
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Якава.
К. Эмы, Адольфа, Лявона.

Месяц
Апошняя квадра.
Месяц у сузор’і 

Вадалея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 5.59 20.19 14.20

Вi цебск — 5.46 20.12 14.26

Ма гi лёў — 5.50 20.09 14.19

Го мель — 5.50 20.02 14.12

Гродна — 6.15 20.33 14.18

Брэст — 6.19 20.30 14.11

Учо ра ба чыў, як ад на 
дзяў чы на бег ла па го ра дзе 
ў вя сель най су кен цы.

Вось гэ та я ра зу мею: ча-
лавек у ак тыў ным по шу ку.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)
Ча ты рох га до вая дач ка 

гроз на ка жа ма ці:
— І не кры чы на мя не, я 

та бе не та та — маў чаць не 
бу ду!

Са праўд ны джэнтль мен 
ні ко лі не зро біць жан чы не 
заў ва гу з-за та го, што яна 
ня пра віль на ня се шпа лу.

На эк за ме не:
— Доб ра, сту дэнт, па стаў-

лю трой ку, ка лі ска жаш, як 
мя не за вуць.

— А ка лі я ска жу, як вас 
на зы ва юць?..

Па вы ні ках апы тан ня ў 
ін тэр нэ це анек до ты ў се-
ці ве чы та юць 100% ка рыс-
таль ні каў.

З іх 1% смя ец ца над 
анек до та мі, 49% смя юц ца 
над ты мі, хто іх пры дум ляе, 
50% да вед ва юц ца та кім чы-
нам на ві ны.

УСМІХНЕМСЯ
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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.

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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

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

19 КРА СА ВІ КА

1563 год — Пётр Мсці сла вец, бе ла рус кі пер ша дру-
кар і гра вёр, у Мас коў скай дру кар ні Іва на Фё-

да ра ва па чаў дру ка ваць пер шую дак лад на да та ва ную кні гу 
«Апост ал» (на цар коў на сла вян скай мо ве ў рус кай рэ дак цыі; 
за ха ваў ся 61 экз.).

1902 год — на ра дзіў ся Ве ні я мін Ка ве рын, рус кі са-
вец кі пісь мен нік, дра ма тург і сцэ на рыст, аў тар 

ра ма на «Два ка пі та ны», ра ма на-тры ло гіі «Ад кры тая кні га» і 
ін шых. У 1958 го дзе быў ледзь не адзі ным у СССР буй ным 
пісь мен ні кам ста рэй ша га па ка лен ня, хто ад мо віў ся ўдзель ні-
чаць у га нен нях на Ба ры са Па стар на ка ў су вя зі з пуб лі ка цы-
яй на За ха дзе яго ра ма на «Док тар Жы ва га» і пры су джэн нем 
яму Но бе леў скай прэ міі. Пад пі саў зва рот у аба ро ну Ю. М. 
Да ні э ля і А. Д. Сі ня ўска га. Пад рых та ваў для ІV з'ез да СП 
СССР (1967) пра мо ву «На дзён ныя пы тан ні лі та ра ту ры», 
якую яму за ба ра ні лі за чыт ваць. Па мёр у 1989 го дзе.

1912 год — на ра дзіў ся (го рад По лацк) Ле а нід Прок-
ша, бе ла рус кі пісь мен нік. Аў тар збор ні каў 

апа вя дан няў і на ры саў «Кры ні ца пры га жос ці», памф ле таў 
«Ка ме ды ян ты», «След вя дзе за мя жу», «Інт ры гі прэ зі дэнц-
ка га два ра», ра ма на «Па куль жы веш на зям лі», тво раў для 
дзя цей. Па мёр у 1994 го дзе.

1927 год — за сна ва ны Дзяр жаў ны ака дэ міч ны сім-
фа ніч ны ар кестр Рэс пуб лі кі Бе ла русь, адзін 

з най ста рэй шых ка лек ты ваў бы ло га Са вец ка га Са ю за. 
Пер шае вы ступ лен не ар кест ра ад бы ло ся пад кі ра ван нем 
ра сій ска га кам па зі та ра Р. Глі э ра пры ўдзе ле вя до ма га аў-

стрый ска га пі я ніс та Р. Гот лі ба. У 1937 го дзе па ча ла сваю 
дзей насць Бе ла рус кая дзяр жаў ная фі лар мо нія, і сім фа ніч ны 
ар кестр стаў асноў ным ка лек ты вам, які ўвай шоў у яе склад. 
Улет ку 1937-га ка лек тыў уз на ча ліў ма ла ды та ле на ві ты ды-
ры жор Ілья Му сін — прад стаў нік су свет на вя до май пе цяр-
бург скай шко лы ды ры жо раў, най яр чэй шыя вы пуск ні кі якой 
Ю. Це мір ка наў і В. Гер гі еў так са ма пра ца ва лі з ар кест рам 
Бе ла ру сі. У лі ку ды ры жо раў, якія вы сту па лі з ім, — най леп-
шыя ма эст ра све ту: К. За ндэр лінг, К. Кан дра шын, К. Цэ кі, 
М. Плят нёў, М. Фе рэ ра, Я. Мра він скі, Я. Свят ла наў і мно гія 
ін шыя.

1970 год — са збо рач на га кан ве е ра Волж ска га аў-
та ма біль на га за во да сы шоў пер шы аў та ма-

біль «ВАЗ-2101», яко га пра зва лі ў на ро дзе «ка пей кай». Гэ-
ты аў та ма біль ака заў ся ма лень кім 
шэ дэў рам: ні да, ні пас ля «ка пей кі» 
збор шчы кі так і не змаг лі ства рыць 
та кіх даў га веч ных аў та ма бі ляў. 
Пра та ты пам «ка пей кі» быў «Фі ят-
124». «Ка пей ка» не ўза ба ве ста ла 
са праўд ным на род ным аў та ма бі лем 
у СССР. На мо мант па чат ку сва ёй вы твор час ці ВАЗ-2101 
з'яў ляў ся са мым кам фар та бель ным у сва ім кла се, ад ным з 
най больш су час ных і на дзей ных ай чын ных аў та ма бі ляў, што 
зра бі ла ўла дан не ім пры кме тай да стат ку і даб ра бы ту.

Алесь БА ЧЫ ЛА, па эт:
«Ёсць жа неш та ў жыц ці,
Што не пра да ец ца».
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Ка лі вы вы ка рыс тоў ва е це не-
апра ца ва нае куп лё нае на сен не 
або са бра нае ва ўлас ным ага ро-
дзе, па трэб на яго пе рад па сяў ная 
апра цоў ка. Часцей за ўсё ў хатніх 
умовах ужываюцца наступныя 
прыёмы.

Ка ліб роў ка
Пра во дзіц ца для вы зна чэн ня якас-

ці на сен ня. Для гэ та га яго апус ка юць у 
вод ны 3—5%-ны рас твор ку хон най со лі 
або ў ва ду на 5 хві лін, энер гіч на змеш ва-
юць і 3—5 хві лін ад стой ва юць. Рас твор 
з на сен нем, што ўсплы ло, злі ва юць, а 
асе лае на дно па су дзі ны доб ра пра мы-
ва юць у пра точ най ва дзе і пад суш ва юць 
у це ні або на скраз ня ку, але не на сон цы 
і не на ба та рэі ацяп лен ня.

Дроб на на сен ныя куль ту ры мож на 
па сар та ваць з да па мо гай пласт ма са-
вай на элект ры за ва най па лач кі. Для гэ-
та га трэ ба рас сы паць на сен не тон кім 
плас том на ар ку шы па пе ры і па лач кай, 
на цёр тай су кон най тка ні най, пра вес ці 
над імі на вы шы ні 1—2 см. Да па лач кі 
пры цяг ва ец ца пус тое на сен не.

Абез за раж ван не (пра труч ван не)
Пра ду хі ляе раз віц цё роз ных за хвор-

ван няў рас лін і мо жа быць гід ра тэр міч-
ным ці хі міч ным.

Хі міч нае пра труч ван не вы кон ва юць 
су хім (на но сяць па раш ка па доб ныя пес-
ты цы ды на па верх ню на сен ня) і паў су-
хім (змоч ва юць на сен не ва дой, а за тым 
апуд ры ва юць пес ты цы да мі) спо са ба мі. У 
хат ніх умо вах час цей за ўсё пры мя ня юць 
0,5—1%-ны рас твор пер ман га на ту ка лію, 
піт ной со ды (5 г на 1 л ва ды) з вы трым-
кай 20 хві лін; 10%-ны рас твор пе ра кі су 
ва да ро ду, па пя рэд не на грэ ты да +38 ... 
+ 45 °С з вы трым кай 7—8 хві лін.

Гід ра тэр міч нае абез за ра жан не — гэ-
та чар га ван не апра цоў кі на сен ня га ра-
чай, а за тым ха лод най ва дой. Тэм пе-
ра ту ру га ра чай ва ды пры гэ тым пад-
трым лі ва юць у ме жах +48 ... + 53 °С, час 
апра цоў кі 15—20 хві лін.

За гар тоў ван не
Ужы ва ец ца, каб па вы сіць тры ва ласць 

цеп ла лю бі вых куль тур (та ма та, пер цу, 
бак ла жа на, ка ву на, ды ні) да ніз кіх тэм-
пе ра тур і да ва ган няў тэм пе ра ту ры.

На брак лае на сен не на пра ця гу не-
каль кіх дзён пад вяр га юць дзе ян ню 
змен ных тэм пе ра тур: плю са вых (+18 ... 
+ 20 °С) і мі ну са вых (-1 ...- 3 °С), чар гу ю-
чы іх пры клад на праз 12 га дзін, або ка-

рот ка ча со ва пра ма рож ва юць, вы трым-
лі ва ю чы па ста ян на пры тэм пе ра ту ры +2 
... + 5 °С ад 5 да 20 дзён. За тым на сен не 
ўтрым лі ва юць пры па ка ё вай тэм пе ра ту-
ры да сяў бы.

Пра гра ван не пе рад сяў бой
Ужы ва ец ца, каб па вя лі чыць ма са-

васць усхо даў і коль касць жа но чых кве-
так на рас лі нах ся мей ства гар бу зо вых.

Для гэ та га су хое на сен не тры ма юць 
у мар ле вых мя шэч ках ка ля ацяп ляль най 
ба та рэі ці ін шай кры ні цы цяп ла, мож-
на ў ду ха вой ша фе (пры па сту по вым 
па вы шэн ні тэм пе ра ту ры да +50 ... + 60 
°С). На сен не трэ ба час та змеш ваць і 
тры маць пры за да дзе най тэм пе ра ту ры 
2—4 га дзі ны.

За моч ван не
Прад пры ма ец ца для больш ран ня га 

і друж на га з'яў лен ня ўсхо даў. Вы раб ля-
ец ца ў ва дзе да поў на га на бра кан ня і 
пра рошч ван ня. Для за моч ван ня мя шо-
чак з на сен нем апус ка юць у ёміс тасць з 
чыс тай ва дой на 3 га дзі ны, за тым вы ма-
юць, а праз 5—6 га дзін зноў апус ка юць 
на 2—3 га дзі ны і гэ так да лей, па куль 
яно не пра рас це. Леп шы спо саб за моч-
ван ня — на сы паць на сен не тон кім плас-
том не па срэд на на дно не ржа ве ю чай 
ёміс тас ці або на тка ні ну і пе ры я дыч на 
змоч ваць. Змо ча нае на сен не звер ху на-
кры ва юць віль гот най тка ні най.

На сен не хо ла даў стой лі вых рас лін за-
моч ва юць і пра рошч ваць пры тэм пе ра-
ту ры +15 ... + 20 °С, цеп ла люб ных — пры 
+ 25 °С.

Пра цяг ласць за моч ван ня на сен ня:
 рас лін з ся мей ства гар бу зо вых, ка-

пус ных і ба бо вых — 12—20 га дзін;
 па слё на вых, ле бя до вых і аст ра-

вых — 24—40;
 дра сё на вых, цы буль ных і сель дэ рэ-

е вых — 50—70 га дзін.

Пра рошч ван не
Для пра рошч ван ня не аб ход на пры-

клад на ў 2 ра зы больш ча су, чым для 

за моч ван ня. Ка лі на клю нец ца 1—3% 
на сен ня, пра рошч ван не за кан чва юць. 
Буй ное на сен не гар бу за, га ро ху, фа со-
лі, ку ку ру зы цук ро вай лепш пра рошч-
ваць у доб ра пра мы тым, вы су ша ным 
і пра се я ным праз гус тое сі та пяс ку, 
па лі ва ю чы яго ва дой да віль гот на га 
ста ну.

Пра рос лае на сен не трэ ба вы сей ваць 
ад ра зу і аба вяз ко ва ва ўме ра на віль гот-
ную гле бу.

Уз ба га чэн не па жыў ны мі 
і бія ла гіч на ак тыў ны мі рэ чы ва мі

Ужы ва юць, каб па вя лі чыць энер гію 
пра рас тан ня, па леп шыць хар ча ван не 
і сты му ля ваць аб мен рэ чы ваў у пра-
рост каў. Ажыц цяў ля юць пас ля пра грэ ву 
і пра труч ван ня на сен ня, апус ка ю чы яго ў 
ад па вед ны рас твор. Гэ та асаб лі ва важ-
на для дроб на га на сен ня, якое ўтрым-
лі вае ма лы за пас па жыў ных рэ чы ваў 
(ка пус та, та мат, цы бу ля, морк ва і інш.).

Апра цоў ку на сен ня пра вод зяць за 
не каль кі дзён да сяў бы. Для гэ та га 
ўгна ен ні, якія ўтрым лі ва юць мак ра- або 
мік ра эле мен ты (маг ній, цынк, мар га нец, 
медзь, бор, ні кель, ко бальт, хром, ма-
ліб дэн і ін шыя), рас тва ра юць у ва дзе 
з тэм пе ра ту рай +40 ... +45 °С. На сен-
не цал кам апус ка юць у цёп лы рас твор 
і вы трым лі ва юць на пра ця гу 24 га дзін 
(для гар бу зо вых до сыць 12 га дзін). За-
тым на сен не пад суш ва юць да сып кас ці 
і вы сей ва юць. За мест вы трым лі ван ня ў 
рас тво ры на сен не мож на апырс кваць 
0,1—0,3%-ным рас тво рам мік ра эле-
мен таў або апра цоў ваць спе цы яль най 
пуд рай, якая скла да ец ца з со ляў мік ра-
эле мен таў.

Бор ныя ўгна ен ні най больш эфек тыў-
на дзей ні ча юць пры апра цоў цы на сен-
ня бу ра коў ста ло вых, морк вы, ра дыс кі, 
бруч кі, та ма таў, ка пус ты бе ла ка чан най і 
цвят ной; ма ліб дэ на выя — пры апра цоў-
цы ка пус ты цвят ной, та ма таў, морк вы, 
ка бач коў, са ла ты; мед ныя — цы бу лі рэп-
ча тай, морк вы, бу ра коў ста ло вых.

З бія ла гіч на ак тыў ных рэ чы ваў (рэ гу-
ля та раў рос ту) най больш эфек тыў ны мі 
з'яў ля юц ца:

 0,003—0,0005%-ны рас твор ге тэ ра-
а ўк сі на,

 0,002%-ны рас твор бурш ты на вай 
кіс ла ты,

 0,01%-ны рас твор гу ма ту на трыю,
 0,001%-ны рас твор Івін.
У гэ тых рас тво рах на сен не за моч ва-

юць у за леж нас ці ад куль ту ры на пра-
ця гу 12—24 га дзін (у гу ма це на трыю — 
24—72 га дзі ны).

ЧАС РЫХТАВАЦЬ 
НА СЕН НЕ


