
Зя лё нае ўгна ен не — каш тоў ная зна ход ка для са да во даў 

і дач ні каў. Лі та раль на з ні чо га мож на пры га та ваць вы-

дат ную ар га ніч ную пад корм ку для рас лін, раў на цэн ную 

па скла дзе гною.

Спат рэ бяц ца ўся го тры кам па не нты: ва да, пус та зел ле з участ-

ка і жме ня азот на га ўгна ен ня для па ляп шэн ня за кі сан ня. Ад на 

200-літ ро вая боч ка на пра ця гу ле та з за па сам за бяс пе чыць 

стан дарт ны са до вы ўчас так хар ча ван нем.

Тра вя ныя на стоі для пад корм кі рас лін, якія атрым лі ва юц ца ў 

вы ні ку бра джэн ня роз ных ві даў пус та зел ля ў ва дзе, прый шлі ся 

са доў ні кам па ду шы за пра ста ту, бяс пе ку, а так са ма за доб рую 

за сва яль насць і хут ка дзей насць.

Акра мя хар ча ван ня рас лін, яны здоль ныя вы кон ваць і ін шыя 

функ цыі: ад пуж ваць сва ім па хам шкод ні каў, пры цяг ваць даж-

джа вых чар вя коў, ства раць шчо лач нае ася род дзе, па гі бель нае 

для хва ро ба твор ных грыб коў. Улас ці вас ці зя лё ных угна ен няў 

за ле жаць ад рас лін, якія вы ка рыс тоў ва юц ца.

Для пры га та ван ня ўгна ен ня з вя лі кім утры ман нем азо ту рэ ка-

мен ду юць вы ка рыс тоў ваць кра пі ву, ка ню шы ну, мак ры цу, ле бя ду, 

ба бо выя рас лі ны (га рох, лу бін, фа со лю). Вад кая пад корм ка з 

кра пі вы пры дат ная амаль для ўсіх ага род ных куль тур. Не рэ ка-

мен ду ец ца пад корм лі ваць ёю толь кі ба бо выя, цы бу лю і час нок.

Для куль тур, па тра ба валь ных да ка лію (па мі до раў, агур коў, 

фа со лі), вы ка рыс тоў ва юць угна ен не з жы ва кос ту. Гэ та рас лі-

на па ўтры ман ні ка лію пе ра ўзы хо дзіць гной і змя шчае амаль 

столь кі ж фос фа ру.

Для на сы чэн ня на стою фос фа рам і ка лі ем па ды дзе пус та-

зелле з доў гім стрыж не вым ко ра нем: дзьму ха вец, бар кун, кон-

скае шчаўе. Не рэ ка мен ду ец ца вы ка рыс тоў ваць ліс це і га лін кі 

дрэў, асаб лі ва клё на, бя ро зы, каш та на.

Спо саб пры га та ван ня
1. За поў ніць па ло ву ёміс тас ці абра ны мі рас лі на мі. Ёміс тасць 

лепш вы ка рыс тоў ваць плас ты ка вую, бо ме тал ус ту пае ў акіс-

ляль ныя рэ ак цыі і ў на стоі мо гуць утва рыц ца не па жа да ныя для 

рас лін злу чэн ні.

2. Буй ное пус та зел ле па сек чы на ка вал кі па 10—15 сан ты-

мет раў.

3. За ліць ва дой, на грэ тай на сон цы, але не да кра ёў, уліч-

ва ю чы, што жыж ка бу дзе бра дзіць і пе ніц ца. Для па ска рэн ня 

пра цэ саў за кі сан ня да даць рыд лёў ку гною.

4. Каб тра ва не ўсплы ва ла, пры ціс нуць яе гнё там, на прык лад 

цэг лай. На крыць ня шчыль най на крыў кай.

5. Пе ры я дыч на па меш ва ю чы, на стой ваць паў та ра—два тыд ні. 

Пры за кі сан ні тра вы бу дзе ад чу вац ца не пры ем ны пах.

6. Пры клад на праз паў та ра тыд ня пе на знік не, усё ліс це пе-

ра тво рыц ца ў ка шу, а ко лер вад ка сці ста не цём на-ка рыч не вым. 

Гэ та пры кме та га тоў нас ці пад корм кі.

Вы ка ры стан не ўгна ен ня
Вад кая пад корм ка змя шчае пе ра важ на азот. Гэ ты эле мент 

не аб ход ны на ран ніх тэр мі нах ве ге та цыі для на рошч ван ня зя-

лё ных час так рас лін (бац він ня, ліс ця, па раст каў). Та му ўно сіць 

та кую пад корм ку лепш у па чат ку ле та.

Пе рад вы ка ры стан нем рас твор трэ ба ста ран на пе ра мя шаць і 

пра ца дзіць. Для па лі ву пад ко рань вад касць раз вод зяць чыс тай 

ва дой у су ад но сі нах 1:10.

Нор ма рас хо ду пад корм кі та кая ж, як пры па лі ве чыс тай 

ва дой. На прык лад, пад се я нец агур ка з 2—3 ліс точ ка мі хо піць 

0,5 літ ра, пад да рос лы куст клуб ніц — 1,5—2 літ ры, пад дрэ-

ва — вяд ро.

Во пыт па спя хо вых са да во даў да каз вае, што дзя ку ю чы да-

ступ на му і аб са лют на бяс плат на му вад ка му ўгна ен ню на ват 

ма лень кі ага род з зям лёй ніз кай урад лі вас ці мо жа па спя хо ва 

пло да на сіць і ра да ваць вы дат ны мі ўра джа я мі.
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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.37 21.45 17.08
Вi цебск — 4.18 21.43 17.25
Ма гi лёў — 4.27 21.35 17.08
Го мель — 4.33 21.22 16.49
Гродна — 4.54 21.58 17.04
Брэст    — 5.04 21.49 16.45

ЗАЎТРА
— Мі лы, ты мя не ка ха еш?

— Так.

— А як?

— Як ні дзіў на!

Як ка жа мой псі хі ятр: «Усё ў па рад-

ку, зрух ёсць».

— Вы бы лі ў Па ры жы?

— З жон кай — так, а так — не.

З ад на го жа но ча га ча со пі са:

стар. 14: пры мі ся бе та кой, якая ты 

ёсць,

стар. 15: скінь 20 кг за ты дзень,

стар. 16: рэ цэпт пры га та ван ня тор-

та.

1904 
год — на ра дзіў-

ся Іван Ва сі ле віч 

Ту та ры наў, са вец кі во е на чаль-

нік, ге не рал-пал коў нік (1961), 

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. З 1923 

го да ў Чыр во най Ар міі. З пер шых дзён Вя лі кай 

Ай чын най вай ны на фрон це, удзель нік ба ёў на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі. З 1942 го да ка ман дзір 12-й, 

за тым 9-й гвар дзей скай ку бан скай ка зац кай ка-

ва ле рый скай ды ві зіі. Вы зна чыў ся ле там 1944-га 

ў хо дзе Бе ла рус кай апе ра цыі. За па спя хо выя 

ба я выя дзе ян ні па вы зва лен ні Слуц ка ды ві зія 

ўзна га ро джа на 2-м ор дэ нам Чыр во на га Сця га, 

за вы зва лен не Мін ска, Стоўб цаў, Сло ні ма — ор-

дэ нам Ку ту за ва І сту пе ні, за вы зва лен не Ба ра-

на віч ёй пры свое на га на ро вае най мен не «Ба-

ра на віц кай». Па мёр у 1978 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся (г. Ашмя ны) Ула-

дзі мір Ру бац кі, спя вак, за слу жа-

ны ар тыст Лі тоў скай ССР (1950). У 1944—1947 

га дах спя ваў у хо ры Ан самб ля пес ні і тан ца 

БССР. У 1948—1953, 1963—1976 га дах быў 

са ліс там Лі тоў скай дзяр жаў най фі лар мо ніі. У 

1949—1963-м са ліст Тэ ат ра опе ры і ба ле та Лі-

тоў скай ССР, дзе ства рыў ка ля трыц ца ці воб-

ра заў. Вы сту паў у кан цэр тах, дзе спя ваў пес ні 

лі тоў скіх, рус кіх і за меж ных кам па зі та раў, ра-

ман сы і на род ныя пес ні (у тым лі ку бе ла рус кія). 

Па мёр у 1981 го дзе.

1924 год — на ра дзіў ся (вёс ка Быч кі 

Ушац ка га ра ё на) Ва сіль Ула дзі мі-

ра віч Бы каў, бе ла рус кі пра за ік, дра ма тург, пуб лі-

цыст, на род ны пісь мен нік Бе ла ру сі (1980), Ге рой 

Са цы я ліс тыч най Пра цы (1984). З 1942 го да ў 

Чыр во най Ар міі, скон чыў Са ра таў скае пя хот нае 

ву чы лі шча. З 1943-га — на 2-м і 3-м Укра ін скіх 

фран тах. Двой чы па ра не ны, ля жаў у шпі та лях. З 

1956 го да пра ца ваў у га зе це «Гро дзен ская праў-

да», з 1972-га сак ра тар Гро дзен ска га ад дзя лен ня 

Са ю за пісь мен-

ні каў Бе ла ру-

сі. З 1978 го-

да — у Мін ску. 

У 1990—1993 

га дах — прэ-

зі дэнт Згур-

та ван ня бе ла-

ру саў све ту 

«Баць каў шчы на». Аў тар апо вес цяў «Трэ цяя ра-

ке та», «Мёрт вым не ба ліць», «Сот ні каў». За апо-

вес ці «Абел іск», «Да жыць да сві тан ня» атры маў 

Дзяр жаў ную прэ мію СССР (1974), за апо вес ці 

«Воў чая зграя» і «Яго ба таль ён» — Дзяр жаў-

ную прэ мію Бе ла ру сі (1978), за апо весць «Знак 

бя ды» — Ле нін скую прэ мію (1986). Па кні гах пісь-

мен ні ка па стаў ле ны мас тац кія філь мы «Трэ цяя 

ра ке та», «Аль пій ская ба ла да», «Да жыць да сві-

тан ня», тэ ле ві зій ны се ры ял «Доў гія вёрс ты вай-

ны». Тво ры пісь мен ні ка ляг лі ў асно ву ба ле таў, 

опер, да яго твор час ці звяр та лі ся мас та кі. Па мёр 

у 2003 го дзе.

1669 год — на ра дзіў ся 

Ля вон цій Пі лі па віч 

Маг ніц кі, ра сій скі ма тэ ма тык, пе-

да гог. Са ма стой на вы ву чыў ма-

тэ ма ты ку і мо вы — га ланд скую, 

ня мец кую, італь ян скую. З 1701 

го да вы кла даў ма тэ ма ты ку ў Мас коў скай шко ле 

ма тэ ма тыч ных і на ві га цый ных на вук. У 1703-м 

на дру ка ваў сваю «Арыф ме ты ку», якая ста ла 

асноў ным пад руч ні кам ма тэ ма ты кі ў рус кіх шко-

лах і ады гра ла вя лі кую ро лю ў рас паў сюдж ван ні 

ма тэ ма тыч ных ве даў у Ра сіі. Па ёй ву чыў ся Мі-

ха іл Ла ма но саў. Аў тар да вед ні ка «Таб лі ца га-

ры зан таль ных паў ноч ных і паў днё вых шы рот». 

Па мёр у 1739 го дзе.

1834 год — на ра дзіў ся Эд гар Дэ га (Ілер-

Жэр мен-Эд гар дэ Га), фран цуз скі 

мас так, гра фік і скульп тар. Ву чыў ся ў па рыж скай 

Шко ле пры го жых мас тац тваў, ез дзіў у Іта лію вы-

ву чаць мас тац тва Ран ня га Ад ра джэн ня. Па бы ваў 

так са ма ў ЗША і Іс па ніі. Па чаў шы са стро гіх па 

кам па зі цыі гіс та рыч ных кар цін і парт рэ таў, Эд гар 

Дэ га ў 1870-я га ды зблі зіў ся з прад стаў ні ка мі ім-

прэ сі я ніз му, звяр нуў ся да ад люст ра ван ня су час-

на га га рад ско га жыц ця — ву ліц, ка вяр няў, цыр ка, 

тэ ат раль ных прад стаў лен няў. Стра ціў шы зрок у 

1908-м, ён вы му ша ны быў ад мо віц ца ад за ня ткаў 

жы ва пі сам і апош нія га ды пра вёў у глы бо кай адзі-

но це. Па мёр у 1917 го дзе. У 2008-м на аў кцы ё не 

«Сот біс» кар ці на Дэ га «Тан цоў шчы ца, што ад па чы-

вае» бы ла пра да дзе на за 37 міль ё наў до ла раў.

1999 год — у го ра дзе Ба лонья (Іта лія) 

мі ніст ра мі аду ка цыі 29 кра ін бы-

ла пры ня та дэк ла ра цыя, якая пра ду гледж ва ла 

ства рэн не да 2010 го да ў Еў ро пе адзі най пра-

сто ры ў сфе ры вы шэй шай аду ка цыі. Ад ной з 

асноў ных мэт Ба лон ска га пра цэ су з'яў ля ец ца 

«са дзей ні чан не ма біль нас ці шля хам пе ра адо-

лен ня пе ра шкод эфек тыў на му ажыц цяў лен ню 

воль на га ру ху». Для гэ та га не аб ход на, каб уз-

роў ні вы шэй шай аду ка цыі ва ўсіх кра і нах бы лі 

мак сі маль на па доб ныя, а на ву ко выя сту пе ні, якія 

вы да юц ца па вы ні ках на ву чан ня, — праз рыс тыя 

і лёг ка су па стаў ныя.
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Месяц
Поўня 17 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Казярога.

Iмянiны
Пр. Іларыёна, Іоны.

К. Сільвіі, Юльяны, Гервазія, 

Марцэля, Пратасія, Рамуальда.

АР ГА НІЧ НАЕ ЎГНА ЕН НЕ 
З ПУС ТА ЗЕЛ ЛЯ
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Еў ра пей скія гуль ні прой дуць з 21 да 30 чэр ве ня. У най буй ней шым 

муль ты спар тыў ным фо ру ме кан ты нен та пры муць удзел больш за 

4000 спарт сме наў з 50 кра ін, якія ра зы гра юць 200 кам плек таў уз на га-

род у 15 ві дах спор ту (23 дыс цып лі нах), а так са ма лі цэн зіі на Алім пі я-

ду-2020 у То кіа. Прад стаў ля ем чы та чам рас клад тур ні ру. Ён скла дзе ны 

згод на з рас кла дам бі лет ных се сій. Час мо жа змя ніц ца, та му са чы це 

за аб наў лен ня мі на афі цый ным сай це Гуль няў mіnsk2019.by.

Час яр кіх пе ра мог

Жы ва кос т.


