
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Архіпа, 
Арцёма, Лукі, Марка, 
Сцяпана.

К. Антаніны, Антона, 
Генрыха, Мар'яна, 
Юльяна, Яна.

Месяц
Маладзік у 5.17.

Месяц у сузор’і Вадалея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.18 17.22 8.04

Вi цебск — 9.14 17.05 7.51

Ма гi лёў — 9.08 17.12 8.04

Го мель — 8.57 17.16 8.19

Гродна — 9.32 17.38 8.06

Брэст — 9.25 17.46 8.21
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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

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

У су вя зі з ма ра за мі ў Ра сіі 
рэз ка вы рас ла коль касць да-
рог з цвёр дым па крыц цём.

Ахоў нік пры хо дзіць ра ні цай 

да до му пас ля зме ны, рас пра-

на ец ца, мы ец ца, са дзіц ца сне-

даць. На кух ню ўва хо дзіць це-

шча з ча со пі сам і ка жа:

— Ста лі ца Ан го лы, шэсць 

лі тар.

Зяць з уся го ма ху б'е па 

ста ле:

— Я ма гу хоць бы до ма, ну 

хоць пяць хві лін не ду маць аб 

пра цы?!

У Із ра іль прый шла зі ма.

Із ра іль ця не да ста лі зі мо-

выя па на мкі, зі мо выя шор ты 

і зі мо выя пан тоф лі...
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1732 год — на ра дзіў ся (ма ён-
так Воў чын, ця пер у Ка-

мя нец кім ра ё не) Ста ні слаў Аў густ Па ня-
тоў скі, апош ні вя лі кі князь ВКЛ і ка роль 
Поль шчы (1764—1795). У 1755—1756 
і 1757—1758 га дах — сак ра тар анг-
лій ска га па соль ства і па сол Сак со ніі 

і Рэ чы Па спа лі тай у Пе цяр бур гу. Пас ля смер ці ка ра ля 

поль ска га і вя лі ка га кня зя ВКЛ Аў густ ІІІ у 1763 годзе 

Чар та рый скія і Ка ця ры на ІІ вы лу чы лі кан ды да ту ру Па ня-

тоў ска га на трон Рэ чы Па спа лі тай. У 1764 го дзе ён быў 

абра ны ка ра лём. Пра во дзіў па лі ты ку ўма ца ван ня ў Рэ чы 

Па спа лі тай ка ра леў скай ула ды, але бес па спя хо ва. Удзель-

ні чаў у рас пра цоў цы Кан сты ту цыі 3 мая 1791 года, са дзей-

ні чаў дзей нас ці Аду ка цый най ка мі сіі, за ах воч ваў раз віц цё 

мас тац тваў. У знеш няй па лі ты цы ары ен та ваў ся на Ра сію. 

Быў вы му ша ны па га дзіц ца на па дзе лы Рэ чы Па спа лі тай. 
У час паў стан ня 1794 го да пад кі раў ніц твам Т. Кас цюш кі 
Па ня тоў скі быў ад хі ле ны ад ула ды. У 1795 годзе ад рок ся 
ад тро на. Па мёр у 1798 го дзе.

1765 год — на ра дзіў ся (Ві цеб шчы на) Іг нат Ан-
то на віч Мань коў скі, бе ла рус кі пуб лі цыст. З 

1783 го да быў на дзяр жаў най служ бе — са вет ні кам Бе-
ла рус ка га гу берн ска га праў лен ня, ві цеб скім гу берн скім 
пра ку ро рам, ві цэ-гу бер на та рам. З 1817 го да ў ад стаў цы, 
жыў у сва ім ма ёнт ку Мі лае ка ля Ві цеб ска. Пуб лі ка ваў ся ў 
рус кіх ча со пі сах. У «Пісь ме з Ві цеб ска» асу джаў агрэ сію На-
па ле о на, ухва ляў гіс та рыч ны подз віг на ро даў Ра сіі ў вай не 

1812 года. Мяр ку ец ца, што пі саў і на бе ла рус кай мо ве, не ка-

то рыя да след чы кі лі чаць яго аў та рам «Эне і ды на вы ва рат». 

Па мёр у 1832 го дзе.

1953 год — на ра дзі ла ся (в. Ча ран кі Глы боц ка га 

ра ё на) Іры на Жар на сек, бе ла рус кая пісь мен-

ні ца. Аў тар кніг апо вес цяў «Ліст да сы на», «Гуль ні над студ-

няй» і ін шых.

1847 год — на ра дзіў ся Мі ка лай 

Яго ра віч Жу коў скі, рус кі 

ву чо ны, за сна валь нік су час най аэ ра ды-

на мі кі, член-ка рэс пан дэнт Пе цяр бург-

скай АН (1894 год), «баць ка рус кай 

авія цыі». Аў тар 

на ву ко вых прац 
па тэ о рыі авія цыі, ме ха ні цы цвёр да-
га це ла, гід ра ды на мі цы, аст ра но міі, 
ма тэ ма ты цы і інш. Ства рыў тэ о рыю 
гід раў ліч на га ўда ру, ад крыў за кон, 
які вы зна чае пад' ём ную сі лу кры ла 
са ма лё та. Тэ а рэ тыч на прад ка заў 
шэ раг маг чы мых тра ек то рый па лё ту 
(на прык лад, «мёрт вая пят ля», якую 
вы ка наў рус кі лёт чык П. Не сце раў у 
1913 го дзе). Памёр у 1921 годзе.

1863 год — на ра дзіў ся Кан-

стан цін Сяр ге е віч Ста ні слаў скі, рус кі і са вец кі 

ак цёр, рэ жы сёр і пе да гог, тэ а рэ тык тэ ат ра, за сна валь нік 

Мас коў ска га мас тац ка га тэ ат ра, га на ро вы ака дэ мік РАН, 

АН СССР, на род ны ар тыст СССР. Памёр у 1938 годзе.

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

10 ХІТ РАС ЦЯЎ 
ДЛЯ АГА РОД НІ КАЎ

Спры яль ныя дні для па сад кі ра са ды 
ў сту дзе ні:
 та ма ты: 8—12, 25, 26
 агур кі: 8—12, 25, 26
 пе рац: 8—12, 25, 26
 бак ла жа ны: 8—12, 25, 26
 су ні цы: 25, 12, 7

Спры яль ныя дні для па сад кі ра са ды 
ў лю тым:
 та ма ты: 9, 10, 18—20

 агур кі: 4, 7—9

 пе рац: 18—20, 26, 27

 бак ла жа ны: 4—8, 18, 23

 су ні цы: 4, 7, 9, 23

Спры яль ныя дні для па сад кі ра са ды 

ў са ка ві ку:

 та ма ты: 19—24, 27, 28

 агур кі: 7—9, 20—23

 пе рац: 5—6, 19—22

 бак ла жа ны: 4, 19—24, 27

 су ні цы: 4, 8, 21—22, 29

Ага род ні кі ня рэд ка ад зна ча юць, 

што рас паў сю джа ныя ме ры аба ро ны 

рас лін ад хва роб не пры но сяць ча ка-

ных вы ні каў. Ча сам грыб ко вая ін фек-

цыя здоль ная за не каль кі су так цал-

кам зні шчыць жы выя рас лі ны. Ад ной 

з пры чын гэ та га з'яў ля ец ца вы со кі 

ін фек цый ны фон гле бы. Та му зям ля 

мае па трэ бу ў пра віль най апра цоў цы 

і абез за раж ван ні.

У аба ро не ным грун це (у цяп лі цы або 

кан тэй не ры) вы ка наць абез за раж ван не 

пра сцей. А ў ад кры тым грун це цал кам 

зні шчыць кры ні цы за ра жэн ня прак тыч-

на не маг чы ма, але азда ра віць гле бу па 

сі лах на ват ага род ні ку-па чат коў цу.

Пры ёмы абез за раж ван ня гле бы ад 

грыб ко вых ін фек цый мож на пад раз дзя-

ліць на:

• аг ра тэх ніч ныя;

• бія ла гіч ныя;

• хі міч ныя.

Аг ра тэх ніч ная апра цоў ка 
гле бы

Ага род вар та раз біць на вуз кія град кі 

(1,5-2 м). Гэ та да зво ліць апра цоў ваць 

іх больш ста ран на і вет рыць, па коль кі 

ў за гу шча ных па сад ках, дзе віль гот на 

і цёп ла, грыб ны мі цэ лій раз ві ва ец ца 

вель мі хут ка.

Акра мя та го, трэ ба вы кон ваць се ва-
зва рот. Ад ну і тую ж куль ту ру мож на вяр-
таць на бы лое мес ца не ра ней чым праз 
3—5 га доў. За гэ ты пе ры яд мі цэ лій гі не.

Куль ту ры, схіль ныя да па шко джан-
ня грыб ком, лепш вы са джваць пас ля 
цы бу лі, час на ку, ка пус ты, ба бо вых. Па-
слё на выя (та ма ты, буль ба, бак ла жа ны, 
пе рац) нель га вы са джваць пас ля са бе 
па доб ных — па слё на вых. Для па са дак 
трэ ба вы ка рыс тоў ваць зда ро вы ма тэ-
ры ял, устой лі вы да грыб ко вых за хвор-
ван няў, а па сеў пра во дзіць абез за ра жа-
ным на сен нем. Так са ма вар та ста ран-
на пры бі раць з дзя ля нак па шко джа нае 
бац він не і ад ра зу ж яго спаль ваць. 
Рэшт кі за ра жа ных рас лін ні ў якім ра зе 
нель га за коп ваць у гле бу або ўклад ваць 
у кам пост авыя ку чы.

Не вар та пе ра корм лі ваць рас лі ны азо-
там. Угна ен ні па він ны быць зба лан са ва-
ныя — азот:фос фар:ка лій = 1:1,5:1,5.

Бія ла гіч ная апра цоў ка 
гле бы

На ма лень кім участ ку не па жа да на 

ўжы ваць хі міч ныя прэ па ра ты. Лепш ад-

даць пе ра ва гу рэ чы вам, у скла дзе якіх 

ёсць ка рыс ныя мік ра ар га ніз мы, бяс печ-

ныя для ча ла ве ка, жы вёл, на ся ко мых.

Най больш эфек тыў ныя рас тво ры 
прэ па ра таў «Бай кал ЭМ-1», «Бай кал 

ЭМ-5», уне се ныя ў гле бу за 2-3 тыд ні 

да на ступ лен ня во сень скіх за ма раз каў. 

Мік ра ар га ніз мы спы ня юць раз віц цё фі-

та па та ге наў, азда раў лі ва юць гле бу.

Так са ма мож на вы ка рыс тоў ваць га-

то выя бія ла гіч ныя фун гі цы ды «Фі та спа-

рын», «Фі та цыд М» і ін шыя. Пас ля во-

сень скай пе ра коп кі бія фун гі цыд трэ ба 

ўнес ці ў верх ні пласт гле бы (таў шчы нёй 

5—10 см). Вяс ной (пас ля схо ду сне гу і 

на ды хо ду ўстой лі ва га цёп ла га на двор'я) 

апра цоў ку гле бы вар та паў та рыць.

Сіс тэ ма тыч нае абез за раж ван не гле-

бы і апра цоў ка рас лін су праць грыб ко вы-

мі бія прэ па ра та мі да па мо гуць ачыс ціць 

зям лю ад ін фек цыі, аба ра ніць рас лі ны 

ад за хвор ван няў, а ваш ар га нізм — ад 

атру чэн няў.

Хі міч ная апра цоў ка гле бы
Ка лі бія прэ па ра ты аказ ва юц ца не да-

стат ко ва эфек тыў ны мі, без хі мі ка таў не 

абы сці ся. Вы бі рай це тыя, на ўпа коў цы 

якіх па ка за ны 3-4 клас не бяс пе кі.

Уво сень гле бу мож на апра ца ваць 

3-пра цэнт ным рас тво рам бар дос кай 

вад ка сці. Вяс ной (у кра са ві ку ў су хое 

на двор'е) у верх ні пласт гле бы (на 

глы бі ню 5—10 см) вар та ўнес ці 4-пра-

цэнт ны рас твор хлюр во кі су ме дзі або 

2-працэнтны рас твор «Ак сі хо ма». Не-

па срэд на пры па са дцы ў лун кі мож на 

ўнес ці «Квад рыс», «Бра ва», «Хом» і 

ін шыя прэ па ра ты (па ін струк цыі). Але 

ўлі чы це: яны зні шчаць не толь кі па та-

ген ную, але і ка рыс ную мік ра фло ру.

Та кім чы нам, толь кі комп лекс ныя ме-

ра пры ем ствы да па мо гуць абез за ра зіць 

гле бу на ўчаст ку і не да пус ціць раз віц ця 

грыб ко вых ін фек цый.

АБЕЗ ЗА РАЖ ВАН НЕ 
ГЛЕ БЫ АД ГРЫБ КО ВЫХ 

ІН ФЕК ЦЫЙ

Ме ся цо вы 
ка лян дар 
па сад кі 
ра са ды 
на 2018 год

З юбі ле ем, з пры го жай да тай шчы ра він шу ем 
Та ма ру Яфі маў ну КІ РЫ ЕН КУ (НЕ ВЯ РОЎ СКУЮ) 
з Мін ска. Зы чым доб ра га зда роўя, ба дзё рас ці, уда чы!

Ня хай та бе сон ца смя ец ца!

Ня хай усё уда ец ца,

І хай бу дзе свет лым

Кож ны твой дзень!

Ала Жыт ке віч з сям' ёй, 
сяб ры і ад на клас ні кі з Пет ры ка ва.

Ня пра віль нае вы ка ры стан не гле-
бы з ча сам пры во дзіць да на за-
па шван ня ў ка рэн не за се ле ным 
плас це па та ген ных мік ра ар га ніз-
маў, якія пры вод зяць да за хвор-
ван ня рас лін і стра ты ўра джаю. 
Най боль ш ую шко ду ага род ным 
куль ту рам пры чы ня юць грыб-
ко выя ін фек цыі (фі та фта роз, 
ры зак та ні ёз, шо лу дзі, аль тэр на-
ры ёз, гні лі), якія ска ра ча юць ура-
джай на 50—100 %.

Гля дзі! А пра ціў ні кі на шай 
не за леж нас ці не спяць...

ca
ric

atu
ra

.ru


