
За да ча:

— Ва ся абя цаў сён ня 

зай сці і вяр нуць 1000 до ла-

раў, а Пе ця абя цаў зай сці і 

па зы чыць у мя не 1000 руб-

лёў.

Пы тан не: хто да мя не 

прый шоў, а хто не?

Мне док тар на стой лі ва 

рэ ка мен да ваў мар ское па-

вет ра. Па гля дзеў шы ў ка-

ша лёк, я па ве сіў мой ву на 

вен ты ля тар.

— Ты лю біш Дзе да Ма-

ро за?

— Я люб лю Ба бу Спя ко ту!

Ні ко лі ча ла век не бы вае 

на столь кі за ся ро джа ным, як 

у тым вы пад ку, ка лі ня се та-

лер ку су пу з кух ні ў за лу.

— Я, вя до ма, вы пі ла дзве 

бу тэль кі пі ва, але... я ця бе 

ка хаю.

— А я вы піў ад ну, так што 

ты мне толь кі па да ба еш ся.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Варвары, Ганны, 
Лізаветы, Апанаса, 
Сяргея.

К. Караліны, Арнольда, 
Емяльяна, Каміля, 
Шымана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.43 21.27 16.44

Вi цебск — 4.43 21.27 16.44

Ма гi лёў — 4.51 21.20 16.29

Го мель — 4.56 21.09 16.13

Гродна — 5.18 21.44 16.26

Брэст — 5.26 21.36 16.10
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17 ліпеня 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.
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УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік 13 ліпеня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

18 лі пе ня

1583 год — на ра дзіў ся (вёс ка 

Сэр вач, ця пер у Ка рэ ліц-

кім ра ё не) Са му іл Іва на віч Мас ке віч, 

гра мад скі дзе яч, пісь мен нік-ме му а рыст. 

У 1617—1618 га дах дэ пу тат тры бу наль-

ска га су да ад На ва груд ска га па ве та, за-

тым — на ва груд скі пі сар. Аў тар ме му а раў, у якіх зме шча-

на ба га та звес так пра вай ну Рэ чы Па спа лі тай з Ра сі яй 

1609—1618 га доў і яе вы ні кі, бы та выя за ма лёў кі, парт рэ ты 

су ай чын ні каў. Ус па мі ны вы зна ча юц ца вы со кім мас тац кім 

май стэр ствам, да юць аб' ек тыў нае ўяў лен не аб па дзе ях і 

фак тах ва ен на га, па лі тыч на га і гра мад ска га жыц ця та го 

ча су. Па мёр у 1642 го дзе.

1897 год — на ра дзіў ся (Літ ва) Іо сіф Ка зі мі ра віч 

Апан скі, бе ла рус кі дзяр жаў ны дзе яч. З 1924 

го да зай маў па са ду на мес ні ка паў на моц на га прад стаў ні ка 

АД ПУ па Бе ла рус кай ва ен най акру зе і ад на ча со ва (з 1926 

го да) быў на чаль ні кам Бе ла рус ка га ад дзя лен ня Га лоў-

на га мыт на га ўпраў лен ня СССР. Адзін з ар га ні за та раў 

лік ві да цыі эсэ раў ска га пад пол ля ў Бе ла ру сі. За гі нуў пры 

вы ка нан ні служ бо вых аба вяз каў у 1927 го дзе.

1984 год — у Мін ску з вы пуск ні коў Бе ла рус ка га 

тэ ат раль на-мас тац ка га ін сты ту та, на ву чаль-

ных уста ноў Маск вы, ак цё раў Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан-

ска га тэ ат ра юна га гле да ча быў ство ра ны Бе ла рус кі дзяр-

жаў ны ма ла дзёж ны тэ атр. Ад крыў ся 30 кра са ві ка 1986 

го да спек так лем «Гэ тыя не зра зу ме лыя ста рыя лю дзі...» 

па вод ле апо вес ці «У вай ны не жа но чы твар» С. Алек сі е віч. 

Рэ пер ту ар фар мі ру ец ца ў асноў ным з тво раў бе ла рус кіх, 

рус кіх і за меж ных су час ных аў та раў.

1853 год — на ра дзіў ся Хенд рык 

Ан тон Ло рэнц, ні дэр ланд скі 

фі зік, ства раль нік кла січ най элект рон най 

тэ о рыі, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па фі-

зі цы. Па мёр у 1928 го дзе.

1898 год — на ра дзіў ся (Ра сія) 

Ва сіль Іва на віч Ка за коў, 

удзель нік ба ёў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за, мар шал ар-

ты ле рыі. Удзель нік Гра ма дзян скай вай ны на За ход нім 

фрон це. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну з 1941 го да — на За-

ход нім, Бран скім, Ста лін град скім, Да нскім, Цэнт раль ным, 

Бе ла рус кім і 1-м Бе ла рус кім фран тах. Пад яго кі раў ніц-

твам у Баб руй скай апе ра цыі 1944 го да быў вы ка ры ста ны 

ме тад ар ты ле рый скай пад трым кі — двай ны аг ня вы вал. 

Аў тар кніг «На пе ра ва ле», «Ар ты ле рыя — агонь!». Па мёр 

у 1968 го дзе.

1918 год — на ра дзіў ся Нэль-

сан Ман дэ ла, дзяр жаў-

ны і па лі тыч ны дзе яч ПАР, ак ты віст 

на цы я наль на-вы зва лен ча га ру ху, 

зма гар су праць апар тэ і ду, лаў рэ ат 

Но бе леў скай прэ міі мі ру. Па мёр у 

2013 го дзе.

1941 год — ЦК ВКП(б) пры няў па ста но ву 

«Аб ар га ні за цыі ба раць бы ў ты ле гер ман-

скіх вой скаў».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Не да ацэн ка ўплы ву на 

ўра джай насць гэ тых шкод-

ні каў мо жа па цяг нуць на ват 

поў ную стра ту ўра джаю. Ву-

се ні соў кі па чы на юць ес ці 

ліс це ка ча на, спа чат ку верх-

нія плас цін кі, а пад рос шы, 

вы яда юць у ім шмат лі кія ха-

ды, вы клі ка ю чы за гні ван не 

ка ча ноў.

Са мка ад кла дае ад 8 да 

200 яек, а за се зон мо жа 

ад клас ці да 2,5 ты ся чы яек. 

Да рос лы ву сень да ся гае 

5 см і прак тыч на не да ся-

галь ны для хі мі ка таў. Та му 

зма гац ца з імі лепш ад ра зу 

не каль кі мі срод ка мі.

У пер шую чар гу трэ ба зні-

шчаць пус та зел ле, бо на іх 

ву се ні мо гуць ад' ядац ца і на-

бі рац ца сіл. Кож ны ты дзень 

трэ ба агля даць ліс це, каб зні-

шчыць лі чы нак, па куль яны 

яшчэ ўраз лі выя для ін сек ты-

цы даў. Мож на прос та збі раць 

іх уруч ную, лепш ра біць гэ та 

ўве ча ры, ка лі ву се ні соў кі 

ад пра ві лі ся пад сіл ка вац ца 

са сва іх хо ва нак.

Так са ма трэ ба рых-

ліць між рад дзі на глы бі ню 

8—10 см, каб зні шчыць клад-

кі шкод ні ка. Каб га ран та ва на 

зні шчыць шкод ні каў, трэ ба 

як ма га ра ней пры іх з'яў лен ні 

апра ца ваць рас лі ны ін сек ты-

цы дам. Ве лі зар ную ка рысць 

мо гуць ака заць фос фа р-

 арга ніч ныя прэ па ра ты...

Ка пус ная моль — адзін з 

са мых не бяс печ ных шкод-

ні каў ка пус ты. Яе з'яў лен-

не мо жа вы клі каць ма са-

вую гі бель рас лін. Днём 

ву се ні ха ва юц ца на ніж нім 

ба ку ліс ця, а ўна чы і ўве ча-

ры ад праў ля юц ца на абед. 

Са мкі ад кла да юць па 100—

700 яек.

Зні шчыць іх на шчад каў 

мож на апырс кван нем «Ак-

тэ лі кам», «Жу ка е дам» і ін-

шы мі прэ па ра та мі. Па куль 

ву се ні тры ма юц ца куч на, 

мож на вы ка рыс тоў ваць руч-

ны збор. Збі раць яй кі і ву се-

няў трэ ба ра ні цай. Так са ма 

мож на ўжы ваць бія ла гіч ныя 

прэ па ра ты, на прык лад «Бі-

так сі ба цы лін».

Буль бу вы рошч ва юць амаль 

усе ага род ні кі, і, ка лі яна не цві-

це, па чы на юць хва ля вац ца за 

ўра джай. Гэ ты не спа кой цал кам 

апраў да ны. Дык ча му не цві це 

буль ба і што з гэ тым ра біць?

Ка лі цві це буль ба? Пе ры яд цві цен-

ня ў боль шас ці сар тоў пры па дае на 

35-я су ткі пас ля вы сад кі ў гле бу. Ка лі 

пра во дзі ла ся пе рад па са дач нае пра-

рошч ван не буль бы, гэ ты пе ры яд мо жа 

ска ра ціц ца (25—30-я су ткі). Але вар та 

ве даць, што не ка то рыя сар ты на огул 

не цві туць па сва ёй бія ла гіч най пры-

ро дзе і бу до ве іх ге не тыч на га спад-

чын на га ко да. Ран нія га тун кі буль бы 

на огул не цві туць. Клуб ні фар мі ру юц-

ца яшчэ да пе ры я ду цві цен ня, а збор 

ура джаю мож на пра во дзіць ужо на 

35—42-я су ткі пас ля па сад кі.

Іс ну юць яшчэ і уль тра ран нія сар ты, 

якія хут ка фар мі ру юць клуб ні і так са-

ма не цві туць, сы хо дзя чы ад шмат лі-

кіх за хвор ван няў і шкод ні каў буль бы. 

Збор ура джаю ажыц цяў ля ец ца на 

28—32-я су ткі пас ля вы сад кі ў гле бу.

Акра мя буль бы, якая не цві це, іс ну-

юць сар ты, якія мож на кла сі фі ка ваць 

на на ступ ныя ка тэ го рыі:

Цві туць доб ра. Град ка з та кі мі кус-

та мі вы гля дае як су цэль ны квет нік.

Сла ба цві туць. Буль бя ное по ле мае 

вы гляд квет ка вай град кі, на якой не 

ўсе квет кі ўзы шлі.

Рэд ка цві туць. На ўчаст ку з буль бай 

вель мі рэд ка мож на ўба чыць квет кі. 

Гэ та аб са лют на нар маль ны стан.

Акра мя ге не тыч ных пры чын не цві-

цен ня буль бы вар та ад зна чыць пры-

род ныя і па жыў ныя фак та ры. Не ка-

то рыя сар ты не цві туць у за суш лі вы 

пе ры яд, але і пры нар маль ных умо вах 

пе ры я ду цві цен ня мож на і не за ўва-

жыць з пры чы ны ма лень кіх рэд кіх 

кве так.

Та кім чы нам, у су вя зі з на яў нас цю 

сар тоў буль бы, якія не цві туць, вар та 

ра зу мець, што цві цен не не ўплы вае на 

фар мі ра ван ня клуб няў. Не ка то рыя на-

ват спе цы яль на аб ры ва юць квет кі і бу-

то ны. Вя до ма, гэ та га ра біць не трэ ба. 

На ву коў цы да ка за лі, што аб ры ван не 

кве так шко дзіць буль боў ні ку і клуб-

ням, па коль кі пе ра соў ван не ча ла ве ка 

па між ра да мі спры яе аб ры ву мност ва 

ліст коў і на ват сцёб лаў рас лі ны, а так-

са ма за топт ван ню гле бы. Гэ та і мо жа 

пры вес ці да стра ты знач най коль кас ці 

ўра джаю.

Га лоў нымі фак та рамі па спя хо ва га 

ўра джаю з'яў ля юц ца зда ро вы агуль ны 

вы гляд рас лі ны і свое ча со вы до гляд.

Зу сім не вар та за ся родж вац ца 

на цві цен ні — гэ та не га лоў нае. Цві-

цен не з'яў ля ец ца толь кі ары ен ці рам 

для кант ро лю над ча сам га тоў нас ці 

клуб няў. У боль шас ці сар тоў пе ры яд 

з'яў лен ня бу то наў і цві цен ня су па дае 

з па чат кам фар мі ра ван ня клуб няў.

ЧА МУ НЕ ЦВІ ЦЕ БУЛЬ БА?

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

Ву се ні, якія ядуць ва шу ка пус ту
Ба дай са мая ўпа да ба ная га род ні на 

ў шкод ні каў — ка пус та. Хто толь кі яе 

не есць! Гэ та мо гуць быць і кры жак вет ныя 

блош кі, і лі чын кі ка пус най му хі, і ка пус ная 

тля, і ка пус ная моль, і ка пус ная соў ка, 

і мядз вед ка... Але больш за ўсё шко ды 

ў ся рэ дзі не ле та на но сяць ву се ні со вак, 

бя ля нак і ка пус най мо лі.


