на ўты кі здзейс не ны пе ра лёт з Зям лі на ін шае ня бес нае 

це ла.

НАПРЫКАНЦЫ

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15
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Па шко джа ныя кля шчом па рэч кі вы кар ча ва лі. 

Ці мож на на гэ тым мес цы са джаць но выя?

Клешч жы ве толь кі на па рэч ках, у гле бе яго не бы вае. 

Та му трэ ба спа ліць усе рас лін ныя рэшт кі і мож на сме ла 

са джаць но вы куст, унёс шы ў па са дач ную яму ад но-два 

вяд ры пе ра гною.

Ін шая рэч, ка лі на гэ тым мес цы па рэч кі рас лі га доў 

дзе сяць, а то і двац цаць. Та ды лепш га ды тры-ча ты ры 

тут вы рошч ваць ага род ні ну, уно ся чы шчод рыя до зы гною 

або пе ра гною. І толь кі праз гэ ты тэр мін зноў вы са джваць 

ягад ні кі.

Так са ма не па жа да на са джаць пас ля пла до вых дрэў 

но выя са джан цы. Трэ ба даць гле бе мі ні мум тры га ды, каб 

ад па чыць. У вы пад ку ка лі ча каць нель га і трэ ба тэр мі но ва 

па са дзіць, ка па ец ца вя лі кая яма, уно сіц ца шмат пе ра гною 

і вы са джва юц ца са джан цы як бы на но вае мес ца.

Пры гэ тым трэ ба вы кон ваць пра ві ла: пас ля се меч ка вых 

куль тур (ай ва, яб лы ня, гру ша, ра бі на і інш.) са джа юць кос-

тач ка выя (віш ня, слі ва, ча рэш ня, алы ча, аб ры кос і інш.). 

Спра ва ў тым, што ў пер шыя тры-ча ты ры га ды ў гле бе 

рас кла да юц ца ка ра ні, вы лу ча ю чы шкод ныя для но вых 

са джан цаў рэ чы вы.

Па збег нуць гэ тых праб лем мож на, ка лі па са дзіць ма ла-

дое дрэ ва не па да лёк і два-тры га ды не пры бі раць ста рое. 

За гэ ты час са джа нец аду жае і ка ра нё выя вы лу чэн ні не 

бу дуць для яго не бяс печ ныя.

Для ба раць бы са стам лен нем гле бы ка рыс на пры трым-

лі вац ца пла да зме ны ў рам ках трох цык лаў. Пер шы цыкл 

аб' яд ноў вае ма ла лет нія рас лі ны — су ні цы, ага род нін ныя 

і квет ка выя куль ту ры. Яны мо гуць быць уза е ма за мя няль-

ны мі: ага род нін ныя — што год, а су ні цы на ага род нін ныя — 

праз два-тры га ды.

Дру гі цыкл ахоп лі вае паў кус то выя і кус то выя рас лі ны, 

якія па пла да зме не за мен ныя па між са бой, а ў цэ лым або 

част ко ва праз 8—12 га доў з рас лі на мі пер ша га цык ла.

Трэ ці цыкл (шмат га до вы) ахоп лі вае драў ня ныя пла до-

выя — кос тач ка выя і се меч ка выя. Па ро ды трэ ця га цык ла 

мож на па мя няць мес ца мі з рас лі на мі пер ша га або дру го га 

цык ла. Учас так з дрэ ва мі трэ ця га цык ла трэ ба раз біць на-

па ло ву, каб аб наў ляць яго склад не ад ра зу, а з раз беж кай у 

6-7 га доў. Гэ та вы раў няе па ступ лен не ўра джаю па га дах.

Мож на зра біць так, каб даў га веч ныя па ро ды — яб лы-

ня і гру ша — зай ма лі 50 % пло шчы ўчаст ка, кос тач ка выя 

па ро ды — 10 %, ягад ныя кус ты — 10 %, ма лі на — 10 %, 

су ні ца — 10 %, ага род ні на — так са ма 10 %.

На ўчаст ку ў шэсць со так кан крэт ныя пло шчы па род 

бу дуць у гэ тым вы пад ку та кія: се меч ка выя — 300 м2, кос-

тач ка выя па ро ды, ягад ныя кус ты, ага род ні на, ма лі ны і 

су ні цы — па 60 м2.

Са джаць ці не са джаць 
но выя рас лі ны за мест вы кар ча ва ных

Дак лад на ве даць тэр мі ны збо ру ка-

ра няп ло даў не маг чы ма, бо на двор'е 

бы вае роз нае і тэр мі ны ўбор кі ва ўся го 

свае. Спя шац ца са праў ды не вар та: 

морк ва шчас на пе ра ня се пер шыя за ма-

раз кі. На ват ка лі вы пад зе снег, ні чо га 

страш на га з ёй не ад бу дзец ца. А вось 

за бу ра ком трэ ба са чыць і па спець пры-

браць да моц ных за ма раз каў. Спра ва ў 

тым, што ад іх на «га ла ве» ка ра няп ло-

да ўтва ра юц ца мік ра трэ шчы ны і бу ра кі 

бу дуць дрэн на за хоў вац ца. Та му пра ві-

ла прос тае — морк ву збі раць ПАС ЛЯ 

за ма раз каў, а бу ра кі — ДА.

Пра віль на вы зна чыць, ка лі ка паць 

бу ра кі, мож на па на рас тах на ліс ці і ка-

ра няп ло дах, якія свед чаць аб спе лас ці 

бу ра коў. У гэ тым вы пад ку мож на кап-

нуць ад ну рас лі ну і па ёй меркаваць, 

час вы коп ваць ас тат нія ці не.

Най леп шы час для ўбор кі — па год лі-

вы во сень скі дзя нёк, ка лі тэм пе ра ту ра не 

ні жэй шая за +6 °С. Не бя да, ка лі цяп лей. 

Та кое на двор'е бы вае ў каст рыч ні ку.

Звы чай на збі ра юць ура джай уруч-

ную, вы ка рыс тоў ва ю чы ві лы або рыд-

лёў кі, толь кі ка лі не маг чы ма да стаць 

ка ра няп ло ды ру ка мі. Пад коп ваць трэ-

ба вель мі аку рат на, бо мож на не зна-

рок па шко дзіць рас лі ны, з-за ча го яны 

не бу дуць за хоў вац ца.

Бац він не ў морк вы і бу ра коў ад ра зу 

вы да ля юць. У морк вы яго мож на ад-

кру ціць ру ка мі, а ў бу ра коў аба вяз ко-

ва зра за юць се ка та рам або вост рым 

на жом. Звы чай на на ад лег лас ці 3 мм 

ад га лоў кі, та ды яна не пач не рас ці і 

не вы су шыць ка ра няп ло ды.

Пас ля вы коп ван ня морк ву і бу ра кі 

мыць нель га. Ка мя кі зям лі мож на аб-

цер ці ану чай або ру ка мі пас ля та го, як 

яны тро хі пра сох нуць на град цы. Пас-

ля гэ та га ка ра няп ло ды да суш ва юць у 

пра ха лод ным па мяш кан ні.

Ура джай лепш за ўсё за хоў ваць 

у скле пе. Морк ву мож на на сы паць у 

звы чай ныя скры ні і пе ра сы паць віль-

гот ным пяс ком. Ча сам ка ра няп ло ды 

аб мак ва юць у глі ну, але пры тэм пе ра-

ту ры да +3 °С ура джай і так вы дат на 

за ха ва ец ца.

Най леп шы час для ўбор кі ка ра няп ло даў
Да кан ца свай го рос ту ка ра няп ло ды бу ра коў і 

морк вы на за па шва юць ві та мі ны і асноў ную ма су 

па жыў ных рэ чы ваў. Та му пра віль на вы зна чыць 

час убор кі вель мі важ на. Са мыя хіт рыя імк нуц ца 

за няц ца ўбор кай ура джаю кры ху ра ней, па куль 

на двор'е не са пса ва ла ся і не па ча лі ся за цяж ныя 

даж джы. Але яны шмат губ ля юць як у сма ку ўра-

джаю, так і ў яго ка рыс ці.


