
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Генадзя, Купрыяна, 
Міхаіла.

К. Яўгеніі, Гвідона, Філіпа, 
Яна.

Месяц
Апошняя квадра.

Месяц у сузор’і Блізнят.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.39 19.31 12.52

Вi цебск — 6.27 19.21 12.54

Ма гi лёў — 6.29 19.21 12.52

Го мель — 6.27 19.16 12.49

Гродна — 6.55 19.46 12.51

Брэст — 6.56 19.45 12.49

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.
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12 верасня 2017 года.

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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСМІХНЕМСЯ
13 ВЕ РАС НЯ

1853 год — на ра дзі ла ся Соф'я Львоў на Пя роў-
ская, рэ ва лю цы я нер ка-на род ні ца, член вы-

кан ка ма «На род най во лі». Ар га ні за тар ка і ўдзель ні ца за-
ма ху на Аляк санд ра ІІ. Па ка ра ная смер цю ў Пе цяр бур гу 
ў 1881 го дзе.

1902 год — у Вя лі ка бры та ніі ўпер шы ню ў якас ці 
до ка зу ві ны аб ві на ва ча на га бы лі вы ка ры ста-

ныя яго ад біт кі паль цаў з мес ца зла чын ства.

1923 год — на ра дзі ла ся Зоя Ана то леў на Кас-

ма дзям' ян ская, Ге рой Са вец ка га Са ю за 

(1942 го д, па смя рот на). У каст рыч ні ку 1941 го да, бу ду чы 

ву ча ні цай 10-га кла са, доб ра ах вот ні кам пай шла ў пар ты-

зан скі атрад. З гру пай кам са моль цаў-пар ты за наў пе рай-

шлі праз лі нію фрон ту на аку па ва най тэ ры то рыі і ў кан цы 

ліс та па да 1941 г. у вёс цы Пят ры шча ва Ве рай ско га ра ё на 

Мас коў скай воб лас ці бы ла схоп ле на фа шыс та мі пры вы ка-

нан ні ба я во га за дан ня. Ня гле дзя чы на жорст кія ка та ван ні, 

не вы да ла та ва ры шаў, не ад кры ла свай го са праўд на га 

імя, на зваў шы ся Та няй. Пуб ліч на па ве ша на фа шыс та мі. 

Імем Зоі Кас ма дзям' ян скай на зва ны ву лі цы ў мно гіх га-

ра дах Бе ла ру сі.

1929 год — на па ся джэн ні Ме ды цын ска га да-

след ча га клу ба пры Лон дан скім уні вер сі тэ-

це Аляк сандр Фле мінг упер шы ню па ка заў пуб лі цы сваё 

ад крыц цё — пе ні цы лін. Дак лад Фле мін га «Куль ту ра пе ні-

цы лі ну» вя лі кай ці ка вас ці ў слу ха чоў не вы клі каў. На ват 

пас ля апуб лі ка ван ня ар ты ку ла гэ тае ад крыц цё не абу дзі ла 

ў ме ды ках ні я ка га эн ту зі яз му. А ўсё та му, што пе ні цы лін 
ака заў ся вель мі ня ўстой лі вым рэ чы вам. Ён раз бу раў ся 
ўжо пры ка рот ка ча со вым за хоў ван ні. І толь кі ў 1938 го дзе 
ву чо ныя Окс фард ска га ўні вер сі тэ та Го вард Фло ры і Эрнст 
Чэйн вы дзе лі лі чыс тую фор му пе ні цы лі ну. З-за вя лі кіх па-
трэб у ле ка вых срод ках пад час Дру гой су свет най вай ны 
ўжо ў 1943 го дзе па ча ла ся вы твор часць гэ та га ан ты бі ё-
ты ка ў вя лі кіх маш та бах, у тым лі ку і ў СССР. А ў 1945-м 
Фле мінг, Фло ры і Чэйн атры ма лі Но бе леў скую прэ мію за 
сваё ад крыц цё.

1947 год — на ра дзіў ся (в. Вы-
га на шчы Іва цэ віц ка га 

ра ё на) Ула дзі мір Ва сі ле віч Ру са ке віч, 

дзяр жаў ны дзе яч Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь. Быў на кам са моль скай і пар тый-

най ра бо це. З 1986 го да — стар шы ня 

Ган ца віц ка га рай вы кан ка ма, на мес нік 

стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма. 

У 1994 го дзе — на мес нік стар-

шы ні Вяр хоў на га Са ве та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

з 1995-га — на мес нік прэм' ер-мі ніст ра, першы на мес нік 

кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

З 2000 го да — Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Бе ла ру сі 

ў КНР. У 2003—2009 гадах — мі ністр ін фар ма цыі.

Ана толь ВЯР ЦІН СКІ, па эт:

«Бы ва юць дні без шчас ця,

бяс чэс ця сум ныя га ды, —

то па ла са бяс час ся».

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Рэ цэп таў ежы для ха лас-
ця коў шмат. А вось рэ цэпт 
фар шы ра ва ных пер цаў для 
жа на тых муж чын.

Бе ра це спі нінг, ідзя це на 
ры бал ку. Ло ві це ры бу не 
менш за пяць га дзін.

Вяр та е це ся да до му — 
фар шы ра ва ныя пер цы га-
то выя!

Не як на пры лаў ку раз га ва-
ры лі ся клуб ні цы, грэц кі арэх і 
ба нан. Клуб ні цы:

— Нас усё лю бяць, та му 
што мы па доб ныя да сэр ца!

Арэх:
— Па ду-

ма еш сэр ца, 
я па доб ны да 
моз га!

Ба нан:
— Сяб ры, 

мо жа, зме нім 
тэ му?

Мой муж 
у шлю бе са 
мной як па-
ра не ны сал-
дат.

Му чыц ца, стог не, але па-
кі даць по ле бою ка тэ га рыч-
на ад маў ля ец ца.

— Свед ка! Ка лі вы зра зу-
ме лі, што рэ чы ў ма шы ну гру-
зі лі зла дзеі?

— Спа чат ку я па ду маў, што 
гэ та лю дзі з бю ро пе ра во зак. 
Але по тым, ка лі ўба чыў, як 
хут ка яны пра цу юць, усё ста-
ла яс на.

У лож ку яна бы ла са-
праўд ная тыг ры ца.

Ру дая і ва гой пад 150 кі-
ла гра маў...

Чым за мя ніць гной
Знаў цы сцвяр джа юць, што су час ны 

гной на сы ча ны стэ ро і да мі, ан ты бі ё-

ты ка мі і сін тэ тыч ны мі гар мо на мі, што 
не бяс печ на для на ша га зда роўя. Та-

му за ме на гною на больш тан нае і не 

менш эфек тыў нае ўгна ен не — вель мі 

важ нае пы тан не для са да во даў.

За мест гною — кам пост

Пры га та ваць за ме ну гною мож на ў звы-

чай най кам пост авай яме. Да стат ко ва па-

паў няць яе вы кар ча ва ным пус та зел лем, па-

плас то ва пе ра сы паць зям лёй, і праз паў го да 

бу дзе га то вы пе ра гной, які па сва ёй па жыў-

нас ці не са сту піць са ма му леп ша му гною.

Каб кам пост атры маў ся асаб лі ва па жыў-

ным, на кож ны 1 м3 трэ ба ўнес ці па 5 кг по пе-

лу і 500 г су пер фас фа ту. У вы ні ку атры ма ец-

ца не азот ны кам пост, а фос фар на-ка лій ны. 

Та кі кам пост мож на ўно сіць на ват во сен ню, 

па ляп ша ю чы смак і лёж касць пла доў.

Сі дэ ра ты — гной з ка ра ня мі

Яшчэ пра сцей — па се яць сі дэ ра ты. Іх на-

ват не трэ ба раз но сіць па ўчаст ку. Да стат-

ко ва па се яць і па ру ра зоў па ліць, і за ме на 

гною бу дзе га то вая да пер шых за ма раз каў. 

На огул сі дэ ра ты скош ва юць у пе ры яд бу та-

ні за цыі, пас ля ча го пе ра коп ва юць. Уплыў іх 

на гле бу ве лі зар ны. Яна лі та раль на ад ра зу 

ста но віц ца больш рых лай, чым да па се ву 

сі дэ ра таў. Лепш для гэ тых мэт вы ка рыс-

тоў ваць ба бо выя куль ту ры, якія да дат ко ва 

ўзба га ча юць гле бу азот ны мі ўгна ен ня мі.

Вад кія пад корм кі

У ней кай ме ры за мя ніць гной мож на і 

вад кі мі кан цэнт ра ва ны мі пад корм ка мі: гу-

ма там, гу мі ні зі ра ва ны мі і гу мі на вы мі ўгна-

ен ня мі. Яны, акра мя гу мі на вых рэ чы ваў, 

змя шча юць ка лій і мік ра эле мен ты. Та му іх 

уня сен не звы чай на су пра ва джа ец ца бур-

ным рос там рас лін.

Гу мі на выя ўгна ен ні мож на ку піць або пры-

га та ваць са мім з кам пос ту. Для гэ та га 3 кг 

кам пос ту на стой ва юць у 10 л ва ды 24 га дзі ны, 

пас ля ча го раз вод зяць у пра пор цыі 1:20.

Вад кую пад корм ку рых ту юць і са звы чай-

на га пус та зел ля. Для ча го яго за лі ва юць ва-

дой і па ру тыд няў на стой ва юць у цёп лым 

мес цы. Пас ля гэ та га раз вод зяць у пра пор цыі 

1:20 і па лі ва юць та кім рас тво рам рас лі ны. 

З тра вя ным на сто ем трэ ба быць асця рож ны-

мі, бо мож на не зна рок спа ліць рас лі ны пры 

ня пра віль най кан цэнт ра цыі рас тво ру.

На ту раль нае раз-
мна жэн не гі я цын таў 
ад бы ва ец ца па воль-
на. За год да рос лая 
цы бу лі на ў за леж нас-
ці ад сор ту ўтва рае 
1—2 дзет кі, рэд ка 
3 ці 4, а яшчэ ра дзей 
коль касць іх мо жа 
да ся гаць 5—8. Ка лі 
дзет кі доб ра ад лу ча-
юц ца ад ма ця рын скай цы бу лі ны, іх 
да га доў ва юць асоб на. Ка лі дзет кі 
ад лу ча юц ца дрэн на, дач чы ныя цы-
бу лін кі не аб лом ва юць і вы са джва-
юць мат чы ну цы бу лі ну з дзет ка мі. 
У пра мыс ло вым квет ка вод стве 
гі я цын ты не раз множ ва юць шля хам 
на ту раль на га дзя лен ня, а прак ты ку-
юць штуч ны спо саб раз мна жэн ня.

Цы бу лі ны, пры зна ча ныя для штуч-
на га раз мна жэн ня, па він ны прай сці 
па пя рэд нюю апра цоў ку: іх дэз ын-
фі ку юць у 1-пра цэнт ным рас тво ры 
мар ган ца ва кіс ла га ка лію, а за тым 
пра суш ва юць не менш за два дні пры 
тэм пе ра ту ры 20—23 °С.

ВЫ РА ЗА ННЕ 
ДОН ЦА ЦЫ БУ ЛІН

Гэ тую апе ра цыю пра вод зяць у 

кан цы пе ры я ду спа кою цы бу лін. Каб 

па спя хо ва вы ра заць дон ца, мі ні маль-

на па шко дзіў шы цы бу лі ну, трэ ба па-

да браць ін стру мент. Лепш за ўсё для 

гэ та га вы ка рыс тоў ваць чай ную лыж-

ку з вост рым кра ем. Ас тат нюю част ку 

цы бу лі ны па кі да юць не кра ну тай, а за-

тым пра вя ра юць, ці ва ўсіх лус ка па-

доб ных ліс тоў вы да ле ныя іх асно вы. 

Гэ та мож на зра біць і на жом, ад нак 

ім лёг ка па шко дзіць цэнтр цы бу лі ны.

Каб зні зіць маг чы масць з'яў лен-

ня за хвор ван няў, па верх ню зрэ заў 

лус ка па доб на га ліс ця апра цоў ва юць 

фун гі цы дам. Цы бу лі ны раз мя шча юць 

у скры нях, пе ра вяр нуў шы зрэ зам 

уверх. Іх так са ма мож на за хоў ваць 

на дра ця ной сет цы або пад но се з су-

хім пяс ком. Каб вы клі каць утва рэн не 

ка лу са ў асно вы лус кі і за тры маць 

маг чы мае рас паў сюдж ван не хва роб, 

цы бу лі ны вы трым лі ва юць пры тэм-

пе ра ту ры не ні жэй за +21 °С. Пры-

клад на праз два-тры ме ся цы на зрэ-

зах лус кі ўтва ра юц ца 
ма ла дыя цы бу лін кі. 
На ад ной цы бу лі не 
мо гуць утва рыц ца 
20—40 дзе так.

Мат чы ну цы бу лі-
ну вы са джва юць у 
гар шчок у тым жа 
пе ра ку ле ным ста не 
так, каб дзет кі бы лі 
злёг ку пры кры тыя 

суб стра там. Рас лі ны гар ту юць і да-
лей тры ма юць у ха лод ным пар ні ку. 
Вяс ной цы бу лін кі кра нуц ца ў рост 
і ўтво раць ліс це, а ста рая цы бу лі-
на па сту по ва раз бу рыц ца. У кан цы 
ве ге та цый на га се зо на ма ла дыя цы-
бу лі ны вы коп ва юць, раз дзя ля юць і 
рас са джва юць для да га доў ван ня. 
Ма ла дыя рас лі ны мо гуць за цвіс ці 
праз 3—4 га ды.

НАД РА ЗА ННЕ 
ДОН ЦА ЦЫ БУ ЛІН

Гі я цын ты мож на раз множ ваць 

хут чэй, ка лі за мест вы ра за ння дон ца 

на ніж няй част цы цы бу лі ны зрабіць 

толь кі не каль кі над рэ заў глы бі нёй 

да 0,6 см. На буй ной цы бу лі не ро-

бяць звы чай на чатыры над рэ зы пад 

пра мым вуг лом адзін да ад на го (два 

пе ра ся каль ныя кры жа па доб ныя), а 

на больш дроб ных да стат ко ва зра-

біць два над рэ зы. У гэ тым вы пад ку 

коль касць цы бу лі нак, якія ўтва ра юц-

ца, па мян ша ец ца, але яны бы ва юць 

буй ней шы мі. Цы бу лі ны гі я цын таў 

па пя рэд не дэз ын фі ку юць гэ так жа, 

як і пры вы ра за нні дон ца. Над рэ за-

ныя цы бу лі ны змя шча юць на дзень 

у су хое цёп лае мес ца (+21 °С): у гэ-

тых умо вах над рэ зы лепш рас кры-

ва юц ца. Ка лі над рэ зы рас кры юц ца, 

іх апра цоў ва юць фун гі цы дам. На-
ступ ныя апе ра цыі і ўмо вы за хоў ван-
ня цы бу лін тыя ж, што і ў па пя рэд-
нім ме та дзе. У вы ні ку ўтва ра юц ца 
цы бу лін кі ў коль кас ці 8—15 штук, 
для да га доў ван ня якіх спат рэ біц ца 
2—3 га ды. Вы ра за нне і над ра за нне 
дон ца вы ка рыс тоў ва юць не толь кі 
для раз мна жэн ня гі я цын таў. Гэ тыя 
ме та ды ўжы ва юц ца і пры вы рошч-
ван ні на рцы саў, пад снеж ні каў, мус-
ка ры, пра ле сак.

РАЗ МНА ЖЭН НЕ 
ГІ Я ЦЫН ТАЎ

Гі я цынт до сыць 
не па тра ба валь ная 
рас лі на. Яго па спя хо ва 
мо гуць вы рошч ваць 
як во пыт ныя, так і ма ла дыя 
квет ка во ды-ама та ры.

Выгул 
сабак 

забаронены!
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