
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Фядоры, Марка, 
Мікалая, Палікарпа, 
Платона, Сямёна.

К. Аліцыі, Апалонія, 
Багуслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.02 20.16 14.14

Вi цебск — 5.49 20.09 14.20

Ма гi лёў — 5.53 20.07 14.14

Го мель — 5.53 20.00 14.07

Гродна — 6.18 20.31 14.13

Брэст — 6.22 20.28 14.06
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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

Месяц
Маладзік 16 красавіка.

Месяц у сузор’і Блізнят.
Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Гэ та ўні каль нае рэ чы ва, якое слу жыць для аба ро-

ны рас лін, хар ча ван ня гле бы і бу даў ні чых ра бот. 

У га ша най вап не ўтрым лі ва юц ца ка лій, каль цый, 

маг ній. Пры да па мо зе вап на вых са ста ваў ад пуж ва-

юць гры зу ноў, рэ гу лю юць кіс лот насць гле бы і на да-

юць клей касць вад кім бу даў ні чым су ме сям.

Га ша ную вап ну атрым лі ва юць у вы ні ку рас тва рэн ня ў 

3—4 л ва ды 10 кг зы ход на га ма тэ ры я лу (ка мя ко вай вап-

ны). Як ва ры янт мож на на быць га то вы су хі па ра шок (пу-

шон ку).

Для гле бы
У асноў ным га ша ную вап ну вы ка рыс тоў ва юць для рэ-

гу ля ван ня ста ну гле бы. До за ўгна ен ня за ле жыць ад двух 

фак та раў:

• скла ду і кіс лот нас ці грун ту;

• ві ду і глы бі ні ўня сен ня ўгна ен няў на асно ве вап ны.

Вы зна чыць па вы ша ную кіс лот насць гле бы на ўчаст ку 

мож на па не каль кіх пры кме тах:

• на па верх ні гле бы пры кмет ная бя ля вая «по пель ная» 

пра слой ка;

• ад сут ні чае або вель мі дрэн на рас це ка ню шы на;

• ак тыў на раз рас та юц ца мох, шчаўе, ба гун, ве рас, ка-

зяль цы, хвошч і ін шыя рас лі ны, якія ад да юць пе ра ва гу 

кіс лай гле бе.

Каб пэў на вы зна чыць сту пень кіс лот нас ці гле бы, лепш 

за ўсё ад нес ці яе ўзо ры ў аг ра хі міч ную ла ба ра то рыю аль-

бо ска рыс тац ца ад мыс ло вы мі пры бо ра мі (рН-мет рам) або 

ін ды ка та ра мі (лак му са вая па пе ра).

Зра зу ме ла, для кож най куль ту ры, якая вы рошч ва ец ца, і 

ты пу гле бы коль касць уно сі май вап ны ад роз ні ва ец ца, але 

агуль ныя нор мы вы гля да юць так:

Пад вы ша ная кіс лот-
насць (pH = 4,1—4,5)

Ся рэд няя кіс лот-
насць (pH = 4,6—5)

Сла бая кіс лот-
насць (pH = 5,1—6)

Глі ніс тыя і су глін ка-
выя гле бы — 0,5 кг/ 
кв. м; пяс ча ныя — 

0,3 кг/кв. м

Глі ніс тыя і су глін-
ка выя гле бы — 

0,3 кг/кв. м; пяс ча-
ныя — 0,2 кг/кв. м

Глі ніс тыя і су-
глін ка выя гле-

бы — 0,2 кг/кв. м; 
пяс ча ныя — не 

ўно сіц ца

Для па бел кі
Вап на для па бел кі дрэў так са ма вы ка рыс тоў ва ец ца 

да во лі час та, што га во рыць аб яе эфек тыў нас ці. Адзін з 

са мых па пу ляр ных рэ цэп таў вы гля дае на ступ ным чы нам.

Вазь мі це вяд ро аб' ёмам 8—10 л, на поў ні це яго ва дой. 

Да дай це 2 кг га ша най вап ны, 1,5 кг глі ны і 0,3 кг мед на га 

ку пар ва су. У вы ні ку па ві нен атры мац ца гус ты са стаў, які 

па кан сіс тэн цыі на гад вае смя та ну. Раў на мер на на ня сі це 

яго на пад рых та ва ны ствол дрэ ва, па збя га ю чы пад цё каў. 

Пласт па бе лу па ві нен скла даць 3—4 мм.

Бя ліць дрэ ва мож на во сен ню і вяс ной, гэ та збе ра жэ 

рас лі ну ад ха ла доў і шкод ні каў.

Вап ну трэ ба на но сіць на рас лі ны ад ра зу пас ля раз вя-

дзен ня — ад кан так ту з вуг ля кіс лым га зам яе ха рак та рыс-

ты кі па гар ша юц ца.

Вы дат на аба ра няе дрэ вы і на ступ ны са стаў: 10 л чыс-

тай вады; 2,5 кг га ша най вап ны, 0,1 кг ста ляр на га клею, 

0,5 кг мед на га ку пар ва су, жме ня су ша на га чэ ме ру (для 

ад пуж ван ня зай цоў).

Усе кам па не нты ста ран на змешваюць да ад на стай най 

ма сы. За тым са стаў па ві нен на ста яц ца на пра ця гу 3—5 га-

дзін. Пас ля гэ та га яго на но сяць пры да па мо зе пэнд зля або 

па ра ло на вых гу бак не толь кі да ўзроў ню ніж ніх шкі лет ных 

га лін, але і знач на вы шэй, да та го мес ца, ку ды да цяг нец ца 

ру ка. Для да сяг нен ня най леп ша га эфек ту са стаў вар та 

на нес ці мі ні мум у два слаі.

Для дэз ін фек цыі пры лад
На 1 кг ня га ша най вап ны бя руць 1 л ва ды, змеш ва юць 

і да юць астыць і пра сох нуць.

За тым раз баў ля юць 9 л чыс тай ва ды і вы ка рыс тоў ва юць 

атры ма ны са стаў для абез за раж ван ня па мяш кан няў (сцен, 

сто лі), стэ ла жоў, ін стру мен таў, цяп ліц.

Да рэ чы, цяп лі цу апра цоў ва юць як унут ры, так і звон ку 

для аба ро ны ад хва роб і для пры ця нен ня.

Ме ры за сця ро гі пры ра бо це з вап най
Вап на лі чыц ца да во лі ед кім ма тэ ры я лам, пры ра бо це з 

якім трэ ба вы кон ваць ме ры бяс пе кі:

• апра най це ахоў ныя аку ля ры і паль чат кі пры ра бо це 

з вап най;

• пад час яе га шэн ня тры май це ся на ад-

лег лас ці ад ёміс тас ці, у якой ад бы ва ец ца 

пра цэс, па коль кі вап на моц на на гра ва ец ца 

і час та рас пырс ква ец ца;

• ор га ны ды хан ня мож на аба ра ніць ват-

на-мар ле вай па вяз кай;

• пры трап лян ні на ску ру вы да лі це рас-

твор там по нам, змо ча ным у алеі. На па цяр-

пе лы ўчас так на кла дзі це мар ле вы кам прэс, 

змо ча ны ў 5 %-ным во ца це;

• ка лі кроп лі рас тво ру тра пяць у во чы, 

пра мый це іх чыс тай пра точ най ва дой і пры 

не аб ход нас ці звяр ні це ся да аку ліс та.

Та кім чы нам, вы ка ры стан не вап ны на да-

чы аб ме жа ва на толь кі ва шай фан та зі яй. Яе 

прос та аба вя за ны вы ка рыс тоў ваць лю бы 

дач нік, які па ва жае ся бе.

ГА ША НАЯ ВАП НА 
НА ЛЕ ЦІ ШЧЫ І Ў АГА РО ДЗЕ

У Брэс це ўста ля ва ная ка ме ра, 

якая вя дзе транс ля цыю з гняз да 

са ка лі най па ры на шмат па вяр хо-

ві ку. Так што за раз у нас ёсць 

маг чы масць на зі раць за жыц цём 

со ка ла-пус таль гі ан лайн, па ве-

дам ляе прэс-служ ба гра-

мад скай ар га ні за цыі «Ахо ва 

пту шак Баць каў шчы ны».

Да рэ чы, гэ та ўжо не пер шы 

се зон ан лайн-ві дэа на зі ран няў 

за со ка лам-пус таль гой. Сё ле та 

якасць транс ля цыі на шмат па-

леп шы ла ся. Тым не менш па пер-

шым ча се маг чы мыя тэх ніч ныя 

праб ле мы, за што АПБ пры но сіць 

пра ба чэн ні. Вось адзі н з пер шых 

парт рэ таў.

Звы чай на са мец ак тыў на ка пае 

гнез да вую ям ку — со ка лы гнёз даў са-

мі не ро бяць і зай ма юць або га то выя 

(звы чай на крум ка чо вых пту шак: крум-

ка чоў, гра коў, шэ рых ва рон ці са рок), 

або вось та кія гнез да выя ні шы. Са мкі 

пас ля вы ба ру ад па вед на га са мца са мі 

не па лю юць, бо ім трэ ба фар ма ваць бу-

ду чыя яй кі — дый пра ве рыць здоль нас-

ці са мца. А праз пры клад на 1,5 ме ся ца, 

ка лі вы лу пяц ца пту ша ня ты, яму да вя-

дзец ца кар міць не толь кі ся бе і са мку, 

але і ма лых, што хут ка рас туць.

Ад та го, як час та і якой ве лі чы ні 

са мец пры но сіць зда бы чу са мцы 

ў пе ры яд пе рад ад клад кай яек, 

мо жа за ле жаць коль касць гэ тых 

яек. Яна, праў да, не мо жа быць 

боль шай за 6—7 на ват у най леп-

шым вы пад ку, але ка лі зда бы чы 

па раў наль на ма ла, то мо жа быць 

мен шай за звы чай ную для ві ду ў 

нас коль касць — 5—6 яек.
Сяр гей КУР КАЧ



Вя сель ныя тра ды цыі 

па ра мя няць! За мест бу-

ке та трэ ба кі даць не жа на-

та га му жы ка.

— Па зыч пяць дзя сят руб-

лёў.

— У мя не з са бой ня ма.

— А до ма?

— А до ма ўсё доб ра. Дзя-

куй.

Дзе ся ці клас нік, па доб-

ны на Ста са Мі хай ла ва, 

прос та так атрым лі вае 

дзя сят кі ў са ра-

ка га до вай на-

стаў ні цы.

— Ро за Май-

се еў на, а што вы 

ска жа це за муж-

чын?

— Муж чы-

ны, Ра еч ка, як 

мы шы... Асоб на 

гля дзіш — пя-

шчот ны звя рок, 

а як до ма за вя-

дзец ца — ад ра зу хо чац ца 

атру ціць!

Маю на мер ад клі каць 

з ха ла дзіль ні ка па ру пі ва 

для кан суль та цый.

Пе рад сном Кле а пат ра 

пы та ец ца ў слу жан кі:

— Хто сён ня га то вы 

ад даць жыц цё за ноч са 

мной?

— Ка шчэй Бес смя рот ны.

— Вось да ста лі мя не ўжо 

гэ тыя хіт рыя рус кія...

Птуш кі і мыПтуш кі і мы  

Пад гля даць за со ка лам ан лайн

Ты ж сама казала: «Шпалеры на свой густ!»

caricatura.ru

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.


