
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Макрыны, Міліцы, 
Рамана, Серафіма, 
Сцяпана.

К. Надзеі, Альфонса, 
Пятра, Юстына.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.23 21.08 15.45

Вi цебск — 5.07 21.03 15.56

Ма гi лёў — 5.13 20.58 15.45

Го мель — 5.16 20.48 15.32

Гродна — 5.39 21.22 15.43

Брэст — 5.46 21.16 15.30
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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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УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Поўня 27 ліпеня.

Месяц у сузор’і Авена.

1 ЖНІЎ НЯ

1520 год — на ра дзіў ся Жы-

гі монт ІІ Аў густ, вя лі кі 

князь ВКЛ і ка роль поль скі. Сын Жы гі-

мон та І Ста ро га і Бо ны Сфор-

цы. У каст рыч ні ку 1529 го да 

абра ны вя лі кім кня зем, а ў 

снеж ні 1529-га — поль скім ка ра лём (ка ра-

на ва ны ў 1530-м). У 1547 го дзе ажа ніў ся з 

Бар ба рай Ра дзі віл. Лі вон ская вай на 1558—

1583 га доў пад штурх ну ла Жы гі мон та ІІ да 

за клю чэн ня Люб лін скай уніі 1569 го да і ства-

рэн ня Рэ чы Па спа лі тай. Пры ві ле ем 1563 го да кан чат ко ва 

ўраў няў па лі тыч ныя пра вы пра ва слаў най шлях ты ВКЛ з 

ка та ліц кай. За цвер дзіў Ста тут ВКЛ 1566 го да. У апош нія 

га ды кі ра ван ня пад ціс кам ка та ліц кай царк вы па га дзіў ся 

да пус ціць езу і таў у Поль шчу і ВКЛ, што ста ла па чат кам 

Контр рэ фар ма цыі. Яго кі ра ван не бы ло пе ры я дам роск ві ту 

куль ту ры Ад ра джэн ня ў ВКЛ. Па мёр у 1572 го дзе.

1908 год — на ра дзіў ся (г. Іжэўск, Ра сія) Аляк сандр 

Мі ка ла е віч Са бу раў, адзін з ар га ні за та раў і 

кі раў ні коў пар ты зан ска га ру ху на тэ ры то рыі Укра і ны і Бе-

ла ру сі ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за, ге не рал-ма ёр. Во сен ню 1941 го да ар га ні за ваў 

пар ты зан скі атрад, які дзей ні чаў на тэ ры то рыі Су мскай і 

Бран скай аб лас цей. У са ка ві ку 1942 го да ўзна ча ліў пар-

ты зан скае злу чэн не, якое вы рас ла на ба зе гэ та га атра да. 

Зна хо дзя чы ся на тэ ры то рыі Бе ла рус ка га Па лес ся, злу чэн-

не Са бу ра ва на ла дзі ла су вя зі з пар ты зан скі мі злу чэн ня мі 

Мін скай і Пін скай аб лас цей, Слуц кай зо ны, 210-й Ка пат ке-

віц кай бры га дай і інш. З кра са ві ка 1944 да 1957 го да быў 

на ад каз най ра бо це ў МУС СССР. Па мёр у 1974 го дзе.

1920 год — ство ра ны Ва ен на-рэ ва лю цый ны ка-

мі тэт Бе ла рус кай ССР на ча ле з А. Р. Чар-

вя ко вым. Пад па рад коў ваў ся Рэў ва ен са ве ту За ход ня га 

фрон ту. Асноў ныя за да чы: ар га ні за цыя са вец кай ула ды на 

мес цах, да па мо га Чыр во най Ар міі, пад рых тоў ка склі кан ня 

з'ез даў Са ве таў і вы ба ры па ста ян ных ор га наў ула ды. Дру-

ка ва ныя ор га ны — га зе ты «Звез да», «Известия во ен но-

революционного комитета ССРБ» і па вя то выя га зе ты.

1953 год — на ра дзіў ся (вёс ка Бы каў ка Шчу чын-

ска га ра ё на) Сяр гей Аляк санд ра віч Мас ке-

віч, бе ла рус кі фі зік, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, 

пра фе сар. Аў тар на ву ко вых прац па спект ра ска піі бія -

ар га ніч ных ма ле кул.

1798 год — пад час егі пец кай 

экс пе ды цыі На па ле о на 

Ба на пар та ў Аб укір скім за лі ве ад бы ла ся 

мар ская біт ва, у якой фран цуз скі флот па-

цяр пеў поў нае па ра жэн не ад анг лій скай 

эс кад ры ад мі ра ла Нэль са на.

1923 год — на ра дзі ла ся Ва лян ці на Мі хай лаў на 

Ля вонць е ва, дык тар Цэнт раль на га тэ ле ба-

чан ня СССР, на род ная ар тыст ка СССР. Доў гія га ды вя ла 

пра гра мы «Доб рай но чы, ма лыя!», «У гас цях у каз кі», 

«Бла кіт ны агень чык» і інш. Па мер ла ў 2007 го дзе.

1975 — у Хель сін кі прад стаў ні кі 33-х еў ра пей скіх 

кра ін, а так са ма ЗША і Ка на ды пад пі са лі 

За ключ ны акт На ра ды па бяс пе цы і су пра цоў ніц тве ў Еў-

ро пе (НБСЕ), які за клаў но выя прын цы пы між на род на га 

су пра цоў ніц тва. Ар га ні за цыя, якая ўзнік ла та ды, атры ма-

ла наз ву На ра да па бяс пе цы і су пра цоў ніц тве ў Еў ро пе 

(НБСЕ; з 1 сту дзе ня 1995 го да — Ар га ні за цыя па бяс пе цы 

і су пра цоў ніц тве ў Еў ро пе, АБ СЕ).

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15
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Ка лі пе рац вы дат на рас-

це, але пры гэ тым на ват не 

цві це, то пры чы на, хут чэй 

за ўсё, у вя лі кай коль кас ці 

гною, уне се на га пад пе ра-

коп ку, або ка ра вя ку, якім 

час та пад корм лі ва лі рас лі-

ны. Але не толь кі...

Пер цу ўня сен не вя лі кай коль-

кас ці азот ных угна ен няў шкод нае. 

Вар та пад корм лі ваць комп лекс-

ным угна ен нем, у якім ма ла азо ту, 

за тое шмат фос фа ру і ка лію.

Мож на на огул пе рай сці на чыс-

тыя фос фар на-ка лій ныя ўгна ен ні. Яны 

мо гуць спы ніць жы ра ван не кус тоў і пры-

му сіць рас лі ны цвіс ці. Кве так пас ля та кіх 

пад кор мак бы вае больш, чым ліс ця...

Дру гая пры чы на «бяз дзет на га» 

пер цу ў тым, што яму не ха пае свят ла. 

Ка лі яго неш та за ця няе, то цві цен ня 

мож на на огул не да ча кац ца. Тут ужо 

ні чо га не зра біць, мож на толь кі пра рэ-

дзіць кро ны дрэў, якія за ця ня юць, каб 

прый сці да кам пра мі су.

Час та бы вае, што пе рац цві це, а 

пла доў усё роў на ня ма. Квет кі і за вя-

зі прос та аб сы па юц ца. Гэ та му ёсць 

шмат тлу ма чэн няў. Ад на з іх — кіс лая 

гле ба. На кіс лай гле бе пер цы на огул 

рас туць не ах вот на. Та му іх трэ ба ўзба-

дзё рыць, унёс шы ў гле бу каль цы е вую 

са лет ру або па ліў шы рас лі ны вап-

на вым ма лач ком.

Пры чы най ад сут нас ці пло да-

на шэн ня мо жа быць і ад сут насць 

апы лен ня. Звы чай на з гэ тым праб-

лем не бы вае, бо по бач са дзяць 

не каль кі сар тоў. Але ка лі віль гот-

насць ста іць вы со кая, то квет кі 

мо гуць і не апы ліц ца. У гэ тым вы-

пад ку трэ ба апра ца ваць рас лі ны 

ад па вед ным срод кам для за вяз-

ван ня пла доў. Хоць і яны не заў-

сё ды мо гуць да па маг чы. Мно гае 

за ле жыць ад на двор'я.

Аб сы пац ца за вя зі мо гуць ад не-

да хо пу ва ды. Пе ра сы хан не гле бы для 

іх згуб нае. Каб гэ та га не ад бы ло ся, 

град кі па лі ва юць час та, але не вя лі кі мі 

пор цы я мі. А яшчэ лепш за муль чы ра-

ваць іх са ло май.

Ча сам пер цу прос та не ха пае цяп-

ла. У гэ тым вы пад ку яго трэ ба апыр-

скаць сты му ля та ра мі рос ту, на прык-

лад Цыр ко нам.

У ад роз нен не ад га род ні ны, 

пла до выя дрэ вы ма юць па трэ-

бу ў трох пад корм ках за се зон.

Пер шая — у мо мант раз ва ро ту ліс-

ця: амі яч ная са лет ра (20—30 г на м2), 

сер на кіс лы ка лій (10—20 г на м2).

Дру гая — у пе ры яд аб сы пан ня за-

вя зяў: комп лекс ныя ўгна ен ні ў вы-

гля дзе аза фос кі, ніт ра фос кі або ка-

лі маг не зіі (не больш за 35 г на сот ку) 

з да дат кам ма ча ві ны (1—3 ст. лыж кі 

на м2).

Трэ цяя — у кан цы жніў ня, у пе ры яд 

па спя ван ня пла доў у во сень скіх 

сар тоў яб лынь. Пра вод зяць рас-

тво рам па двой на га су пер фас фа ту 

(2 ст. лыж кі) і сер на кіс ла га ка лію 

(1 ст. лыж ка) на 10 л ва ды. Вы лі ва е-

це па 10 л гэ та га рас тво ру на кож ны 

квад рат ны метр. Пад рых лен не мож-

на ўнес ці ў гле бу прос ты су пер фас-

фат. Ён па сту по ва бу дзе пра ні каць 

у гле бу да ка ра нёў і пра ца ваць на ват 

у на ступ ным го дзе.

Гэ та стан дарт ная схе ма пад кор-

мак пла до вых дрэў. Але апош нім 

ча сам усё час цей яе за мя ня юць еў-

ра пей скі мі пад корм ка мі. Ка лі рас лі-

ны па лі ва юць угна ен ня мі раз у два 

тыд ні, але да зі роў кі вы ка рыс тоў-

ва юць вель мі ніз кія — не больш за 

1 ст. лыж ку на 100 л ва ды. Сад пры 

та кім па ды хо дзе пло да но сіць асаб-

лі ва шчод ра.

Так са ма мож на два-тры ра зы 

на год рас клад ваць па пе ры фе рыі 

кро ны дрэў кам пост. Та ды дрэ вам 

на огул не спат рэ бяц ца ні я кія пад-

корм кі, акра мя мік ра эле мен таў, што 

мож на ўнес ці ў рас тво ры пес ты цы даў 

пры апырс кван ні.

ЧА МУ ПЕ РАЦ 
«БЯЗ ДЗЕТ НЫ»

ЧЫМ І КОЛЬ КІ РА ЗОЎ КАР МІЦЬ САД

Дзя цін ства — гэ та ка лі 

дрэ вы бы лі вя лі кія, а жы-

вот ма лень кі.

Ад на аку ла дру гой:

— А я ўчо ра рус ка га дай-

ве ра з'е ла!

— Хлу сіш!

— Не хлу шу!

— Ану дых ні!

Су пра цоў нік клі нін га вай 

кам па ніі ад роз ні ва ец ца ад 

пры бі раль шчы цы тым, што 

ў яго вяд ро на ко лах.

Рэк тар на вы пуск ным:

— Пас ля за кан чэн ня на-

ву чан ня едзь це ў Аме ры ку. 

Ня хай у іх там эка но мі ка аб-

ва ліц ца.

— Ты, Сідараў, што падумаў, калі я сказаў, 
што прызначаю цябе капітанам?..


