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Як па вы сiць ура джай насць 
кiс лай гле бы

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. ПРААБРАЖЭННЕ 
ГАСПОДНЯЕ. ЯБЛЫЧНЫ 
СПАС. Андрэя, Мікалая

К. Канстанцыі, Андрэя, 
Баляслава, Юльяна, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.55 20.29 14.34

Вi цебск — 5.41 20.23 14.42

Ма гi лёў — 5.45 20.20 14.35

Го мель — 5.46 20.12 14.26

Гродна — 6.11 20.44 14.33

Брэст — 6.16 20.40 14.24

Месяц
Маладзік у 5.40.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ
— Я чу ла, што ў вас 

на ра дзі ла ся ўнуч ка! На-

пэў на, па доб ная на сваю 

ба бу лю?

— Што вам ска заць? 

Пач не раз маў ляць — 

та ды па гля дзім...

Жан чы на — гэ та заў сё-

 ды ал маз. А вось брыль янт з 

яе атры ма ец ца або ал маз ны 

свер дзел — гэ та за ле жыць ад 

май стэр ства аг ра ншчы ка.

— Мы та кі едзем у ад-

па чы нак!

— І ку ды ж гэ та, ка лі не 

сак рэт?

— Едзем ту ды, дзе «ўсё 

ўклю ча на», — да ма мы!
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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1900 
год — на ра дзiў ся Мац вей 

Ва сiль е вiч Ся дзен ка, бе ла-

 рус кi ву чо ны ў га лi не iн жы нер най геа-

 ло гii, док тар ге о ла га-мi не ра ла гiч ных на-

вук, пра фе сар. Аў тар да сле да ван няў па 

гiд ра геа ло гii ра до вi шчаў ка рыс ных вы кап няў, iн жы нер най 

геа ло гii асоб ных рэ гi ё наў Бе ла ру сi, а так са ма пад руч нi каў 

па iн жы нер най геа ло гii i гiд ра геа ло гii.

У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Пётр Ан то на вiч Ба лы коў, 

адзiн з кi раў нi коў пар ты зан ска га ру ху на тэ ры то рыi Го-

мель скай воб лас цi ў га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны.

1910 
год — на ра дзiў ся Алесь 

Жаў рук (са праўд нае iмя 

Аляк сандр Дзмiт ры е вiч Сi нiч кiн), бе ла рус-

кi па эт. З 1939-га ва ен ны ка рэс пан дэнт 

ар мей скай га зе ты «В бой за родину». За-

гi нуў у 1942-м у баi пад Ста лiн гра дам.

У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Ана толь 

Анд рэ е вiч Мар чан ка, удзель нiк вы зва лен-

ня Бе ла ру сi ў Вя лi кую Ай чын ную вай ну, 

Ге рой Са вец ка га Са ю за.

1925 
год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Анд рэ е вiч Мi-

ней ка, бе ла рус кi мас так.

1935 
год — на ра дзiў ся Вiк тар Лук' я на вiч Кi ры-

чэн ка, бе ла рус кi опер ны спя вак (тэ нар), 

за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сi. З 1963-га са лiст Дзяр жаў-

на га тэ ат ра опе ры i ба ле та Бе ла ру сi. Яго вы ка нан ню бы лi 

ўлас цi вы му зыч насць, тон кi лi рызм. Вы сту паў у на цы я-

наль ных опе рах: Пётр («Зор ка Ве не ра» Се мя ня кi), Са шка 

(«Анд рэй Кас це ня» Ала да ва). Ся род пар тый кла сiч на га 

рэ пер ту а ру — Лен скi («Яў ген Ане гiн» Чай коў ска га), Аль-

фрэд («Тра вi я та» Вер дзi) i iн шыя.

1780 год — 

на ра дзiў-

ся П'ер Жан Бе ран жэ, 

фран цуз скi па эт. За ва я-

 ваў вя до масць са ты-

 рай на на па ле о наў скi рэ жым. Пад няў 

фальк лор ны куп лет на вы шы ню пра-

фе сiй на га мас тац тва.

1830 год — на ра дзiў ся Юлi ус 

Ло тар Ме ер, ня мец кi хi мiк, за меж ны член-

ка рэс пан дэнт Пе цяр бург скай ака дэ мii на вук з 1890 го да. 

Ра зам з Дзмiт ры ем Мен дзя ле е вым лi чыц ца ства раль нi-

кам пе ры я дыч най сiс тэ мы эле мен таў.

1923 год — у аба ра чэн не па сту пi лi пер шыя мар кi 

з над пi сам «СССР». Се рыя з 8 ма рак бы ла 

пры све ча на Пер шай Усе са юз най сель ска гас па дар чай i 

кус тар на-пра мыс ло вай вы стаў цы ў Маск ве.

1945 год — га лоў на ка ман ду ю чы япон скай Кван-

тун скай ар мii iм пе ры я лiс тыч най Япо нii пад-

пi саў акт аб ка пi ту ля цыi.

У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Ян Гi лан, бры тан скi рок-

му зы кант, ва ка лiст i аў тар тэкс таў пе сень. Най больш 

вя до мы як удзель нiк гур та Deep Purple.

1960 год — са вец кi кас мiч ны ка ра бель «Ус ход» з 

са ба ка мi Бел кай i Стрэл кай на бор це па чаў 

су тач ны па лёт з вяр тан нем на Зям лю.

ШАРЛЬ МАН ТЭСК'Ё:

«Ёсць сро дак пра ду хі ліць зла чын ства — 

гэ та па ка ран не, ёсць сро дак змя ніць

но ра вы — гэ та доб рыя пры кла ды».

Вы лу ча юць тры вi ды 

глеб у за леж нас цi ад 

рН, якi мо жа ва гац ца 

ад 3 да 14 адзi нак: кiс-

лая, нейт раль ная i шчо-

лач ная. Гэ так жа ёсць 

i пра меж ка выя ста ны 

гле бы — сла ба кiс лыя i 

сла ба шчо лач ныя.

Са мы эле мен тар ны спо-

саб вы зна чыць вiд гле бы — 

ска рыс тац ца лак му са вай 

па пе рай. З уро каў хi мii па-

мя та ем, што гэ та прос ты i 

дзейс ны iн ды ка тар кiс лот-

нас цi лю бо га рас тво ру.

Пад руч ным срод кам, але 

не та кiм дак лад ным, мо жа 

слу жыць звы чай ны ста ло-

 вы 9-пра цэнт ны во цат. 

З роз ных участ каў бя ром па 

жмень цы зям лi, на лi ва ем на 

яе во цат — рэ ак цыя ад бы-

ва ец ца iм гнен на, та му пе ра-

лiць не атры ма ец ца. Ка лi на 

па верх нi зям лi з'я вi лi ся бур-

бал кi, яна як бы за кi пе ла, 

то гле ба шчо лач ная, ка лi ж 

рэ ак цыi не ад бы ло ся, то кiс-

лая. Хi мiя прос тая — шчо-

лач нае ўза е ма дзей нi чае з 

кiс лым, а кiс лае — не.

На род ны ме тад вы зна-

чэн ня кiс лот нас цi гле бы — 

на зi ран не за пус та зел лем, 

якое рас це на ага род ным 

участ ку. Мяр ку юць, што 

на кiс лых гле бах рас туць 

тры пут нiк, хвошч, шчаўе, 

па ля вая мя та. На гле бах 

ад кiс лых i блi жэй да нейт-

раль ных — пыр нiк, па вой, 

ра мо нак, асот, бар кун, ка-

ню шы на. На шчо лач ных — 

ле бя да, мак, кра пi ва.

Цi ка ва, што на су хiх кiс-

лых гле бах рас це па лын.

ЧА МУ ГЛЕ БА 
ЗА КIС ЛА

Та кая гле ба мае нiз кi 

рН — ад 3 да 4,5. За кiс ля-

ец ца яна ў вы нi ку жыц ця-

дзей нас цi роз ных мiк ра ар-

га нiз маў — грыб коў i бак тэ-

рый, а так са ма з пры чы ны 

рас па ду ка ра нё вай сiс тэ мы 

мно гiх пус та зель ных рас лiн, 

ад ча го ў гле бе ўтва ра юц ца 

кiс ло ты (во цат ная, шчаў е-

вая, лi мон ная), якiя згуб на 

ўплы ва юць на ўра джай ага-

род нiн ных i дэ ка ра тыў ных 

рас лiн. Па вы ша ная кiс лот-

насць гле бы — з'я ва шкод-

ная не толь кi для рас лiн, але 

i для ка рыс най мiк ра фло ры 

бак тэ рый. Гэ та важ на ўлiч-

ваць пры пла на ван нi па се-

ваў на роз ных участ ках i 

пры вы ба ры пад корм кi гле-

бы. У кiс лай гле бе аб ме жа-

ва на па ступ лен не каль цыю 

i мно гiх iн шых мi не ра лаў 

да ка ра нёў рас лiн, у вы нi ку 

па ру ша ец ца вод на-па вет-

ра ны ба ланс i зям ля хут ка 

бя рэц ца ска рын кай пас ля 

пра пол кi, не пра пус ка ю чы 

да стат ко ва вiль га цi i кiс ла-

ро ду. Атрым лi ва ец ца, што 

кiс лае ася род дзе ў гле бе 

ўтва ра ец ца з-за ад сут нас-

цi на пра ця гу доў га га ча су 

на леж на га сiл ка ван ня мi не-

ра ла мi i мiк ра эле мен та мi, а 

так са ма вiль гац цю i кiс ла ро-

дам. Та му пры пра вя дзен нi 

се зон ных ра бот трэ ба ўлiч-

ваць, якiя рас лi ны та кую 

гле бу лю бяць.

ШТО РАС ЦЕ 
Ў КIС ЛАЙ ГЛЕ БЕ

Ага род нi на: гар бу зы, 

па мi до ры, буль ба, шчаўе, 

морк ва, ка бач кi, не ка то рыя 

ба бо выя.

Квет кi: гар тэн зiя, лан ды-

шы, лу бiн, сла неч нiк, пi во ня, 

ру жа, мак, гваз дзiк, пя тун-

ня, па па раць, маг но лiя i ра-

да дэнд ран.

Дрэ вы i кус ты: клён, бар-

ба рыс, ака цыя, ай ва, кi зiл, 

жу ра вi ны, яд ло вец.

Што не рас це на кiс лай 

гле бе: спар жа, бу ра кi, агур-

кi, ра дыс, цы бу ля, час нок, 

рэ па, кроп, сель дэ рэй, ка-

пус та, рэ дзька, са лод кi i 

вост ры пе рац.

ЧЫМ 
ПАД СIЛ КА ВАЦЬ 
КIС ЛУЮ ГЛЕ БУ

У якас цi ўгна ен ня па ды-

дуць каль цы е выя (каль цы е-

 вая са лет ра) i фос фар ныя

су ме сi (су пер фас фат), у са-

стаў якiх ува хо дзяць мар га-

нец, ма лiб дэн, маг нiй, медзь. 

Ме на вi та гэ тых эле мен таў не 

ха пае зям лi з кiс лым ася род-

дзем. Та кую пад корм ку трэ-

ба пра во дзiць што год, але 

знач ны вы нiк бу дзе за ўваж-

ны праз ней кi час.

Ар га нiч ная пад корм ка 

мо жа ад бы вац ца з да па мо-

гай по пе лу або вап ны.

Да дан не по пе лу — най-

больш бяс печ ны, тан ны i ка-

рыс ны спо саб пад шча лоч-

ван ня гле бы, уз ба га чэн ня 

яе мi не ра ла мi. Ула даль нi-

кам пры ся дзiб ных участ каў 

не скла да на знай сцi та кое 

ўгна ен не — па ды дзе по пел 

пас ля спаль ван ня лю бой 

драў нi ны, се на, са ло мы, так-

 са ма па пе ры. Нор ма ўгна ен -

ня — 0,2 кг на 1 кв. м.

Вап на ван не — уня сен-

не га ша най вап ны ў верх-

нi ўрад лi вы пласт гле бы. 

Ка лi пад корм лi ваць по пе-

лам мож на ўсю ды, горш 

не бу дзе, то вап на ван не 

ка рыс нае толь кi для цяж кiх 

глi нiс тых глеб i па тра буе 

на ступ най пе ра коп кi. Нор-

ма — 0,2—0,5 кг на 1 кв. м.

Ме ла ван не — доб ры спо-

саб не хi мiч най апра цоў кi 

кiс лай гле бы. Нор ма ўгна ен-

ня — з раз лi ку 0,2-0,3 кг на 

1 кв. м. За мест ме лу ча сам 

вы ка рыс тоў ва юць да ла мi-

та вую му ку.
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