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16 кастрычніка 2018 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

Фота Захара БУРАКА.

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра

16 кастрычніка.

Месяц у сузор’і

Вадаліва.

17 КАСТ РЫЧ НІ КА

1868 год — на ра дзіў ся (Гро дзен-
ская гу бер ня) Аляк сандр 

Льво віч Гер шун, ра сій скі ву чо ны-фі зік. 
Адзін са ства раль-
ні каў ап тыч най пра-
мыс ло вас ці Ра сіі. 

У 1890 го дзе скон чыў Пе цяр бург скі ўні-
вер сі тэт, дзе і пра ца ваў. Ужо ў тыя га-
ды, пра цу ю чы над роз ны мі пы тан ня мі 
фі зі кі, элект ра тэх ні кі і фа та гра фіч най 
тэх ні кі, асаб лі вую ўва гу ўдзя ляў тэ о-
рыі ап тыч ных ін стру мен таў. За гад ваў 
ап тыч ным ад дзе лам Абу хаў ска га за во-
да ў Пе цяр бур гу і ва ўмо вах жорст кай 
ба раць бы з кан ку ру ю чы мі гер ман скі мі 
фір ма мі, без уся ля кай пад трым кі з бо ку ўра да, так здо леў 
па ста віць вы твор часць, што Ра сія ста ла ад ной з пе ра да вых 
кра ін па вы ра бе ва ен ных ап тыч ных пры бо раў. Аў тар на ву ко-
вых прац па оп ты цы, элект ра тэх ні цы, ра дые ак тыў нас ці, оп-
та тэх ні цы. Рас пра ца ваў і ар га ні за ваў вы твор часць шэ ра гу 
ап тыч ных пры бо раў, якія вы ка рыс тоў ва лі ся для ўзбра ен ня 
ра сій ска га ва ен на-мар ско га фло ту. Па мёр у 1915 го дзе.

1924 год — у го ра дзе Пін ску па ра шэн ні Па лес ка-
га края знаў ча га та ва рыст ва ство ра ны Му зей 

Бе ла рус ка га Па лес ся. Для на вед валь ні каў ад кры ты ў лі пе ні 
1926 го да. З 1978 го да — Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей са-
цы я ліс тыч на га пе ра ўтва рэн ня Па лес ся. З 1990-га мае су-
час ную наз ву. Ся род най больш ці ка вых экс па на таў му зея: 
уні каль ная ка лек цыя ке ра міч най пліт кі і сар ка фаг ХІІ ста год-
дзя, ка лек цыя зброі, да ку мен ты і кні гі (ру ка піс ныя гра ма ты 
ХІV—ХVІІ ста год дзяў, Ста тут Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, 

дру ка ва ныя вы дан ні ХVІІ ста год дзя і інш. У фон дзе му зея 
зна хо дзяц ца кар ці ны мас та коў І. Шыш кі на, В. Па ле на ва, 
В. Пя ро ва, Ю. Пэ на, П. Мас ле ні ка ва і ін шых мас та коў.

1943 год — вы зва ле ны Ло еў скі ра ён. У вы зва лен ні 
ўдзель ні ча лі: 69-я, 106-я, 193-я, 246-я страл-

ко выя ды ві зіі; 115-я асоб ная страл ко вая бры га да 65-й ар міі 
Цэнт раль на га фрон ту; пар ты зан ская бры га да Ло еў ская 
«За Ра дзі му».

1964 год — на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ад кры ты пер-
шыя пра мыс ло выя ра до ві шчы наф ты (ка ля  

Рэ чы цы).

1903 год — на ра дзіў ся Анд рэй Ан-
то на віч Грэч ка, са вец кі во е на-

чаль нік, Мар шал Са вец ка га Са ю за, двой чы 
Ге рой Са вец ка га Са ю за. Удзель нік Гра ма-
дзян скай вай ны, па хо ду Чыр во най Ар міі ў 
За ход нюю Укра і ну і За ход нюю Бе ла русь 
(1939). У Вя лі кую Ай чын ную вай ну быў на 

фрон це. У 1953—1957 га дах — га лоў на ка ман ду ю чы Гру пай 
са вец кіх вой скаў у Гер ма ніі, у 1957—1960-м — га лоў на ка-
ман ду ю чы Су ха пут ны мі вой ска мі, у 1960—1967-м — га-
лоў на ка ман ду ю чы Аб' яд на ны мі Уз бро е ны мі Сі ла мі дзяр-
жаў — удзель ніц Вар шаў ска га да га во ра, у 1967—1976 га дах 
мі ністр аба ро ны СССР. Па мёр у 1976 го дзе.

1938 год — ука зам Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та 

СССР за сна ва ны ме да лі «За ад ва гу» і «За бая -

выя за слу гі». Імі ўзна га родж ва лі ся вай скоў цы за аса біс тую 

муж насць і ад ва гу, пра яў ле ныя ў ба ях з во ра га мі са вец кай 

кра і ны, пры аба ро не дзяр жаў най мя жы, пры вы ка нан ні вай-

ско ва га аба вяз ку ва ўмо вах, звя за ных з ры зы кай для жыц-

ця. У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны ад бы ло ся амаль чаты-

ры міль ё ны ўзна га ро джан няў гэ ты мі зна ка мі ад роз нен ня.

Ка лі жон ка спы та ла: 

«Ты мя не ка ха еш?» — па-

мя тай, што ста ноў чы ад-

каз — плат ны.

Пра фе сар на эк за ме не — 

сту дэн ту:

— Так, да ра жэнь кі, 

штось ці вы сла ба ве да е це! 

Вы на лек цыі мае ха дзі лі?

— Вя до ма, пра фе сар!

— Неш та не пры пом ню, 

дзе вы ся дзе лі.

— З краю за ка ло най.

— Трэ ба ж, та кая вуз кая 

ка ло на, а вы ўжо дзя вя ты, 

хто за ёй па мяс ціў ся.

Помс та — гэ та стра ва, 

якую па да юць аба вяз ко ва 

ў тап кі.

(Ка ці ная муд расць).

— Так, гля дзім ва шу ан ке-

ту... Пяць га доў афі цый на не 

пра ца ва лі, ча ка лі вы гад ных 

пра па ноў. І што, так пра па-

ноў і не па сту пі ла?

— Дык мо ра пра па ноў 

бы ло!

— Пра ма ўжо і мо ра? Ну, 

на прык лад, на за ві це хоць 

ад ну.

— «Ва ся, пой дзем па хме-

лім ся!»
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Знеш не са джа нец па ві-

нен вы гля даць так: ка ра ні 

све жыя, не пад су ша ныя, не-

пад ма ро жа ныя, не ка ра цей-

шыя за 30 см. Чым даў жэй-

шыя і больш раз га лі на ва ныя 

ка ра ні, тым лепш са джа нец 

пры жы вец ца і хут чэй бу дзе 

рас ці.

Пра ве рыць ка ра ні не скла-

да на — на зрэ зе яны па він ны 

быць бе ла га ко ле ру. Пад су-

ша ныя і пад ма ро жа на ыя 

ка ра ні бу дуць бу ра га ко ле-

ру. Ка лі на ка ра нях бач ныя 

ўздуц ці, жаў ла кі, зна чыць, 

яны за ра жа ныя вал ля ка ва-

тас цю (рак ка ра нёў) і год ныя 

толь кі для вог ні шча.

Штамб па ві нен быць 

пра мы, з за го е ны мі ра на-

мі, з глад кай і зда ро вай ка-

рой. Вар та агле дзець яе на 

прад мет ме ха ніч ных па шко-

джан няў. Асаб лі ва шкод ныя 

сля ды ад гра ду. У мес цы 

гра да бою ствол мо жа прос-

та ад ла мац ца.

Доб рай кро най лі чыц ца 

тая, якая мае не менш за 

тры-ча ты ры доб ра раз ві тыя 

га лін кі, раў на мер на раз ме-

шча ныя ў роз ныя ба кі, а так-

са ма па ві нен быць пра мы 

вя ду чы па рас так — пра ва-

дыр або ствол. Ён так са ма 

па ві нен быць зда ро вы, без 

сля доў ра ку ка ры ці цы тас-

па ро зу.

Асноў ны кам па нент гэ та га ўгна-

ен ня — ак сід фос фа ру, пры чым 

у ва да рас тва раль най фор ме. Не 

менш важ на, што гэ тае ўгна ен-

не мае пра цяг лы тэр мін дзе ян ня. 

Гэ та як зер не ў ку рач кі ў кар муш-

цы — яна яго дзяў бе коль кі трэ-

ба, а яно ўвесь час пад сы па ец ца. 

Гэ тая фос фар ная «кар муш ка» 

мо жа пра ца ваць не каль кі га доў, 

па куль за па сы не скон чац ца. Да-

свед ча ныя са доў ні кі ве да юць, ка-

лі яна кан ча ец ца, і ўно сяць но выя 

до зы.

Па чат коў цы так са ма мо гуць вы лі-

чыць гэ ты мо мант: ліс це ста но віц ца 

цём на-зя лё нае ці на ват сі няе, на рас лі-

нах з'яў ля ец ца ржа вае ад цен не... Не ка-

то рыя рас лі ны, на прык лад, па мі до ры, 

ста но вяц ца фі я ле та выя. Не блы тай це 

гэ та з дзе ян нем ха лод на га на двор'я: 

ка лі тэм пе ра ту ра пад вы сіц ца, рас лі ны 

на бы ва юць нар маль ную афар боў ку. 

Ка лі гэ та га не зда ры ла ся, вы ка рыс-

тоў вай це су пер фас фат.

Су пер фас фат вы ка рыс тоў ва юць на 

лю бых гле бах. Ён не за ма цоў ва ец ца 

ў гле бе і рас лі ны атрым лі ва юць яго ў 

поў ным аб' ёме.

Пры моц ным не да хо пе фос фа ру 

лепш вы ка рыс тоў ваць больш да ра гія 

рас тва раль ныя мо на фас фат ка лію і 

на трыю. Прос ты су пер фас фат уно сяць 

у гле бу вяс ной ці во сен ню ў коль кас ці 

50—70 г на 1 м2.

Нор мы ўня сен ня:

— Пры па са дцы дрэў на дно па са-

дач най ямы ўно сяць да 200—500 г су-

пер фас фа ту на кож ную яму.

— У цяп лі цах уно сяць 70—90 г 

у спа лу чэн ні з ка лій ны мі і азот ны мі 

ўгна ен ня мі, пад пе ра коп ку.

Звы чай на прос ты су пер фас фат 

ужы ва юць з азот ны мі ўгна ен ня мі. 

Двай ны і гра ну ля ва ны — ра зам з ка-

лій ны мі ўгна ен ня мі.

А вось ра зам з амі яч най са лет рай, 

ме лам і ма ча ві най іх вы ка рыс тоў ваць 

нель га. Па між іх уня сен нем трэ ба вы-

тры маць хоць бы ты дзень.

Су пер фас фат бы вае:

 Прос ты (мо на фас фат). Шэ ры па-

ра шок, які не злеж ва ец ца. Змя шчае да 

20 % фос фа ру. У па раў на нні з но вы мі 

ві да мі мае мен шую эфек тыў насць, але 

ка рыс та ец ца по пы там да гэ та га ча су.

 Гра ну ля ва ны. Вы раб ля юць з прос-

та га. Коль касць фос фа ру па вя лі ча на да 

50 %. Вель мі каш тоў ная пад корм ка для 

лю бых рас лін, асаб лі ва кры жак вет ных.

 Двай ны. Доб ра рас тва ра ец ца ў 

ва дзе, мае ма ла ба лас ных рэ чы ваў, 

што ро біць яго куп лю вы гад най.

 Ама ні за ва ны. Змя шчае, акра мя 

фос фа ру, 12 % се ры і 40—55 % суль-

фа ту ка лію.

 Ёсць яшчэ маг не за ва ны, бор ны 

і ма ліб дэ на вы су пер фас фа ты, якія за-

бяс печ ва юць рас лі ны не толь кі фос фа-

рам, але і роз ны мі мік ра эле мен та мі.

Ужы ваць су пер фас фат мож на і для 

пад кор мак, але рас тва раць яго трэ ба 

га ра чай ва дой. Пас ля ча го рас твор на-

сто яць су ткі і раз мя шаць. Толь кі та ды ў 

яго пя рой дзе ўвесь ак сід фос фа ру.

СУ ПЕР ФАС ФАТ — ВАЖ НАЕ І ПА ТРЭБ НАЕ ЎГНА ЕН НЕ

ВЫ БРАЦЬ ПРА ВІЛЬ НЫ СА ДЖА НЕЦ

Ад дрэн на га на сен ня не ча кай доб ра га пле мя — 
пры маў ка на 100 % да ста саваль ная 

і да па са дач на га ма тэ ры я лу

Звы чай ная гіс то рыя — на бы лі са джа нец, 

па са дзі лі, ста ран на да гля да лі. А ён вазь-

мі і пад мерз ні... Час змар на ва ны. Вя до-

ма, за раз ні хто не ста не са джаць толь кі 

ра я на ва ны сорт. Вель мі шмат на рын-

ку ўся ля кіх рэд кас цяў і не звы чай на га. 

Хо чац ца ўсё па са дзіць і па спра ба ваць. 

Але кас цяк са ду па він ны скла даць усё ж 

та кі пра ве ра ныя га тун кі. Але і гэ та га ма ла. 

Яны па він ны быць з га да валь ні ка, раз ме-

шча на га ў ва шай воб лас ці, а яшчэ лепш 

ра ё не. Вар та браць мяс цо выя сар ты.

Ідэальны саджанец Не лепшы варыянт Адмоўцеся ад пакупкі
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