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К. Канстанцыі, Эміліі.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.49 19.16 12.27

Вi цебск — 6.38 19.06 12.28

Ма гi лёў — 6.39 19.06 12.27

Го мель — 6.37 19.02 12.25

Гродна — 7.05 19.31 12.26

Брэст — 7.06 19.31 12.25
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18 верасня 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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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра 

17 верасня.

Месяц у сузор’і 

Казярога.

19 ВЕ РАС НЯ

1883 год — ва ўро чы шчы Бя-
ро заў ка (ця пер у Лід скім 

ра ё не) за сна ва ны шкло за вод. У га ды Вя-
лі кай Ай чын най вай ны прад пры ем ства 
бы ло раз бу ра на, у 1944-м ад ноў ле на як 
шкло за вод «Нё ман».

1943 год — па ча ла ся най буй ней шая ў га ды Вя-
лі кай Ай чын най вай ны апе ра цыя са вец кіх 

пар ты зан пад ко да вай наз вай «Кан цэрт» з мэ тай ма са ва га 
вы ва ду са строю вя лі кіх участ каў чы гун кі для ства рэн ня 
цяж кас цяў апе ра тыў ных пе ра во зак пра ціў ні ка. Гэ тая апе-
ра цыя ста ла пра ця гам «рэй ка вай вай ны». У ёй бра лі ўдзел 
193 пар ты зан скія фар мі ра ван ні Бе ла ру сі, Пры бал ты кі, Ка-
рэ ліі, Кры ма, Ле нін град скай і Ка лі нінг рад скай аб лас цей. 
Кі раў ніц тва ажыц цяў ляў Цэнт раль ны штаб пар ты зан ска га 
ру ху. Кож нае фар мі ра ван не атры ма ла кан крэт ную ба я вую 
за да чу. Бы ло на ла джа на ма са вае на ву чан не пар ты зан мін-
на-пад рыў ной спра ве. У хо дзе гэ тай апе ра цыі бы ло па да-
рва на ка ля 150 ты сяч рэ ек. Толь кі бе ла рус кія пар ты за ны 
па да рва лі ка ля 90 ты сяч рэ ек, 1041 эша лон, уза рва лі 72 чы-
гу нач ныя мас ты. У вы ні ку апе ра цыі пра пуск ная здоль насць 
чы гу нак зні зі ла ся на 35—40 пра цэн таў, што знач на ўсклад-
ні ла пе ра гру піроў ку фа шысц кіх вой скаў.

1888 год — у Бель гіі, у го ра дзе 

Спа, быў ар га ні за ва ны 

пер шы ў гіс то рыі кон курс пры га жос ці. Вя-

до ма, уяў лен ні аб пры га жос ці і прын цы пы 

ад бо ру і пра ві лы пра вя дзен ня кон кур су ў 

ХІХ ста год дзі іс тот на ад роз ні ва лі ся ад су-

час ных стан дар таў. Дзяў ча там, якія жа да лі прэ тэн да ваць 

на ты тул са май пры го жай на пла не це, пра па ноў ва ла ся 

ад пра віць пош тай сваю фа-
та гра фію з ка рот кай ін фар-
ма цы яй пра ся бе. Па сту пі-

ла 350 за явак — з Аў стрыі, 

Аме ры кі, Ал жы ра, Венг рыі, 

Гер ма ніі, Іс па ніі, Іта ліі, Нар-

ве гіі, Ра сіі, Ту ні са, Тур цыі, 

Фран цыі і Шве цыі. З іх жу-

ры вы бра ла 21 дзяў чы ну — 

ім трэ ба бы ло аса біс та пра-

цяг нуць удзел у кон кур се ў Спа. Удзель ні цам не да зва ля ла-

ся з'яў ляц ца на пуб лі цы — іх па ся лі лі на асоб ным па вер се ў 

гас ці ні цы, ад куль яны вы яз джа лі ў за кры тых ка рэ тах толь кі 

ў са лон ка зі но, дзе пра хо дзіў кон курс. Да пры су джэн ня прэ-

мій ні хто не меў пра ва ба чыць удзель ніц. У вы ні ку са май 

пры го жай дзяў чы най пла не ты бы ла на зва ная 18-га до вая 

крэ ол ка з Гва дэ лу пы Мар та Су ка рэ, ёй пры су дзі лі пер шую 

прэ мію ў па ме ры 5 000 фран каў.

1907 год — па ча ла ся бія гра фія вер та лё та. У гэ-

ты дзень він так ры лы ге лі коп тар Gуrорlаnе, 

рас пра ца ва ны і па бу да ва ны бра та мі Луі і Жа кам Брэ ге, 
упер шы ню ада рваў ся ад зям лі і на рэ жы ме за ві сан ня пра-
тры маў ся ў па вет ры кры ху больш за хві лі ну пры гэ тым 
кан струк цыю апа ра та пад трым лі ва лі з усіх ба коў ча ты ры 
ча ла ве кі. Гэ ты па лёт (як і на ступ ны пер шы сва бод ны па-
лёт, ажыц цёў ле ны 13 ліс та па да ін шым фран цу зам По лем 
Кар ню на сва ім двух він та вым ля таль ным апа ра це) ад крыў 
шлях да прак тыч на га вы ка ры стан ня ля таль на га апа ра та 
вер ты каль на га ўзлё ту і па сад кі.

2003 год — у Ял це прэ зі дэн ты Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Укра і ны і Ка зах ста на пад пі са лі Па гад нен не 

аб фар мі ра ван ні Адзі най эка на міч най пра сто ры (АЭП).

Урач:

— Як ва ша са ма ад чу-

ван не?

Па цы ент:

— Цу доў на! Што гэ та вы 

мне да лі?

Урач:

— Мы да лі вам па-

спаць.

У мя не са мы леп шы ў 

све це муж чы на! 

Зран ку 10 ра зоў па ца луе, 

20 ра зоў аб ды ме, 50 ра зоў 

ска жа «люб лю»! Шка да 

толь кі ў са док доў га збі ра-

ец ца.

— А хто вы па на цы я-

наль нас ці?

— А ча му вы пы та е це-

ся?

— Так бы ад ра зу і ска-

за лі!

Ку ды ко ціц ца свет? Вы-

рас ла па ка лен не, якое не 

ве дае, як пра віль на за ра-

джаць ва ду ад тэ ле ві за-

ра...

НАПРЫКАНЦЫ

ca
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Па бел дрэў — важ ны аг ра тэх-

ніч ны пры ём, які да па ма гае пад-

трым лі ваць зда роўе са ду.

Сён ня на пры лаў ках крам без ліч 

раз на стай ных га то вых фар баў, спе-

цы яль на пры зна ча ных для апра цоў кі 

дрэў. Але кош ты на іх ча сам цяж ка-

ва тыя для ся мей на га бюд жэ ту. Та му 

мно гія са ма стой на ро бяць су месь для 

па бе лу з эка на міч ных пра дук таў.

Асноў ныя кам па не нты 
су ме сі для па бе лу

Ра зу ме ю чы, якую функ цыю вы кон вае 

той або ін шы кам па нент, заў сё ды мож на 

змя ніць склад су ме сі, да даў шы ў 

яе толь кі тыя ін грэ ды ен ты, у якіх 

мае па трэ бу ваш сад у кож ным 

кан крэт ным вы пад ку.

вап на га ша ная

Са мы га лоў ны склад нік 

са ма роб най су ме сі, па коль кі 

да зва ляе прос тым спо са бам 

афар ба ваць яе ў бе лы ко лер. 

Па бе ле ны штамб і ніж нія шкі-

лет ныя га лі ны (ас но ва дрэ ва-

ва га «шкі ле та») бу дуць ад люст-

роў ваць со неч ныя пра мя ні і ака жуц ца 

на дзей на аба ро не ныя ад апё каў у зі-

мо вы і ран не вяс но вы часы.

мел

Аль тэр на ты вай вап не мо жа вы сту-

піць мел, які ва ло дае больш мяк кі мі 

ўлас ці вас ця мі ў па раў на нні з вап най і 

аказ ва ец ца най больш пры дат ным ва-

ры ян там для па бе лу ма ла дых дрэў.

глі на

Гэ ты на ту раль ны пра дукт са доў ні-

кі ўклю ча юць у склад су ме сі з мэ тай 

на дан ня ёй вяз кас ці. Рас твор не бу дзе 

сця каць на зям лю і на дзей на за ма цу-

ец ца на ка ры. А дзя ку ю чы сва ёй вяз-

кай кан сіс тэн цыі ён вы сту піць у ро лі 

свое асаб лі вай аб кі тоў кі для не вя лі кіх 

рас ко лін і па шко джан няў у ка ры, за чы-

ніў шы ва ро ты ўзбу джаль ні кам за хвор-

ван няў і шкод ным на ся ко мым.

фун гі цыд

Ён вы сту пае ў ро лі пра фі лак тыч-

на га срод ку су праць грыб ных хва роб 

дрэў. А ка лі са до выя на са джэн ні ў 

мі ну лым се зо не бы лі па шко джа ны 

якой-не будзь хва ро бай, то пры сут-

насць па доб на га прэ па ра ту ў скла дзе 

«ка ла туш кі» аба вяз ко вая — ён за ма-

цуе эфект ад пра ве дзе на га ра ней ля-

чэб на га апырс кван ня. Дзя ку ю чы сва-

ёй тан нас ці і шы ро ка му спект ру дзе-

ян ня ў гэ тай спра ве на пер шы план 

вы хо дзіць мед ны ку пар вас. У якас ці 

аль тэр на ты вы мож на вы ка рыс таць і 

ін шы фун гі цыд (бар дос кую су месь, 

жа лез ны ку пар вас). Га лоў нае — уліч-

ваць нор мы рас хо ду, на зва ныя ў ін-

струк цыі.

клей

Роз ныя ві ды клею ў скла дзе су ме сі 

вы кон ва юць ро лю «пры лі паль ні ка» і 

да зва ля юць па доў жыць тэр мін служ-

бы па бе ла чна га плас та на ка ры дрэў. 

У гэ тых мэ тах вы ка рыс тоў ва юць ка-

зе і на вы, ста ляр ны, шпа лер ны або 

клей ПВА. Апош ні хоць і тан ны, але 

най менш па жа да ны ва ры янт, па коль кі 

ў па раў на нні з ін шы мі ві да мі пе ра шка-

джае нар маль на му ды хан ню рас лін.

мы ла

У якас ці за мен ні ка клею мож на вы-

ка рыс тоў ваць мы ла. Мы ла больш збе-

ра галь ны сро дак у па раў на нні з кле ем, 

але менш на дзей ны.

Ад ны вы ка рыс тоў ва юць звы чай нае 

гас па дар чае мы ла, якое на дзі ра юць 

на тар цы і ста ран на рас тва ра юць. 

Ін шыя пус ка юць у ход спе цы яль нае 

зя лё нае мы ла, якое вы сту пае ў ро лі 

ін сек ты цы ду і фун гі цы ду.

гной

Гэ ты на ту раль ны пра дукт да дае 

рас тво ру вяз кас ці і спры яе леп ша му 

пры лі пан ню су ме сі да па верх ні ства ла 

і га лі нак. Да та го ж ва ло дае ан ты сеп-

тыч ны мі ўлас ці вас ця мі і эфек тыў на 

дэз ын фі куе ткан ку дрэў, а так са ма 

вы сту пае ў ро лі пад корм кі, пад сіл коў-

ва ю чы рас лі ны ка рыс ны мі эле мен та мі 

праз ка ру.

кар бо ла вая кіс ла та

Уво сень са до выя на са джэн ні бе-

ляць не толь кі для пра ду хі лен ня со-

неч ных апё каў, але і для аба ро ны ад 

гры зу ноў. Кар бо ла вая кіс ла та ўзмац-

няе эфект, яе моц ны пах не 

да зва ляе гры зу нам на блі зіц ца 

да са до вых на са джэн няў на 

гар мат ны стрэл.

ма ла ко і сы ро ват ка

Ма лоч ныя пра дук ты, якія 

вы ка рыс тоў ва юц ца ў скла дзе 

па бе ла чнай су ме сі, у су куп нас ці 

з ін шы мі кам па не нта мі па вя ліч-

ва юць пры лі паль насць рас тво-

ру і пад аў жа юць тэр мін служ бы 

па бе лу. Да та го ж ма ла ко і ма-

лоч ная сы ро ват ка зні шчаюць па та ген-

ную мік ра фло ру, якая зна хо дзіц ца на 

ткан ках дрэў, і аба ра няюць рас лі ны ад 

грыб ко вых хва роб, за ад но пад сіл коў-

ва ю чы іх ка рыс ны мі злу чэн ня мі.

Рэ цэп ты су ме сяў для па бе лу
Са ма стой на рых ту ю чы па бе ла чную 

су месь, нель га бяз дум на злу чаць вы-

шэй пе ра лі ча ныя кам па не нты і пе ра-

вы шаць нор мы іх рас хо ду — гэ та мо жа 

стаць пры чы най апё ку драў ня ных тка-

нак, асаб лі ва ка лі спра ва да ты чыц ца 

ма ла дзень кіх дрэў.

Са стаў 1. На 10 л ва ды бя руць 

2,5 кг вап ны, 500 г мед на га ку пар ва-

су і 200 г ста ляр на га клею.

Са стаў 2. На 10 л ва ды спат рэ біц ца 

2-2,5 кг вап ны, 300 г мед на га ку пар ва-

су, 1 кг глі ны і 1-2 рыд лёў кі гною.

Са стаў 3. У 10 л ва ды рас тва ра-

юць 2,5 кг ме лу і 10 ст. лы жак муч но га 

клей ста ру.

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

Су пер су ме сі для па бе лу дрэў, 
якія не ўда раць па кі шэ ні


