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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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14 КАСТ РЫЧ НI КА

1860 год — нара-

дзiў ся (ця-

пе раш нi г. Га ра док) Ан-

гел Iва на вiч Баг да но вiч, 

удзель нiк рэ ва лю цый на га 

ру ху, пуб лi цыст, кры тык, рэ дак тар.

1915 год — на ра дзiў ся Усе ва лад 

Iг на та вiч Краў чан ка, бе ла рус кi пiсь мен нiк, 

дра ма тург, пе ра клад чык.

1925 год — у Мiн ску за сна ва ны Ка му нiс тыч ны ўнi вер-

сi тэт iмя Ле нi на (iс на ваў да ве рас ня 1932-га).

1940 год — на ра дзiў ся Ле а нiд Ле а нi да вiч Iва ноў, 

бе ла рус кi ды ры жор, пе да гог, за слу жа ны 

на стаў нiк Бе ла ру сi, на род ны ар тыст Бе ла ру сi. Быў ды-

рэк та рам Ма гi лёў ска га му зыч на га ву чы лi шча, дэ ка нам 

фi лi яла Бе ла рус кай ака дэ мii му зы кi, мас тац кiм кi раў нi ком 

i ды ры жо рам ство ра на га iм ар кест ра на род ных iн стру-

мен таў Ма гi лёў скай аб лас ной фi лар мо нii.

1950 год — на ра дзiў ся Вя ча слаў Ада ма вiч За-

ха рын скi, бе ла рус кi мас так.

1840 год — на ра дзiў ся Дзмiт рый 

Iва на вiч Пi са раў, рус кi пуб-

лi цыст i лi та ра тур ны кры тык, рэ ва лю цый-

ны дэ ма крат. Лi та ра тур на-кры тыч ная i са-

цы яль на-фi ла соф ская спад чы на Пi са ра ва 

ста ноў ча паў плы ва ла на раз вiц цё бе ла рус кай эс тэ ты кi, 

кры ты кi i пуб лi цыс ты кi. Га зе та «Мин ский 

лис ток» ста ноў ча аца нi ла пе ра вы дан не 

яго тво раў, вы со ка ца нi ла яго глы бо кi 

ана лi тыч ны ро зум, па ле мiч ны та лент. 

Вы бра ныя тво ры Пi са ра ва пе ра кла дзе-

ны на бе ла рус кую мо ву.

1890 
год — на ра дзiў ся Ду айт 

Эй зен хаў эр, дзяр жаў ны i ва ен ны дзе яч 

ЗША, 34-ы прэ зi дэнт Злу ча ных Шта таў (1953—1961), 

ге не рал ар мii.

1900 
год — на ра дзiў ся Ба рыс Пят ро вiч Нi коль-

скi, рус кi ву чо ны ў га лi не пры клад ной i 

тэ а рэ тыч най ра дые хi мii, ака дэ мiк АН СССР, Ге рой Са цыя-

лiс тыч най Пра цы. Лаў рэ ат Ле нiн скай прэ мii, Дзяр жаў най 

прэ мii СССР.

1905 
год — у Па ры жы за сна ва на Мiж на род ная 

авiя цый ная фе дэ ра цыя.

1940 
год — на ра дзiў ся Клiф Ры чард, бры тан-

скi эст рад ны спя вак i ак цёр, якi ад ным з 

пер шых ся род анг лi чан па чаў вы кон ваць рок-н-рол. За 

кар' е ру бы ло пра да дзе на больш за 250 мiль ё наў яго 

дыс каў. Увай шоў у сот ню най вя лiк шых бры танцаў.

БЕР НАРД ШОУ:

«Сва бо да азна чае ад каз насць. Вось ча-

му боль шасць лю дзей ба iц ца яе».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. ПАКРОЎ 
БАГАРОДЗІЦЫ.

Анастасіі, Аляксандра, 
Георгія, Міхаіла, Рамана, 
Савы.

К. Маргарыты.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.36 18.14 10.38

Вi цебск — 7.28 18.02 10.34

Ма гi лёў — 7.26 18.04 10.38

Го мель — 7.21 18.03 10.42

Гродна — 7.51 18.29 10.38

Брэст — 7.49 18.32 10.43

Месяц
Апошняя квадра

10 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ
— Ва сi ль Пят ро вiч! Мае 

спа чу ван нi... Ка жуць, у вас 

па мер ла це шча? Ах, якая 

бы ла жан чы на! На пэў на, 

штось цi з сэр цам?

— Не... па да вi-

ла ся бу тэрб ро дам 

з чор най iк рой, 

за кус ва ю чы ім 

ча рач ку фран цуз-

ска га кань я ку!

— Што вы ка-

жа це... Якая пры-

го жая смерць...

— Яў ген! На-

вош та ж вы, iн-

тэ лi гент ны ча-

ла век, так збi лi 

Пят ра?

— За спра-

ву! Гэ ты ня год-

нiк спiць з ма ёй 

жон кай!

— Дык што? 

Ка лi ў ча ла ве ка 

гус ты су па да-

юць з ва шы мi, зна чыць, 

за гэ та яго трэ ба бiць?

— Мi ха лi на Яў ге наў на, а 

коль кi ў вас бы ло му жоў?

— Сва iх?

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 311-17-15

Цi шко дзяць гры бы 
на ўчаст ку

Аб са лют на лю быя гры бы з'яў ля юц ца 

важ ным склад нi кам бiя цэ но зу. Жы вуць 

яны ў гле бе, ва дзе, на ляс ной пад сцiл-

цы, на жы вых ар га нiз мах або iх рэшт-

ках. Шкод насць або ка рыс насць та го 

цi iн ша га гры ба — па няц це ўмоў нае, 

па коль кi кож ны з iх вы кон вае ней кую 

пэў ную бiя ла гiч ную функ цыю. Па спо-

са бе хар ча ван ня гры бы па дзя ля юц ца 

на на ступ ныя гру пы.

Са пра фi ты сiл ку юц ца ар га нiч ны мi 

фраг мен та мi за гi ну лых ар га нiз маў. Да 

гэ тай гру пы ад но сяц ца ў тым лi ку i грыб-

кi, якiя вы ка рыс тоў ва юць для вы твор-

час цi не ка то рых бе лых i бла кiт ных сы-

роў, а так са ма не ка то рых ан ты бi ё ты каў. 

Ме на вi та гэ тыя гры бы ўдзель нi ча юць i 

ў пе ра пра цоў цы кам пос ту.

Дра пеж ныя гры бы сiл ку юц ца не ма-

то да мi, амё ба мi i iн шы мi мiк ра ска пiч ны-

мi ар га нiз ма мi.

Па ра зi тар ныя гры бы пра нi ка юць у 

ар га нiзм гас па да ра праз дроб ныя па-

шко джан нi ў вон ка вых па кро вах, дзе 

па чы на юць вы лу чаць фер мен ты, якiя 

раз мяк ча юць тка нi ны для та го, каб по-

тым iх бы ло пра сцей пе ра вар ваць. Не-

ка то рыя па ра зi ты аб мя жоў ва юц ца тым, 

што вы смокт ва юць ка рыс ныя рэ чы вы з 

ар га нiз ма гас па да ра, але не пры вод зяць 

да яго гi бе лi. Iн шыя ж звы чай на сiл ку юц-

ца ар га нiч ны мi фраг мен та мi за гi ну лых 

ар га нiз маў, ад нак у пэў ных сi ту а цы ях 

яны мо гуць па ся ляц ца i на ар га нiз мах 

жы вых. Звы чай на гэ та хво рыя жы вё лы 

i рас лi ны з аслаб ле ным iму нi тэ там.

Сiм бi ё ты — гэ та гры бы, якiя ўсту-

па юць ва ўза е ма вы гад ныя ад но сi ны з 

iн шы мi рас лi на мi цi гры ба мi. Атрым лi ва-

ю чы ад «су се да» ар га нiч ныя злу чэн нi, у 

пры ват нас цi, вуг ля во ды i амi на кiс ло ты, 

грыб за бяс печ вае яго рэ чы ва мi не ар га-

нiч на га па хо джан ня. Iс нуе на ват ад мыс-

ло вы тэр мiн, якiм пры ня та па зна чаць 

з'я ву сiм бi ё зу па мiж гры бам i рас лi най — 

мi ка ры за. У вы нi ку гры бы вы лу ча юць у 

гле бу бя лок гла ма лiн, якi ста ноў ча ад-

бi ва ец ца на ўрад лi вас цi гле бы.

З гэ та га вы нi кае вы сно ва —  пе ра-

важ ная боль шасць ядо мых i не ядо мых 

гры боў, якiя па ся ля юц ца на дач ных 

участ ках, шко ды для рас лiн не ня суць.

Ча му вы рас лi
Ад нак рап тоў нае з'яў лен не грыб нi-

цы на ўчаст ку па кi даць па-за ўва гай 

ўсё ж нель га.

Па-пер шае, гры бы нi ко лi не вы рас-

та юць у нейт раль ных i доб ра дрэ нi-

ра ва ных гле бах. З'яў лен не гры боў на 

град цы, квет нi ку або ў цяп лi цы час цей 

за ўсё ка жа пра тое, што ў струк ту ры 

i хi мiч ным скла дзе грун ту ад бы лi ся iс-

тот ныя зме ны. Важ на ра зу мець, што 

ў та кiх вы пад ках гры бы з'яў ля юц ца не 

пры чы най, а вы нi кам та го, што ў пра-

цэ се до гля ду за рас лi на мi бы лi да пу-

шча ныя ней кiя па мыл кi, якiя i пры вя лi 

да за кiс лен ня грун ту ды за стою ва ды. 

Мiж тым, да лё ка не кож ная куль тур ная 

рас лi на здоль на i да лей пра цяг ваць 

рас цi i пла да но сiць у та кiх умо вах.

Як па зба вiц ца
Мы вы свет лi лi, што да з'яў лен ня гры-

боў пры во дзiць за стой ва ды i за кiс лен-

не грун ту. Ад па вед на, вы ра шыць гэ тую 

праб ле му мож на на ступ ны мi прос ты мi 

спо са ба мi.

Спо саб пер шы. Рас кiс лен не гле бы

Ро бяць гэ та звы чай на з вы ка ры стан-

нем вап ны, по пе лу, гiп су, ме лу або да-

ла мi та вай му кi.

Спо саб дру гi. Па ляп шэн не дрэ на жу

За стой ва ды з'яў ля ец ца з-за асаб лi-

вас цяў рэ лье фу, глi нiс тай гле бы i блiз-

ка га за ля ган ня грун та вых вод. Асаб лi-

ва час та зям ля на ўчаст ку ста но вiц ца 

вiль гот ная ран няй вяс ной цi во сен ню, 

ка лi па чы на ец ца се зон за цяж ных даж-

джоў. Вы ра шыць праб ле му дрэ на жу 

мож на на ступ ны мi шля ха мi.

 Удас ка на лiць дрэ наж ную сiс тэ-

му ўся го ўчаст ка цi тых яго час так, 

якiя аказ ва юц ца за топ ле ныя час цей 

за ўсё.

 Пад сы паць су хi i лёг кi грунт у 

мес цы за стою ва ды i зра бiць ухiл у 

бок дрэ наж най ка на вы, ку ды бу дзе 

сця каць лiш няя ва да.

 Вы са дзiць рас лi ны, якiя па глы-

на юць вiль гаць. Пад су шыць за ба ло-

ча ны ўчас так да па мо гуць ча ром ха, 

ка лi на, бя ро за, клён, вяр ба, каш тан 

i але шы на.

 Пра вес цi аэ ра цыю. Каб грунт не 

ўшчыль няў ся i не на за па шваў вуг ля-

кiс лы газ, яго трэ ба рэ гу ляр на рых лiць 

(ка лi га вор ка iдзе пра град кi i квет нi кi) 

або пе ры я дыч на пра кол ваць вi ла мi цi 

ад мыс ло вы мi аэ ра та ра мi.

Спо саб трэ цi. Пры мя нен не спе-

цыяль ных срод каў

Ка лi гры бы ста лi для вас сур' ёз най 

праб ле май, мож на ска рыс тац ца ад-

ным з ме та даў хi мiч на га абез за раж-

ван ня гле бы.

Бiя ла гiч ныя прэ па ра ты. Пры апра-

цоў цы не вя лi кiх участ каў па ды дзе, на-

прык лад, «Фi та спа рын».

Хi мiч ныя срод кi. Уво сень гле бу 

мож на апра ца ваць 3-працэнтным 

раство рам бар дос кай вад ка сцi.

У пы тан нi ба раць бы з гры ба мi на 

ўчаст ку най больш эфек тыў на па ка заў 

ся бе комп лекс ны па ды ход, якi за клю-

ча ец ца ва ўжы ван нi двух цi трох апi-

са ных вы шэй спо са баў.

ЧАМУ НА ГРАДКАХ 
РАСТУЦЬ ГРЫБЫ

З'яў лен не лю бой «не за пла на ва най» рас лiн нас цi ўспры-

ма ец ца ўла даль нi ка мi за га рад ных участ каў у шты кi. 

Вель мi ня доб ра зыч лi ва ста вяц ца ага род нi кi i да гры боў, 

якiя час та аса цы ю юц ца з па та ген ны мi мiк ра ар га нiз ма мi.

Ант рак ноз, фу за ры ёз, iр жа, ма нi лi ёз —  спiс хва роб, 

што вы клi ка юц ца блiз кi мi сва я ка мi гры боў, якiя ў шы-

ро кiх ко лах пры ня та на зы ваць грыб ка мi, мож на пе-

ра лiч ваць да бяс кон цас цi. Ад нак ня гле дзя чы на вi да-

воч ную род нас ную су вязь, ста вiць па мiж гэ ты мi дву ма 

ка тэ го ры я мi знак роў на сцi бы ло б вя лi кай па мыл кай.


