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Пр. Васіля, Нікадзіма, 
Платона, Сцяпана.
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ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.47 20.39 14.52

Вi цебск — 5.33 20.33 15.00

Ма гi лёў — 5.37 20.30 14.53

Го мель — 5.39 20.21 14.42

Гродна — 6.03 20.54 14.51

Брэст — 6.09 20.50 14.41
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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

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Месяц
Маладзік 11 жніўня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

15 ЖНІЎ НЯ

1530 год — на ра дзіў ся Да ні-

эль Лян чыц кі, дру кар, 

пра даў жаль нік тра ды цый Ф. Ска ры-

ны ў кні га дру ка ван ні. Вы да ваў кні гі на 

поль скай і ла цін скай мо вах. Пра ца ваў 

у Ня сві жы, За слаўі. У 1572—1576 га дах 

кі ра ваў Лос кай дру кар няй. Пас ля пра ца ваў у дру кар ні 

Мі ка лая Радз ві ла ў Віль ні, у 1596—1600-м утрым лі ваў 

улас ную дру кар ню. Вы да ваў, у пры ват нас ці, кні гі С. Буд-

на га. Па мёр у 1600 го дзе.

1840 год — у мяс тэч ку Гор кі бы ла ад кры та зем-

ля роб чая шко ла для пад рых тоў кі кі раў ні коў 

для ка зён ных і пры ват ных ма ёнт каў. Ця пер — Бе ла рус-

кая дзяр жаў ная сель ска гас па дар чая ака дэ мія. Гіс то рыя 

ака дэ міі па чы на ец ца з 1836 го да, ка лі ўка зам ім пе ра та ра 

Мі ка лая І бы ла за сна ва на ў мяс тэч ку зем ля роб чая шко ла. 

Тут бы лі кур сы на ву чан ня двух раз ра даў: вы шэй ша га і 

ні жэй ша га — кож ны па 3 га ды. У шко ле рых та ва лі аг ра-

но маў і кі раў ні коў для ка зён ных і пры ват ных ма ёнт каў. 

На ву чаль ная ўста но ва хут ка за ва я ва ла па пу ляр насць у 

Ра сіі. Ужо праз 8 га доў свай го іс на ван ня яе пе рай ме на ва лі 

ў ін сты тут з пра вам уні вер сі тэ та. З-за ўдзе лу сту дэн таў у 

рэ ва лю цый ным ру ху ў 1863 го дзе ВНУ бы ла за чы не на і 

ад ноў ле на ў 1919 го дзе як сель ска гас па дар чы ін сты тут. 

У 1925 го дзе Саў нар кам БССР пры няў ра шэн не аб' яд наць 

Мін скі і Го рац кі сель ска гас па дар чыя ін сты ту ты і ўтва рыць 

на іх ба зе Бе ла рус кую сель ска гас па дар чую ака дэ мію.

1903 год — на ра дзіў ся (в. Кус таў ні ца, ця пер у 
Ма зыр скім ра ё не) Пётр Фа міч Ра кіц кі, бе-

ла рус кі ву чо ны-ге не тык, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар 

бія ла гіч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву-

кі Бе ла ру сі. Аў тар больш чым 200 на ву ко вых прац, у 

тым лі ку трох ма на гра фій. На ву ко выя да сле да ван ні ў 

га лі не ге не ты кі і ма тэ ма тыч най бія ло гіі. Сфар му ля ваў і 

экс пе ры мен таль на аб грун та ваў па няц це аб по лі дзе ян-

ня ге на. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 

1977 го дзе.

1923 год — у Маск ве на Усе ра сій скай сель ска-

гас па дар чай і ра мес на-пра мыс ло вай вы-

стаў цы ад кры ты Бе ла рус кі па віль ён.

1863 год — на ра дзіў ся Аляк сей 

Мі ка ла е віч Кры лоў, ра сій-

скі ка раб ле бу даў нік, ме ха нік і ма тэ ма-

тык, ака дэ мік АН СССР, Ге рой Са цы я-

ліс тыч най Пра цы. У 1919—1920 га дах 

на чаль нік Мар ской ака дэ міі, з 1927 го да 

кі ра ваў Фі зі ка-ма тэ ма тыч ным ін сты ту там АН СССР. Аў-

тар шмат лі кіх ас но ва твор ных прац па тэ о рыі ка раб ля. 

Удзель нік пра ек та ван ня і па бу до вы пер шых рус кіх лін-

ко раў, ства раль нік шэ ра гу ка ра бель ных пры бо раў. Ім 

па бу да ва на пер шая ў Ра сіі ма шы на для ін тэ гра ван ня 

ды фе рэн цы яль ных ураў нен няў (1904). 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па-

мёр у 1945 го дзе.

1922 год — на ра дзіў ся Ба рыс 

Січ кін, ар тыст эст ра-

ды, тэ ат ра і кі но, вы ка наў ца ро лі Бу-

бы Кас тор ска га ў філь ме «Ня ўлоў ныя 

мсціўцы». Па мёр у 2002 го дзе.

1945 год — ім пе ра тар Хі ра хі та 

аб' явіў аб без ага во рач-

най ка пі ту ля цыі япон скай Кван тун скай ар міі ў Дру гой 

су свет най вай не.

Сён ня Ма ру ся Ду ба-

рэ за ва па да ры ла свай му 

му жу Ва сю ве лі зар ную ця-

лес ную аса ло ду.

Яна да зво лі ла яму пе ра-

нес ці пе ра коп ван не ага ро-

да на заўт ра.

Я на поў ню 

ван ну, 

Раз вя ду пуд 

со лі,

Плюх ну ся ў 

ва ду —

Быц цам я 

на мо ры...

— Да ра жэнь-

кая, я ха чу па-

жыць тро хі для 

ся бе.

— Ну па жы ві... па куль я 

апра на юся.

Да ўра ча ця пер хо дзяць, 

каб па чуць, як хва ро ба на-

зы ва ец ца, а по тым чы таць 

пра яе ў ін тэр нэ це.

НАПРЫКАНЦЫ

caricatura.ru

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

САК РЭ ТЫ ДОБ РА ГА ЎРА ДЖАЮ БРО КА ЛІ

Бро ка лі — куль ту ра не па тра ба валь ная,
але мі ні мум до гля ду ёй трэ ба 
за бяс пе чыць.

Аб ка рыс нас ці гэ тай ага род ні ны 

хо дзяць ле ген ды. Бро ка лі ўма-

цоў вае сэр ца, рэ гу люе ціск, па-

мян шае ха лес тэ рын. Та му ня ма 

ні чо га дзіў на га ў тым, што яе ста-

лі вы рошч ваць на шмат час цей. 

Але ча мусь ці за мест буй ных га-

ло вак час та атрым лі ва юц ца не вя-

лі кія су квец ці ці прос та квет кі.

Больш пе ра гною
Са мае леп шае мес ца для бро ка-

лі — кам пост авая ку ча. Мож на прос та 

па са дзіць рас лі ны на пе ра гной. Для 

гэ та га ў па са дач ную лун ку 

трэ ба ўнес ці 5 кг пе ра гною, 

паў шклян кі по пе лу і 1 ст. лыж-

ку су пер фас фа ту. Та кая па-

жыў ная су месь га ран туе доб-

ры ўра джай.

Пад корм ка
Ка лі пер цы і бак ла жа ны рэ-

гу ляр на пад корм лі ваць, яны пач нуць 

жы ра ваць. А вось бро ка лі гэта пойдзе 

на ка рысць. Яе мож на пад корм лі ваць 

і мі не раль ны мі ўгна ен ня мі, і пе ра гно-

ем, а лепш за ўсё су мя шчаць і тое, і 

дру гое. Га лоў кі атрым лі ва юц ца толь-

кі буй ней шыя (ма лень кія бы ва юць ад 

«не да ядан ня»).

За цяж ная вяс на
Ка лі вяс на зда ра ец ца за цяж ной, 

гле ба доў га не пра гра ва ец ца. У та кіх 

умо вах у рас лін дрэн на пра цу юць ка-

ра ні, а зна чыць, іх трэ ба пад кар міць 

каль цы е вай са лет рай. 2-3 ст. лыж кі 

на 10 л ва ды пры му сяць ка ра ні рас ці, 
і ўра джай бу дзе доб ры.

Больш ва ды
Па лі ваць бро ка лі, як і лю бую ка пус-

ту, трэ ба па ста ян на. Але за ба лоч ваць 

гле бу нель га. Пас ля па лі ву між рад дзі 

трэ ба рых ліць. А вось аб га няць рас лі ны 

не па тра бу ец ца — гэ та не буль бач ка.

Не па зніц ца 
з па сад кай

Са джаць бро ка лі лепш, па куль гле-

ба яшчэ тол кам не пра грэ ла ся. Ра на 

вяс ной — у ха лод нае на двор'е — яна 

лепш пры жы ва ец ца. Да рэ чы, бро ка лі 

не ба іц ца сон ца, та му пас ля вы сад кі 

яе не трэ ба пры ця няць.

Ка пус та не рас це
Бы вае, што пас ля па сад кі бро ка лі 

не рас це. Прай шоў ты дзень-паў та ра, 

а рос ту ўсё ня ма? Трэ ба пад кар міць 

ма ча ві най — рас ці пач не ад-

ра зу. Праз два тыд ні пад кар-

міць яшчэ раз, унёс шы фос-

фар і ка лій. За тым мож на 

кож ныя два тыд ні вы ка рыс-

тоў ваць тра вя ныя на стоі.

Ліс ты 
па чы на юць 
вя нуць

Пры чы на ў ха лод ным на-

двор'і, ка лі ка ра ні не пра цу-

юць. Зна чыць, трэ ба на крыць 

град ку з рас лі на мі спан бон-

дам і ства рыць не вя лі кі пар-

ні ко вы эфект.

Га лоў ка за цві тае
Ка лі га лоў ка хут ка за цві тае, зна-

чыць, трэ ба не ўпус ціць мо мант і свое-

ча со ва зрэ заць ура джай. На па ке тах 

на сен ня пі шуць, яко га па ме ру вы рас-

тае ка чан, на гэ та і трэ ба ары ен та вац-

ца пры зрэз цы ўра джаю. За па во ліць 

за цві тан не мо гуць азот ныя пад корм кі, 

у тым лі ку і ка ра вяк.

Са ма га ма лод ша га з на шай вя лі кай сям'і — 
Аляк санд ра Іва на ві ча СЯ МАШ КУ шчы ра він шу-

ем з 70-год дзем! Зы чым бо жай лас кі, зда роўя 
і цэ лы мех гро шай! Жы ві, ка лі лас ка, доў га і 
шчас лі ва!

Твая рад ня з вё сак За лес се, Бя ро за ві цы і Ве рас кі, 
з га ра доў Жо дзі на, Ба ры саў, Брэст і Мінск.

  Каб сты му ля-

ваць на лі ван не пла доў 

гар бу за, яго кан чу кі 

пры шпіль ва юць да зям-

лі і ўка ра ня юць.

 Яб лы ні і гру шы па тра-

бу ец ца больш ка лію, а віш ні — 

азо ту.

 Рас лі ны, здольныя адпу-

джваць шкоднікаў: лу бін, пад тын-

нік, на стур ка, ка лен ду ла, ак са міт-

кі, цы бу ля, піж ма, па лын гор кі.

 Пад вы ша нае ўтры ман не 

ў па вет ры вуг ле кіс ла ты па ска-

рае па спя ван не пла доў і па вя-

ліч вае ўра джай. Та му ў цяп лі цы 

ка рыс на ста віць ёміс тасць з ка-

ра вя ком і час ад ча су яго пе ра-

меш ваць.

  Для пры то ку све жа-

га па вет ра да ка ра нёў пер цу 

час цей рых лі це гле бу і не да-

пус кай це ўтва рэн ня гле ба вай 

ска рын кі.


