
Аб' ява ў шко ле:

Пра дам парт фель, бук-

вар, дзён нік, сшыт кі, алоў-

кі, руч кі, фар бы, каль ку ля-

тар. Усё амаль но вае.

Во ва, 1 «Б».

Суд дзя пы та ец ца пад суд-

ную:

— Ча му вы атру ці лі су се-

дзяў?

— А што мне бы ло ра-

біць? У кра ме ска за лі, што 

тру ціць пру са коў лепш ра-

зам з су се дзя мі.

Алег пой дзе на шаш лы-

кі і па ра ся Бо ра пой дзе на 

шаш лы кі.

Па доб ныя фра зы, але 

якія роз ныя лё сы!

На «хут кай» пры во зяць 

па цы ен та з пе ра ло мам на гі.

— Як гэ та зда ры ла ся?

— У час гуль ні.

— У фут бол гу ля лі?

— Не, у кар ты.

— У кар ты?!

— Так, мой пры яцель па-

да ваў мне зна кі пад ста лом.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ермія.

К. Вольгі, Антона, 
Германа, Люцыяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.42 17.05

Вi цебск — 4.19 21.40 17.21

Ма гi лёў — 4.27 21.32 17.05

Го мель — 4.33 21.19 16.46

Гродна — 4.54 21.56 17.02

Брэст — 5.04 21.47 16.43

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.
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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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УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік у 22.43.

Месяц у сузор’і Блізнят.

13 ЧЭР ВЕ НЯ

1702 год — на ра дзіў ся Мі хал Ка-

зі мір Ра дзі віл Ры бань ка, 

ар ды нат ня свіж скі, вя лі кі гет ман лі тоў скі, 

ва я во да ві лен скі. У 1750 го дзе за сна ваў 

Ня свіж скую дру кар ню і ад крыў Ня свіж скі 

ка дэц кі кор пус. За-

сна ваў пер шыя ў ВКЛ ма ну фак ту ры, 

ся род якіх На вас вер жан ская фа ян са-

вая, Слуц кая пер сі яр ня (ма ну фак ту ра 

па вы твор час ці шаў ко вых па ясоў). Ра-

зам з жон кай Урсу лай ар га ні за ваў тэ-

атр, му зыч ную, ва каль ную і ба лет ную 

шко лы, а так са ма ар кестр на род ных 

ін стру мен таў. Па мёр у 1762 го дзе.

1883 год — на ра дзіў ся На тан Ру бінш тэйн, бе ла-

рус кі му зы кант, ды ры жор, пе да гог. У 1902 го-

 дзе ў Мін ску вы сту паў як скры пач-са ліст і ан самб ліст у 

квар тэ це. У 1907-м па яго іні цы я ты ве ў Мін ску бы ло ад кры-

та му зыч нае ву чы лі шча. Ды ры жы ра ваў Мін скім га рад скім 

ар кест рам. Ар га ні за тар Мінск ага та ва рыст ва сяб роў му-

зы кі. У 1920-х га дах — ды ры жор, ар тыст Пер ша га сім фа-

ніч на га ан самб ля ў Маск ве.

1903 год — на ра дзіў ся Эду ард Шап ко, бе ла-

рус кі ак цёр, за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі. 

У 1922—1959 га дах пра ца ваў у Бе ла рус кім тэ ат ры 

імя Ян кі Ку па лы. Ха рак тар ны і ка ме дый ны ак цёр. Па мёр 

у 1977 го дзе.

1843 год — у Ра сіі вы да дзе ны 

ма ні фест аб за ме не асіг на-

цый і ін шых па пя ро вых гра шо вых зна каў 

крэ дыт ны мі бі ле та мі.

1895 
— у Фран цыі ад бы лі ся пер-

шыя аў та ма біль ныя гон кі. 

Хут чэй за ўсіх шлях з Па ры жа ў Бар до і на зад пе ра адо леў 

Эміль Ле ва со. Ся рэд няя хут касць ма шы ны пе ра мож цы 

скла ла 24 кі ла мет ры ў га дзі ну.

1928 
год — на ра дзіў ся Джон Нэш, аме ры кан скі 

ма тэ ма тык, эка на міст, лаў рэ ат Но бе леў-

скай прэ міі па эка но мі цы. Рас пра ца ваў у 50—60-х га дах 

ХХ ста год дзя тэ о рыю гуль няў і тэ о рыю раў на ва гі, якую 

вы ка рыс тоў ва юць для вы зна чэн ня ўстой лі вай стра тэ гіі 

гуль цоў. Ужыў стра тэ гію тэ о рыі гуль няў да мно гіх эка на-

міч ных сі ту а цый.

1958 год — на ра дзі лі ся Сяр гей Ма ка вец кі і Аляк-

сандр Яц ко, ра сій скія ак цё ры.
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Да свед ча ныя ага род ні кі ве да-

юць, як збі раць па вя дзер цы 

яга ды кож ны дзень на пра ця-

гу ўся го ле та. Па спра бу ем рас-

крыць усе сак рэ ты вя лі ка га 

ўра джаю клуб ніц па маг чы мас ці 

без пры мя нен ня мі не раль ных 

угна ен няў і пес ты цы даў.

Раз на стай насць сар тоў
Ка лі вы пас ля доў гіх по шу каў і 

экс пе ры мен таў знай шлі пры дат ны 

для ва шай зям лі, смач ны, дух мя ны, 

шы коў ны сорт клуб ніц... пра цяг вай це 

по шу кі да лей! Бо для та го, каб клуб ні-

цы це шы лі вас на пра ця гу ўся го се зо на, 

рэ ка мен ду ец ца мець на ага ро дзе як 

мі ні мум ча ты ры роз ныя сар ты гэ тай 

яга ды. А яшчэ лепш — шэсць. Адзін ці 

два сар ты па він ны быць ран няс пе лыя. 

Два ці тры — ся рэд ня спе лыя. Ну і яшчэ 

адзін сорт — поз ні, каб ес ці све жую 

яга ду на ват у жніў ні. Па жа да на для 

кож на га сор ту зра біць асоб ную град ку, 

пры чым так, каб усе град кі апы ну лі ся 

не по бач, а бы лі рас кі да ныя па ўчаст ку. 

У гэ тым вы пад ку вы змо жа це ў поў най 

ме ры аца ніць вар тас ці кож на га сор-

ту. Вя до ма, ёсць яшчэ рэ ман тант ныя 

клуб ні цы, якія пры на леж ным до гля дзе 

здоль ныя вы да ваць ад ну хва лю ўра-

джаю за дру гой, але ў іх свае пра ві лы 

і асаб лі вая аг ра тэх ні ка.

Муль чы ра ван не
Муль чы ра ваць трэ ба ўсе па сад кі, 

але клуб ні цам муль ча не аб ход ная як 

па вет ра. Ідэа льны ма тэ ры ял, які муль-

чы руе, для іх — іг лі ца. Яна віль гаць 

за хоў вае, ад шкод ні каў і хва роб аба ра-

няе, з ча сам пе ра гні вае і сіл куе град ку. 

Ня ма іг лі цы — не страш на. Для муль-

чы ра ван ня па ды хо дзіць і са ло ма, і ско-

ша ная тра ва, і зрэ за нае пус та зел ле. 

Во сен ню пас ля збо ру ўра джаю, аб рэз кі 

і апра цоў кі клуб ніч ных кус тоў не за-

шко дзіць за муль чы ра ваць град кі тоў-

стым плас том апа лай ліс то ты. Та кая 

муль ча і ад ма ра зоў да па мо жа яга ды 

збе раг чы.

Вы да лен не бу то наў 
у ма ла дых рас лін

У па го ні за вя лі кім ура джа ем мы з 

глы бо кай па ва гай ста вім ся да кож най 

кве тач кі на кож ным клуб ніч ным кус ці-

ку. Ад нак та кі па ды ход цал кам не пры-

маль ны для ма ла дых рас лін пер ша га 

го да жыц ця. За да ча ма ла до га кус ці-

ка — ука ра ніц ца, раз віць ка ра нё вую 

сіс тэ му і пад рых та вац ца да бу ду чай 

зі мы. Ка лі ён вы дат куе сі лы на пло да-

на шэн не, то ве ра год насць вы мерз нуць 

па вя лі чыц ца ў ра зы. Та му бу дзем бяз-

лі тас ныя — усе квет кі на пер ша год ках 

вы да ля ем без роз ду му. Так, сё ле та мы 

не да лі чы лі ся дзя сят ка ягад, за тое праз 

год доб ра раз ві тыя, ма гут ныя кус ты ад-

дзя чаць нас ба га тым ура джа ем.

Свое ча со вы па ліў
Муль ча іс тот на па мян шае вы па рэ н-

не віль га ці з гле бы і тым са мым ска ра-

чае па трэб насць у па лі вах. Але па лі-

ваць клуб ніч ныя град кі ўсё ж да вя дзец-

ца: ягад ка ва ду лю біць. Рэ ка мен ду ец ца 

доб ра па лі ваць вяс ной, ка лі на рас тае 

ліс це, пад час цві цен ня, у пе ры яд па-

спя ван ня ягад, пас ля кож на га збо ру 

ягад і пас ля во сень скай апра цоў кі, ка лі 

вы да ла ся за суш лі вая во сень. Вы сно -

ва: ка лі даж джы не па пра цу юць за 

нас, па лі ваць да вя дзец ца ўвесь час. 

У вяс но вую і во сень скую па ру клуб ні-

цы рэ ка мен ду юць па лі ваць адзін раз 

на ты дзень. Улет ку град кі з яга да мі 

па лі ва юць раз у тры дні, а ка лі ста іць 

за суш лі вае на двор'е, то кож ны дзень. 

Не ка то рыя па лі вы, на ту раль на, не аб-

ход на су мя шчаць з пад корм ка мі.

Пад корм кі
Пад корм лі ваць звы чай ныя клуб-

ні цы па жа да на тры-ча ты ры ра зы на 

се зон: увес ну, пе рад цві цен нем, пад-

час пло да на шэн ня і ўво сень. З рэ-

 ман тант ны мі клуб ні ца мі спра вы ідуць 

па-ін ша му: пад корм кі раз на ты дзень 

па трэб ны аба вяз ко ва, інакш ня ма 

сэн су з імі звяз вац ца. Чым пад корм лі-

ваць? Ка лі вы су праць мі не раль ных 

угна ен няў, пад корм лі вай це град кі 

на сто ем тра вы, бія гу му сам і по пе-

 лам. На стой бія гу му су ро бяць так: 

1 шклян ку бія гу му су на 10 літ раў ва ды 

на стой ва юць 24 га дзі ны, за тым раз-

вод зяць ва дой 50:50. Рэ цэпт тра вя-

но га на стою та кі: вяд ро, за поў не нае 

тра вой, за лі ва юць цёп лай ва дой і 

на стой ва юць тры-чатыры дні. По пел 

сып люць пад ко рань пас ля кож на га 

збо ру ўра джаю, а так са ма пры во-

сень скай апра цоў цы.

Вы да лен не ву соў
У кус тоў, з якіх вы жа да е це збі раць 

яга ды, усе ву сы пад ля га юць вы да лен-

ню. Кам пра мі су ў гэ тым пы тан ні ня ма. 

Кож ны вус ад цяг вае на ся бе вя лі кую 

коль касць па жыў ных рэ чы ваў, та му 

ка лі пра ву сы за бы ва юць, яга ды ста-

но вяц ца драб ней шыя, страч ва юць сло-

дыч, ста но вяц ца ва дзя ніс ты мі і дрэн на 

за хоў ва юц ца.

У пе ры яд цві цен ня, ка лі ву сы па чы-

на юць рас ці не па днях, а па га дзі нах, 

уз брой вай це ся на жні ца мі і — на град кі. 

А як жа та ды раз множ ваць клуб ні цы, 

ка лі мы не да зво лім раз ві вац ца ву сам? 

Пра віль ны па ды ход та кі: клуб ніч ны куст 

па ві нен да ваць аль бо яга ды, аль бо ву-

сы. Ад но з двух.

Аба ро на ад шкод ні каў
Апош ні, але не менш важ ны пунк цік — 

аба ро на ад шкод ні каў. Вель мі ўжо

не хо чац ца ўжы ваць хі міч ныя пес ты цы-

ды на сва іх град ках, та му вар та пры-

трым лі вац ца пра ві ла: лепш шкод ні ка 

не пад пус каць, чым по тым з ім зма гац-

ца. Якія іс ну юць ме ры пра фі лак ты кі? 

Па-пер шае, вяс ной, ка лі мі не па гро за 

за ма раз каў, мож на апра ца ваць кус-

ці кі лю бым бія сты му ля та рам, а праз 

14 дзён — бія прэ па ра там «Дач нік» ад 

са ма га злос на га клуб ніч на га во ра га — 

ша шол кі. Па-дру гое, да цві цен ня град кі 

мож на на крыць па вет ра- і віль га це пра-

ні каль ным ма тэ ры я лам — так шкод ні-

кам до ступ да кус тоў бу дзе за кры ты. 

Па-трэ цяе, не за бы ва ем пра фі тан цыд-

ныя рас лі ны, пах якіх мо жа ад пу дзіць 

шкод ні каў. Пад са джва ем на клуб ніч-

ную град ку цы бу лю, час нок, ка лен ду лу, 

ак са міт кі. Та кія зме ша ныя град кі ўсе 

на ся ко мыя аб ля та юць ста ра ной.
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