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Iмянiны
Пр. Максіма, Мікалая.

К. Дар'і, Элеаноры, 
Габрыэля, Рыгора, 
Урбана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.25 16.48 7.23

Вi цебск — 9.22 16.30 7.08

Ма гi лёў — 9.15 16.38 7.23

Го мель — 9.03 16.43 7.40

Гродна — 9.39 17.05 7.26

Брэст — 9.31 17.14 7.43
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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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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

Месяц
Першая квадра 

15 снежня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ

16 19 снежня 2018 г.НАПРЫКАНЦЫ

19 СНЕЖ НЯ

1903 год — на ра дзі ла ся (г. Тбі-

лі сі) Та ма ра Цу лу кі дзэ, 

бе ла рус кая пісь мен ні ца, пе ра клад чык, 

за слу жа ная ар тыст ка Гру зіі. У 1936 і 

1950 га дах рэ прэ са ва ная. Рэ абі лі та ва-

ная ў 1956 го дзе. З 1959 го да жы ла ў 

Мін ску. Аў тар ар ты ку лаў пра тэ атр. Для дзя цей вы да ла 

кні гі «Ля леч ны тэ атр у шко ле», «Бла кіт ны фа кел» і ін шыя. 

На бе ла рус кую мо ву пе ра кла да ла тво ры гру зін скіх пісь-

мен ні каў. Па мер ла ў 1991 го дзе.

1907 год — на ра дзіў ся (г. Го мель) Мі ка лай Мі-

ка ла е віч Двор ні каў, дзе яч рэ ва лю цый на га 

ру ху ў За ход няй Бе ла ру сі. З 1932 го да на пад поль най 

ра бо це: сак ра тар Бе ла стоц ка га, Брэсц ка га акру го вых 

ка мі тэ таў КСМЗБ, член сак ра та ры я та, 1-ы сак ра тар ЦК 

КСМЗБ. Адзін з кі раў ні коў Коб рын ска га ўзбро е на га вы-

ступ лен ня ся лян (1933). У 1937—1938 га дах удзель ні чаў 

у гра ма дзян скай вай не ў Іс па ніі. За гі нуў у 1938 го дзе.

1908 год — на ра дзіў ся Сця пан Анд рэ е віч Умрэй-

ка (вёс ка Пя соч нае, ця пер у Ка пыль скім 

ра ё не), бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не пе да го гі кі, член-ка-

рэс пан дэнт АПН СССР, пра фе сар, за слу жа ны на стаў нік 

Бе ла ру сі. У пас ля ва ен ныя га ды пра ца ваў на мес ні кам мі-

ніст ра асве ты Бе ла ру сі, ды рэк та рам НДІ пе да го гі кі. Аў тар 

на ву ко вых прац па гіс то рыі на род най асве ты, пе да га гіч-

най дум кі ў Бе ла ру сі, праб ле мах ста наў лен ня і раз віц ця 

агуль на аду ка цый най шко лы. Па мёр у 1978 го дзе.

1935 год — на ра дзі ла ся (Ра сія) Ва лян ці на Пят-

роў на Лем цю го ва, бе ла рус кі мо ва зна вец, 

док тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар. Пра во дзі ла да сле-

да ван ні ў га лі не лек сі ка ло гіі, лек сі ка гра фіі, ана мас ты кі, 

куль ту ры мо вы. Аў тар ра бот па па хо джан нях на зваў на-

се ле ных пунк таў (ай ка ні міі). Укла даль нік «Укра ін ска-бе-

ла рус ка га слоў ні ка», слоў ні ка-да вед ні ка «Кі ра ван не ў 

бе ла рус кай і рус кай мо вах», «Ка рот ка га слоў ні ка бе ла-

рус кай мо вы». Па мер ла ў 2018 го дзе.

1908 год — у за лі ве Пят ра Вя-

лі ка га ўпер шы ню ў све це 

здзейс ні ла пад лёд нае пла ван не пад вод-

ная лод ка «Ке фаль».

1915 год — на ра дзі ла ся Эдзіт 

Пі яф, сла ву тая фран цуз-

ская эст рад ная спя вач ка. Ар тыст ка яр кай ін ды ві ду аль нас-

ці, май стар фран цуз скай лі рыч най пес ні-спо ве дзі. Аў тар 

тэкс таў і му зы кі пе сень, а так са ма аў та бія гра фіч ных кніг. 

Зды ма ла ся ў кі но: «Без на зоў ная зор ка», «Па рыж пра цяг-

вае спя ваць». Па ме рла ў 1963 го дзе.

1915 год — у Пет ра гра дзе Ка зі мір Ма ле віч упер-

шы ню аб на ро да ваў 39 бес прад мет ных ра-

бот, ся род іх — зна ка мі ты «Чор ны квад рат».

1917 год — у 

Ман рэ а лі 

стар та ваў пер шы рэ гу-

ляр ны чэм пі я нат На цыя-

наль най ха кей най лі гі. 

У гэ ты дзень «Уон дэ-

рэрс» вый граў у клу ба з 

Та рон та 10:9, а «Ман рэ-

аль Ка на ды енс» вый граў у ха ке іс таў з Ата вы — 7:4.

Ста рэ юць усе. Ужо паў-

го да стрып ты зёр Тар зан 

па чы нае та нец з та го, што 

па воль на зды мае по яс з 

са ба чай поў сці.

— Вы па ку ту е це на ал ка-

голь ную за леж насць?

— Ну ча му ж ад ра зу «па-

ку ту е це»?..

За тое, што Ігар ір ва нуў 

стоп-кран, яго аштра фа-

ва лі на пяць дзя сят руб-

лёў. Але па дзен не це шчы 

з верх няй па лі цы было 

та го варта.

Муж чы на за ўва жае, што 

яго жан чы на па стрыг ла ся 

толь кі ў двух вы пад ках:

1) яна прый шла да до му 

лы сая;

2) ён ся дзеў і ча каў яе ў 

цы руль ні.

Сан тэх ні ку Пят ро ві чу 

сён ня пяць дзя сят, і ў яго 

гэ та со ты дзень без ал ка-

го лю. Не за пар, вя до ма.

ca
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ЦЫ КО РЫЯ СА ЛАТ НАЯ: 
ВЫ РОШЧ ВА ЕМ НА ГРАД ЦЫ І НА ПАД АКОН НІ КУ

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

Асаб лі вас цю гэ тай рас-

лі ны з'яў ля ец ца тое, што ў 

асен не-зі мо вы пе ры яд яна 

вы дат на рас це на пад акон-

ні ку, за бяс печ ва ю чы зе ля-

ні най у той час, ка лі све жай 

га род ні ны ўжо ня ма.

У ліс тах са лат най цы ко-

рыі ўтрым лі ва ец ца аскар бі-

на вая кіс ла та, цу кар, бя лок, 

мі не раль ныя со лі, ка ра цін, 

іну лін і ін ты бін. Апош ні, да-

рэ чы, і на дае ліс цю го рыч. 

Гэ та рэ чы ва па ляп шае ра-

бо ту ор га наў стра ва ван ня, 

пе ча ні, жоў це ва га пу зы ра, 

пад страў ні ка вай за ло зы. 

Дзя ку ю чы ўтры ман ню іну лі-

ну, са лат ная цы ко рыя — вы-

дат ны ды е тыч ны сро дак для 

хво рых на цук ро вы дыя бет.

Па сад ка і до гляд
Цы ко рыя са лат ная, або эн-

ды вій, — рас лі на двух га до вая. 

У пер шы год жыц ця ўтва рае 

буй ную ра зет ку ліс ця і доў гі 

ка ніч най фор мы ка ра няп лод 

даў жы нёй 25—30 см. Са лат-

ная цы ко рыя доб ра рас це на 

ўгно е ных рых лых ня кіс лых 

гле бах. На со неч ным, аба ро-

не ным ад вет ру мес цы.

Гле ба па він на быць до-

сыць віль гот най, але не пе-

ра ўвіль гот не най. На сен не 

вы сей ва юць у дру гой па ло-

ве мая, за сы па ю чы плас том 

гле бы на 1—1,5 см. До гляд 

за клю ча ец ца ў пра рэ джван-

ні рас лін (з ін тэр ва лам 10—

15 см), пра пол кі, рых лен ня 

між рад дзяў. Каб са ла та не 

па ку та ва ла ад муч ніс тай ра-

сы, па лі ваць лепш ра ні цай, 

па збя га ю чы па пад ан ня ва ды 

на ліс це. У су хую па ру рас лі-

ны мо гуць пай сці ў стрэл ку.

Каб цы ко рыя не 
гар чы ла

Зе ля ні на цы кор най са ла-

ты гар чыць. Каб зра біць яе 

смач най, ліс це ад бель ва юць. 

Ёсць не каль кі спо са баў.

Пер шы спо саб

Ліс це да рос лых рас лін 

(пры клад на праз 12 тыд няў 

пас ля па се ву) збі ра юць пуч-

ком да вяр шы ні і асця рож на 

аб вяз ва юць шпа га там або 

вуз кай стуж кай, каб ніж няе 

ліс це не па лег ла на зям лю і 

не за гні ва ла.

За тым на кры ва юць спан-

бон дам або плас ты ка вай 

скры няй (мож на і вяд ром), 

цал кам іза лю ю чы ад свят ла, 

але па кі да ю чы для вен ты ля-

цыі не вя лі кія шчы лі ны. Па-

лі ваць са ла ту ў пе ры яд ад-

бель ван ня трэ ба асця рож на. 

Ва да не па він на трап ляць на 

ліс це і тым больш у ся рэ дзі ну 

рас лі ны. Пра цэс ад бель ван-

ня да во лі кар пат лі вы, та му 

ім зай ма юц ца па ме ры не аб-

ход нас ці (па 2-3 рас лі ны).

Дру гі спо саб

Пе рад на ды хо дам моц-

ных ма ра зоў цы ко рыю вы-

коп ва юць з ко ра нем і пе ра-

но сяць у цяп лі цу або склеп 

з па ста ян най тэм пе ра ту рай 

10—15 °С. Пры коп ва юць у 

скры ню з пяс ком або ага род-

най зям лёй, па кі да ю чы па-

між рас лі на мі не вя лі кія пра-

меж кі. За тым ад бель ва юць, 

як у пер шым спо са бе. Праз 

2-3 тыд ні ліс ты ста но вяц ца 

крэ ма ва-бе лы мі і са лод кі мі. 

За хоў ва ец ца цы кор ная са ла-

та дрэн на, та му ліс це лепш 

ад ра зу з'ес ці.

Зе ля ні на на 
пад акон ні ку

Во сен ню і зі мой мож на 

атрым лі ваць зе ля ні ну (пу-

пы шак) з ка ра няп ло даў са-

лат най цы ко рыі. Для гэ та га 

са ла ту ў кан цы ве рас ня ўбі-

ра юць ра зам з бац він нем, 

скла да юць у не вя лі кія куп кі 

(бац він нем вон кі) і па кі да юць 

на 5-6 дзён для пра вяль ван ня 

і пад суш ван ня. За тым бац-

він не аб ра за юць на 3 см вы-

шэй шый кі ка ра няп ло да. Ад 

зям лі ка ра няп ло ды не чыс-

цяць і кла дуць на за хоў ван не 

ў склеп або ін шыя па мяш кан-

ні з тэм пе ра ту рай 1-2 °С.

У кан цы каст рыч ні ка — 

па чат ку ліс та па да ка ра ня-

пло ды вы са джва юць у скры-

ні з ўвіль гот не ным грун там 

(торф, тор фа пя соч ная су-

месь, пе ра гной ці ўвіль гот не-

нае пі ла він не). На кры ва юць 

звер ху цём ным ма тэ ры я лам 

і па кі да юць у па мяш кан ні на 

1,5-2 тыд ні пры тэм пе ра ту ры 

10—12 °С. Пас ля пе ра но сяць 

у па мяш кан не з тэм пе ра ту-

рай 15—20 °С. Ура джай мож-

на збі раць праз 3-4 тыд ні.

Ві ды і сар ты
На ага ро дзе вы рошч ва-

юць тры куль тур ныя раз на-

від нас ці:

 Віт луф — шы ра ка ліс ты, 

утва рае буй ную да лі кат ную 

га лоў ку, якая па фор ме па-

доб ная на са ла ту ра мэн;

 Эн ды вій — ку ча ра вы 

(раз рэз на ліс ны);

 Эс ка ры ёл — з ра зет кай 

з шы ро ка га цель нак рай ня га 

ліс ця з мя сіс тай жыл кай.

На сен не ў асноў ным бы-

вае за меж ных вы твор цаў. 

У про да жы су стра ка юц ца 

на ступ ныя паў ка чан ных га-

тун кі: Ко нус, Ра ке та, Тац ця-

на, Ра дзі чыа, Бель гій ская 

эн ды вія, Экс прэс.

А па ку нач кі з хіт рай наз-

вай «са лат ная цы ко рыя 

Віт луф» — гэ та сорт бе лай 

цы ко рыі, які пас ля стаў на-

мі наль най наз вай раз на від-

нас ці з вы цяг ну ты мі ка чан-

чы ка мі.


