
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Домны, Аляксея, 
Захара, Івана, Пятра, 
Яфіма.

К. Каміліі, Людмілы, 
Эдзіты, Карнеля, 
Цыпрыяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.45 19.23 12.38

Вi цебск — 6.34 19.13 12.39

Ма гi лёў — 6.35 19.13 12.38

Го мель — 6.32 19.08 12.36

Гродна — 7.00 19.38 12.38

Брэст — 7.02 19.37 12.35

Месяц
Апошняя квадра 

10 верасня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ
Хло пец пры хо дзіць у жа-

но чы ін тэр нат. Вах цёр ка яго 

пы та ец ца:

— Вы да ка го?

— А вы да ка го б 

параілі?

— А ча му вы са бе та-

ко га дзіў на га бух гал та ра 

ўзя лі — лы сы, куль га вы, 

ву шас ты?

— За тое якія пры кме ты!

Су стра ка юц ца два ад на-

клас ні кі:

— Я чуў, твая спра ва 

пpыносіць доб рыя гро шы. 

Чым жа ты зай ма еш ся?

— Ад крыў віpтyальнyю 

гас ці ні цу ў ін тэр нэ це.

— Гас ці ні цу?! Дык у ёй жа 

нель га ні жыць, ні спаць, ні 

ес ці. За што ж та ды бpаць 

гро шы?

— За ўва ход і вы хад.
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1870 год — на ра дзіў ся Язэп (Іо-

сіф) Іг на та віч Ва сі ле віч, бе-

ла рус кі ар хе о лаг, дзе яч бе ла рус ка га на-

цыя наль на-вы зва лен ча га ру ху, пе да гог.

1905 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) 

Іо сіф Кан стан ці на віч Кім бар, 

ва ен ны дзе яч, ге не рал-лей тэ нант тан ка вых вой скаў.

1915 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Ге ор гі е віч На-

ка неч ні каў, удзель нік вы зва лен ня Бе ла ру сі 

ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын-

най вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за.

1935 год — на ра дзіў ся Ана-

толь Дзміт ры е віч За-

ба лоц кі, бе ла рус кі і ра сій скі кі на апе-

ра тар, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў 

Бе ла ру сі, за слу жа ны дзе яч мас тац-

тваў Ра сіі. У 1960—1969 га дах пра ца-

ваў на кі на сту дыі «Бе ла русь фільм», 

дзе зняў на ве лы «Кам буд» (у філь ме 

«Апа вя дан ні пра юнац тва»), «Зор ка 

на спраж цы» (у філь ме «Ма лень кія 

ле ту цен ні кі»), філь мы «Апош ні хлеб», «Праз мо гіл кі», 

«Аль пій ская ба ла да» і ін шыя.

1745 год — на-

ра дзіў ся 

Мі ха іл Іла ры ё на віч Ку-

ту заў, вя лі кі рус кі пал-

ка во дзец, свят лей шы 

князь Сма лен скі, ге не-

рал-фельд мар шал. Ву чань Аляк сандра 

Су во ра ва.

1925 год — на ра дзіў ся Бі Бі Кінг, аме ры кан скі 

блю за вы гі та рыст, спя вак, кам па зі тар. Ула-

даль нік шмат лі кіх прэ мій «Грэ мі» (1970—2005).

1945 год — на ра дзіў ся Яў ген Ва га на віч Пет-

ра сян, ра сій скі ар тыст эст ра ды, мас тац кі 

кі раў нік і ар тыст Мас коў ска га кан цэрт на га ан самб ля эст-

рад ных мі ні я цюр, на род ны ар тыст РСФСР.

1955 год — быў здзейс не ны пер шы ў све це пуск 

ба ліс тыч най ра ке ты (Р-11 ФМ) з пад вод най 

лод кі ў Бе лым мо ры, рас пра ца ва най пад кі раў ніц твам 

Сяр гея Ка ра лё ва. Па ча так ства рэн ня мар ской стра тэ-

гіч най ядзер най сіс тэ мы СССР.

ФРАНСУА ЛАРОШФУКО:

«Людзі слабахарактарныя не здоль-
ныя быць шчырымі».

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

Ка лі лепш са джаць дрэ вы — уво-

сень ці вяс ной? Ад на знач на га ад-

ка зу на гэ тае пы тан не ня ма. І вяс-

но вая, і во сень ская па сад кі ма юць 

свае ста ноў чыя і ад моў ныя мо ман-

ты. Ад нак у во сень скай па сад кі 

плю саў больш, чым мі ну саў.

Ка лі са джаць
Тэр мі ны во сень скай па сад кі за ле-

жаць не толь кі ад рэ гі ё на пра жы ван ня, 

але і ад ты пу гле бы, вы сад ка, доў га тэр-

мі но ва га пра гно зу на двор'я (у пры ро дзе 

год на год не пры хо дзіц ца) і ад мно гіх 

ін шых фак та раў. Та му дак лад ныя да ты 

на зваць скла да на. Звы чай на гэ та час з 

ся рэ дзі ны ве рас ня да ся рэ дзі ны — кан-

ца каст рыч ні ка.

Пры ма ю чы ра шэн не пра час во сень-

скай па сад кі пла до вых дрэў, звяр тай це 

ўва гу на «пад каз кі» пры ро ды:

• Са джаць дрэ вы мож на толь кі пас-

ля за кан чэн ня ве ге та цыі, у пе ры яд спа-

кою. Пра на ды ход гэ та га эта пу свед-

чыць за кан чэн не ліс та па ду: ме на ві та 

пас ля апад ан ня ліс ця дрэ ва ўсту пае ў 

пе ры яд зі мо вай спяч кі. У вы сад ка, які 

пра да ец ца з ліс цем, да во лі вя лі кая ве-

ра год насць гі бе лі.

• Во сень скую па сад ку трэ ба зра біць 

як мі ні мум за 2—3 тыд ні да ўстой лі вых 

ма ра зоў — ча су, ка лі мі ну са вая тэм пе-

ра ту ра тры ма ец ца ўжо не толь кі ўна чы, 

але і днём. Гэ тых не каль кіх тыд няў са-

джан цам хо піць, каб ўка ра ніц ца.

Што са джаць
Спа чат ку не аб ход на ска заць, якія 

дрэ вы са джаць во сен ню нель га.

• Для во сень скай па сад кі не па ды хо-

дзяць кос тач ка выя куль ту ры. Ім трэ ба 

больш ча су для ўка ра нен ня, чым се-

меч ка вым. Са джан цы мо гуць прос та 

не па спець пры жыц ца да ма ра зоў і ў 

пер шую ж зі му за гі нуць. З гэ тай пры-

чы ны кос тач ка выя куль ту ры (віш ню, 

ча рэш ню, слі ву і да т. п.) лепш са джаць 

вяс ной.

• Паў днё выя сар ты пла до вых дрэў 

ад на знач на лепш пры жы вуц ца пры 

вяс но вай па са дцы. Та му цеп ла лю бі-

выя са джан цы (пер сік, аб ры кос, мін даль 

і да т. п.) во сен ню лепш не на бы ваць, 

на ват ня гле дзя чы на іх ніз кі кошт.

• Так са ма на вяс ну рэ ка мен ду ец ца 

пе ра нес ці па сад ку тых куль тур, якія 

на огул дрэн на пе ра но сяць пра цэ ду ру 

пе ра сад кі.

Якім пла до вым 
дрэ вам па ды хо дзіць 
во сень ская па сад ка?

• Вы бі рай це ра я ні ра ва ныя сар ты 

пла до вых дрэў. Лепш за ўсё пры жы-

ва юц ца зі маў стой лі выя сар ты яб лынь 

і груш.

• Вы дат на пе ра но сяць во сень скую 

па сад ку прак тыч на ўсе ягад ныя кус ты.

• Агуль нае пра ві ла для ўсіх куль-

тур — для па сад кі ста рай це ся вы бі-

раць 1-2-га до выя са джан цы. Чым 

ма ла дзей шае дрэ ва, тым ляг чэй яму 

адап та вац ца на но вым мес цы.

Як пад рых та ваць 
па са дач ную яму

Яму для па сад кі пла до вых дрэў 

па чы на юць рых та ваць за 1—2 ме ся-

цы (мі ні мум — 2 тыд ні) да па сад кі. 

Яе дыя метр за ле жыць ад куль ту ры і 

ўзрос ту вы сад ка. Так, для се меч ка вых 

куль тур гэ та па він на быць яма ка ля 

80 см у глы бі ню і пры клад на столь-

кі ж — 60—80 см — у дыя мет ры. Для 

кос тач ка вых до сыць 40 см у дыя мет ры 

і 60 см у глы бі ню. Для ягад ных кус-

тоў і дыя метр, і глы бі ня па він ны быць 

роў ныя 40 см. Ка лі ка ра нё вая сіс тэ ма 

вы сад ка боль шая, па мер лун кі па ві нен 

быць па вя лі ча ны.

Аку рат на зні мі це верх ні — урад лі-

вы — пласт зям лі і ад кла дзі це яго ў 

бок. Там ён бу дзе ля жаць да дня па-

сад кі. Каб яго не на ма чы ла даж джом 

і не раз нес ла вет рам, а так са ма каб 

па збег нуць пра рас тан ня пус та зел ля, 

на крый це вы ка па ны грунт, на прык лад, 

чор най плён кай. Ніж ні пласт зям лі да-

стань це і ад праў це ў ін шы бок.

На дно ямы на сып це па го рак з не-

каль кіх вёд раў пе рег ною і так па кінь це 

да са ма га ча су па сад кі. За не каль кі 

тыд няў пад уз дзе ян нем пры род ных 

фак та раў (дождж, ве цер і да т. п.) 

пе ра гной ася дзе, ушчыль ніц ца, і па-

са дач ная яма бу дзе цал кам га то вая. 

На той па го рак у дзень па сад кі па стаў-

це вы са дак, аку рат на рас праў це яго 

ка ра ні і за сып це ад кла дзе ным урад-

лі вым плас том, змя ша ным з угнаен-

ня мі.

Якія ўгна ен ні 
вы ка рыс тоў ваць

Урад лі вы пласт зям лі, пры га та-

ва ны для па сад кі, мож на змя шаць 

як з арганіч ны мі, так і з мі не раль ны мі 

ўгнаен ня мі.

1. Ар га ніч ная пад корм ка: 2-3 вяд ры 

га то ва га кам пос ту змя шай це з пе ра прэ-

лым гно ем (1-2 вяд ры) і по пе лам (2 л). 

Пры па са дцы кос тач ка вых куль тур коль-

касць по пе лу па мен шы це ўдвая.

2. Мі не раль ная пад корм ка: пры во-

сень скай па са дцы па тра бу юц ца толь кі 

фос фар і ка лій (уня сен не азо ту мо жа 

вы клі каць абу джэн не вы сад ка і апёк 

ка ра нёў, што пе ра шко дзіць ма ла до-

му дрэў цу пад рых та вац ца да пе ры я ду 

зі мо ва га спа кою). Для па сад кі ад на го 

дрэ ва змя шай це 100—150 г су пер-

фас фа ту са 150—200 г сер на кіс ла га 

ка лію. Да дай це атры ма ную су месь да 

вы ка па на га ўрад лі ва га плас та.

3. Зме ша ная пад корм ка: да зга да-

най вы шэй коль кас ці гною і кам пос ту 

да дай це за мест по пе лу 1 ст. л. сер-

на кіс ла га ка лію і 1,5 ст. л. су пер фас-

фа ту.

Што ра біць, ка лі тэр мі ны 
во сень скай па сад кі дрэў 
упу шча ныя

Бы вае, што з ней кай пры чы ны на-

бы ты вы са дак не ўда ло ся па са дзіць 

(са мая час тая пры чы на — «не ча ка ны» 

пры ход зі мы). Па ста рац ца за ха ваць 

ма ла дое дрэў ца да вяс ны мож на не-

каль кі мі спо са ба мі:

Спо саб 1 — пры коп ван не

Вы ка пай це ям ку та кой ве лі чы ні, 

каб у ёй маг лі сва бод на змяс ціц ца ка-

ра ні вы сад ка. Па кла дзі це дрэў ца пад 

на хі лам кро най на поў дзень і пры сып-

це ка ра ні зям лёй. Злёг ку ўшчыль ні це, 

каб за поў ніць гле бай усе пра меж кі па-

між ка ра ня мі, і ста ран на па лі це. Звер-

ху ўцяп лі це вы са дак плас том муль чы. 

Так дрэў ца здоль нае да ча кац ца вяс-

ны. Пас ля ад та ван ня зям лі пры ка па-

ны вы са дак да стань це з «пры тул ку» 

і выса дзі це на па ста ян нае мес ца.

Спо саб 2 — за хоў ван не 

ў пра ха лод ным мес цы

Ка лі ў вас ёсць склеп або ін шае па-

мяш кан не, дзе тэм пе ра ту ра ўзім ку не 

апус ка ец ца ні жэй 0 °С і не па ды ма ец-

ца вы шэй за 10 °С, то мож на да вяс-

ны па кі нуць вы са дак там. Ста ран на 

ўвіль гат ні це ка ра нё вую сіс тэ му дрэ ва 

і апус ці це яе ў ёміс тасць, за поў не ную 

аль бо мок рым пі ла він нем, аль бо тор-

фам, аль бо пяс ком. Не за бы вай це раз 

на ты дзень увіль гат няць суб страт.

ПРА ВО СЕНЬ СКУЮ 
ПА САД КУ ДРЭЎ
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