
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Антаніны, Ганны, 
Еўдакіі, Надзеі, 
Аляксандра, Антона, 
Васіля, Івана, Несцера, 
Пятра.

К. Евы, Мацільды, 
Лазара, Лявона, Міхала.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.27 19.11 11.44

Вi цебск — 7.18 19.01 11.43

Ма гi лёў — 7.18 19.01 11.43

Го мель — 7.14 18.59 11.45

Гродна — 7.43 19.27 11.44

Брэст — 7.43 19.28 11.45
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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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УСМІХНЕМСЯ14 СА КА ВІ КА

1499 год — Мінск атры маў 

са ма кі ра ван не па вод-

ле маг дэ бург ска га пра ва.

1898 год — на ра дзіў ся 

(в. Бу да-Ла за вая, ця-

пер у Кі раў скім ра ё не) Аляк сандр Ма-

ка ра віч Раб цэ віч, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за. Удзель нік гра ма дзян скай вай ны ў 1918—1920 га-

дах, пар ты зан ска га ру ху ў За ход няй Бе ла ру сі, вай ны 

ў Іс па ніі ў 1936—1939-м. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну 

з 1941 го да — ка ман дзір ро ты асоб най мо та страл ко вай 

бры га ды. З лі пе ня 1942 го да ка пі тан Раб цэ віч — ка ман-

дзір ды вер сій на га пар ты зан ска га спец атра да «Храб ра-

цы», які дзей ні чаў у Го мель скай і Мін скай аб лас цях. Атрад 

здзейс ніў 218 ды вер сій, у вы ні ку якіх пу шча ны пад ад хон 

91 эша лон, па да рва ныя 73 цяг ні кі, 23 бро не ма шы ны, 

102 аў та ма шы ны, пяць мас тоў, раз гром ле ны два гар ні-

зо ны во ра га. Па мёр у 1961 го дзе.

1923 год — у Мін ску ў до ме, дзе ў 1898 го дзе 

пра хо дзіў Пер шы з'езд РСДРП, ад кры ты 

Дом-му зей 1-га з'ез да РСДРП. У Вя лі кую Ай чын ную вай-

ну бу ды нак зга рэў. Ад ноў ле ны ў 1948-м. З 1992 го да 

з'яў ля ец ца фі лі ялам На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У экс па зі цыі зна хо дзяц ца да ку мен-

ты і ма тэ ры я лы пра ўзнік нен не ра бо ча га ру ху ў Ра сіі, 

пад рых тоў ку і пра вя дзен не з'ез да, пра лё сы ўдзель ні каў 

з'ез да і ін шыя. Адзін са стэн даў пры све ча ны чы гу нач на му 

слу жа ча му П. В. Ру мян ца ву, у ква тэ ры яко га па ву лі цы 

За хар' еў скай пра хо дзі лі па ся джэн ні з'ез да.

1969 год — на ба зе Пе да га гіч на га ін сты ту та імя 

В. П. Чка ла ва за сна ва ны Го мель скі дзяр-

жаў ны ўні вер сі тэт. У 1988 го дзе ўні вер сі тэ ту пры свое на 

імя Фран цыс ка Ска ры ны.

1930 
год — ЦК ВКП(б) пры-

няў па ста но ву «Аб ба-

раць бе са скрыў лен ня мі пар тый най лі-

ніі ў кал гас ным ру ху». «Кан ста ту ю чы, 

што за ка рот кі тэр мін пар тыя да бі ла ся 

най вя лік шых пос пе хаў у спра ве ка лек-

ты ві за цыі (ужо ка лек ты ві за ва на больш як 50 % гас-

па да рак, пя ці га до вы план ужо вы ка на ны больш, чым 

удвая), ЦК лі чыць най важ ней шай за да чай пар тыі за ма-

ца ван не да сяг ну тых 

пос пе хаў, ума ца ван не 

за ва я ва ных па зі цый 

для да лей ша га па спя-

хо ва га раз горт ван ня і 

ўма ца ван ня ка лек ты-

ві за цыі. Гэ тая за да ча 

мо жа быць вы ка на на 

толь кі пры ра шу чай, бяз лі тас най ба раць бе са скрыў-

лен ня мі па лі ты кі пар тыі ў кал гас ным ру ху...», — га ва-

ры ла ся, у пры ват нас ці, у па ста но ве.

1942 
год — ва ўмо вах ва ен на га ча су прэ зі дэнт 

ЗША Франк лін Руз вельт звяр нуў ся да гу-

бер на та раў з прось бай аб ме жа ваць на да ро гах хут касць 

40 мі ля мі ў га дзі ну для боль шай за ха ва нас ці аў та па кры-

шак.

Месяц
Апошняя квадра

9 сакавіка.

Месяц у сузор’і Вадаліва.
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Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Да вя лі да іш ні кі: сён ня 

ў пры бі раль ні на аў та ма-

це пры шпі ліў ся ту а лет най 

па пе рай...

— Фі ма, ча му вы, пра-

жыў шы з жон кай 40 га доў, 

вы ра шы лі раз вес ці ся?

— Гэ тая ста рая сцер ва 

за бы ла ся вы клю чыць свят-

ло ў пры бі раль ні! І па кві-

тан цыі ба чу, што ўжо ж та кі 

дру гі раз.

Хто ра на ўстае, той ес ці 

па дае.

Н а  р о д -

ная ка ці ная 

муд расць.

Урач па-

цы ен ту:

— Вам, 

га лу бок, па-

тра бу  ец  ца 

поў ны су па-

кой. Ні я кіх 

х в а  л я  в а н -

няў, ні я кай 

спеш кі. Раю вам зноў вый сці 
на пра цу.

Вы ра шы ла па ху дзець, 
па пра сі ла баць коў мя не 
ма раль на пад тры маць.

Пры хо джу да до му, на 
ха ла дзіль ні ку па пер ка: 
«Тоў стая дач ка — гань ба 
для сям'і!»

— Фі ма, да нас сён ня 
Кас пя ро ві чы ў гос ці пры хо-
дзяць, так што ста ло вае се-
раб ро сха вай.

— Мо гуць скрас ці?
— Мо гуць па знаць!

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

Ня даў на ў прэ се з'я-

ві лі ся па ве дам лен ні з 

Вя лі ка бры та ніі і Но-

вай Зе лан дыі аб вы-

рошч ван ні рас лін, якія 

да юць маг чы масць 

атрым лі ваць ад на-

ча со ва ўра джай як 

та ма таў, так і буль бы 

з ад на го кус та. Гэ ты 

цуд на зва лі «та ма та-

буль ба», і ён не пра-

дукт ген най ін жы не рыі 

або се лек цыі, а вы нік 

ад мыс ло вай тэх на ло гіі 

пры шчэ пак.

Ці маг чы ма са ма стой на 

па спя хо ва вы га да ваць та кія 

рас лі ны ў ся бе на ле ці шчы 

і атры маць устой лі вы ўра-

джай як «вярш коў», так і 

«ка рэнь чы каў»? Прак тыч ны 

во пыт па ка заў, што маг чы-

ма. Па спра бу ем ра за брац-

ца ў гэ тай тэх на ло гіі, тым 

больш што тут ёсць вель мі 

важ ныя ню ан сы.

Пры шчэп ка — адзін са 

спо са баў раз мна жэн ня рас-

лін і па вы шэн ня іх устой-

лі вас ці да не спры яль ных 

умоў. Для ага род ні ны яго 

па ча лі вы ка рыс тоў ваць у 

па чат ку мі ну ла га ста год-

дзя. Вы свет лі ла ся, што 

раз ві тая ка ра нё вая сіс тэ-

ма пры шчэ пы за бяс печ вае 

па вы ша ную і ста біль ную 

ўра джай насць ага род ні ны 

ў ад кры тым грун це. Пры 

гэ тым ве ге та цый ны пе ры-

яд пры шчэп ле ных рас лін 

ска ра ча ец ца і знач на па вы-

ша ец ца іх ура джай насць. 

У ця пе раш ні час най больш 

па пу ляр ная ўнут ры ві да вая 

пры шчэп ка рас лін, у асноў-

ным пла до вых куль тур. 

Між ро да вая пры шчэп ка 

вя до мая, але су стра ка ец-

ца вель мі рэд ка.

Усе мы ве да ем, што 

бац він не буль бы ўтрым лі-

вае так січ ныя рэ чы вы. Ка лі 

ў буль бы вы рас це не род-

нае бац він не, а па мі дор ны 

куст, то ці не з'я вяц ца гэ тыя 

так сі ны ў та ма тах і як усё 

гэ та ада б'ец ца на так січ-

нас ці клуб няў буль бы? У 

якую част ку рас лі ны бу дзе 

на кі ра ва ны асноў ны па ток 

па жыў ных рэ чы ваў, у верх-

нюю або ніж нюю? Ці па трэб-

на спе цы яль ная аг ра тэх ні-

ка для вы рошч ван ня та кіх 

рас лін?

Пя рой дзем не па срэд-

на да тэх на ло гіі. 

У ся рэ дзі не кра са-

ві ка ў пры дат ную 

ёміс тасць вы са дзі-

це клуб ні буль бы 

ў грунт. Праз два 

тыд ні мож на ра біць 

пры шчэп ку та ма та 

на буль бу, па жа да на 

ме та дам па леп ша-

най ка пу лі роў кі. Ка-

пу лі роў ка — спо саб 

злу чэн ня пры шчэ пач ных 

кам па не нтаў больш-менш 

ад ноль ка ва га дыя мет ру, 

пры па леп ша най — не толь-

кі злу ча юц ца зрэ зы, але і ро-

біц ца да дат ко вы рас шчэп, 

і ча ра нок з пры шчэ пай звя-

за ны кры ху мац ней.

Пры шчэп ку ажыц цяў-

ля юць пры да сяг нен ні таў-

шчы ні сцяб ла буль бы і па-

мі дор най ра са ды 0,5 см. 

Пры гэ тым пры шчап ля ец-

ца кож ны па рас так. Па жа-

да на, каб даў жы ня зрэ заў 

пе ра вы ша ла больш чым 

у ча ты ры ра зы таў шчы ню 

ство лі каў, якія пры шчап-

ля юц ца. На зрэ зах ство-

лі каў ля зом ро бяц ца рас-

шчэ пы-языч кі, якія ад ра зу 

злу ча юц ца, не да пус ка ю чы 

ні я ка га пад сы хан ня. Пас ля 

гэ та га па раст кі шчыль на 

аб вяз ва юць бак тэ ры цыд-

ным лей ка плас ты рам і ста-

вяць у за це не ным мес цы, 

па пя рэд не ўвіль гат ніў шы 

гле бу і са му рас лі ну.

Не па ло хай це ся, ка лі 

праз дзень-два пры шчэ па 

та ма та пры вя не, ка лі ўсё 

зроб ле на пра віль на, ужо 

на на ступ ны дзень яна ад-

но віць пер ша па чат ко вы вы-

гляд. Праз 7—9 дзён мож на 

ажыц цяў ляць вы сад ку рас-

лі ны на град ку пад укрыў-

ны ма тэ ры ял, а яшчэ праз 

ты дзень зняць па вяз ку з 

мес ца пры шчэп кі. Не ўза-

ба ве з'я віц ца грон ка кве так 

та ма та, а праз ме сяц мож-

на бу дзе па ба чыць і пла ды. 

Ка лі асця рож на раз рых ліць 

гле бу, мож на раз гля дзець 

з'яў лен не ма ла дых клуб-

няў.

Час збі раць ура джай. 

З ад на го кус та мож на са-

браць 1,5—3 кг буль бы і 

5—8 кг та ма таў, што вель-

мі ня дрэн на.

Да сле да ван ні на ву коў-

цаў вы яві лі па вы ша ную 

ўстой лі васць пры шчэп ле-

ных рас лін да фі та фта ро-

зу і ка ла рад ска га жу ка, а 

ўтры ман не так січ-

на га рэ чы ва са ла ні-

ну ў пла дах та ма та і 

клуб нях буль бы пры 

гэ тым за ста ец ца ў 

ме жах нор мы. Во-

пыт па каз вае, што 

ад мыс ло вай аг ра-

тэх ні кі вы рошч ван-

ня пры шчэп ле най 

рас лі не не па тра бу-

ец ца.

УРА ДЖАЙ ТА МА ТАЎ 
І БУЛЬ БЫ З АД НА ГО КУС ТА

Мне не падабаецца наш 
новы замежны трэнер.


