
— Улад ка ва ла ся мая 

жон ка на рэш це на пра цу.

— А ча го сум ны?

— Уве ча ры пай шоў пі ва 

куп ляць, а яна — за пры лаў-

кам — так і не пра да ла яго.

Цац ка для кош кі — усё, 

што можна зрушыць ла пай.

— Слу хай, да па ма жы, 

чым мо жаш.

— Лёг ка. Жа даю та бе 

ўда чы і ін шых да брот!

Па ды хо джу да аў та-

ста ян кі і ва чам не ве ру — 

блан дзін ка за лі вае мас ла 

ў ру ха вік!

Па ды хо джу блі жэй — 

а, не, усё ў па рад ку — 

за лі вае ў ба чок аб мы-

валь ні ка.

— Што вы ро бі це, ка лі 

збі ра е це ся ра зам?

— А я не ве даю, я ўжо п'я-

ны пры хо джу.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Валерыі, Марыі, 
Багдана, Маркела, 
Фядота.

К. Бянігны, Фларэнцыі, 
Багдана, Міхала, Рафала.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.45 17.08

Вi цебск — 4.18 21.43 17.25

Ма гi лёў — 4.27 21.36 17.09

Го мель — 4.33 21.22 16.49

Гродна — 4.54 21.59 17.05

Брэст — 5.04 21.50 16.46

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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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

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра ў 13.51.

Месяц у сузор’і Шаляў.

20 ЧЭРВЕНЯ

1843 год — на ра дзіў ся Фё дар 

Стра він скі (ма ён так Но вы 

Двор Рэ чыц ка га па ве та Мін скай гу бер ні), 

рус кі спя вак. У 1865-м скон чыў гім на зію 

ў Ма зы ры, у 1873-м — Пе цяр бург скую 

кан сер ва то рыю. Са ліст Кі еў ска га і Ма ры-

ін ска га опер ных тэ ат раў. Ся род пар тый — Млы нар («Ру сал-

ка» Аляк санд ра Дар га мыж ска га), Ме фіс то фель («Фа уст» 

Шар ля Гу но) і інш. Па мёр у 1902 го дзе.

1928 год — на ра дзіў ся Гаў ры ла Ва шчан ка (вёс ка 

Чы ка ла ві чы Бра гін ска га ра ё на), мас так, пе-

да гог, на род ны мас так Бе ла ру сі. Пра ца ваў у га лі не стан-

ко ва га і ма ну мен таль на га жы ва пі су, 

аква рэ лі, у жан рах сю жэт на-тэ ма-

тыч най кар ці ны, парт рэ та, пей за жа, 

на цюр мор та. У тво рах звяр таў ся да 

тэм глы бо ка га гра ма дзян ска га змес-

ту, па тры я тыз му, лю бо ві да ра дзі мы. 

Шэ раг кар цін пры свя ціў па дзе ям мі-

ну ла га, гіс та рыч ным асо бам. Ства-

рыў парт рэ ты гра мад скіх дзея чаў, 

асвет ні каў, пісь мен ні каў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе-

ла ру сі, уз на га ро джа ны ме да лём Ф. Ска ры ны. Між на род ны 

бія гра фіч ны цэнтр у Кемб ры джы (Анг лія) пры су дзіў мас та ку 

га на ро выя зван ні «Ча ла век го да 1992—1996», «Ча ла век 

ХХ ста год дзя», імян ны ся рэб ра ны ме даль і «За ла ты дыск». 

Па мёр у 2014 го дзе.

1938 год — на ра дзіў ся Спар так Мі ра но віч, бе-

ла рус кі трэ нер (ганд бол), май стар спор ту 

СССР, за слу жа ны трэ нер СССР і Бе ла ру сі, за слу жа ны 

дзе яч фі зіч най куль ту ры і спор ту Бе ла ру сі .

1948 год — на ра дзі ме Ян кі Ку па лы ў вёс цы Вя зын-

ка Ма ла дзе чан ска га ра ё на ад кры ты фі лі ял 

Лі та ра тур на га до ма-му зея. Раз мя шча ец ца ў до ме, дзе на-

ра дзіў ся Пяс няр. Экс па зі цыя скла да ец ца з ме ма ры яль най 

і гіс то ры ка-лі та ра тур най час так.

1918 год — Са вет На род ных 

Ка мі са раў пры няў дэ крэт 

«Аб на цы я на лі за цыі наф та вай пра мыс-

ло вас ці».

1963 год — СССР і ЗША да мо-

ві лі ся аб на ладж ван ні лі ніі 

«га ра чай су вя зі» па між дзвю ма звыш дзяр жа ва мі.

1968 год — на ра дзіў ся аме ры кан скі кі на рэ жы сёр 

Ро берт Рад ры гес ( «Ад за хо ду да сві тан ня», 

«Го рад гра хоў»).

1993 год — вы са ка хут кас ны цяг нік «Юрас тар» 

здзейс ніў пер шы проб ны рэйс па чы гу нач-

ным «Еў ра ту нэ лі». Ту нэль даў жы нёй ка ля 51 км, з якіх 39 км 

пра хо дзяць пад пра лі вам Ла-Манш. Ту нэль злу чае кан ты нен-

таль ную Еў ро пу з Вя лі ка бры та ні яй чы гу нач ны мі зно сі на мі. 

Дзя ку ю чы яму ста ла маг чы ма на ве даць Лон дан, ад пра віў-

шы ся з Па ры жа, уся го за дзве га дзі ны 15 хві лін. Еў ра ту нэль 

з'яў ля ец ца трэ цім па пра цяг лас ці чы гу нач ным ту нэ лем у 

све це. Яму на ле жаць рэ кор ды па пра цяг лас ці ме на ві та пад 

ва дой, а так са ма як са ма га доў га га між на род на га ту нэ ля.

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

Пус тыя кло па ты
Ад на з бед на агу роч ных гра дах — 

пус та цвет. Ка лі рас лі на фар мі руе пер-

шы-дру гі са праўд ны ліст, ад бы ва юц ца 

за клад ка і фар мі ра ван не бу ду чай квет-

кі. Якой яна бу дзе — муж чын скай або 

жа но чай — шмат у чым за ле жыць ад 

знеш ніх умоў.

Агур кі пы тан не па ла вой пры на леж-

нас ці («хлоп чык» або «дзяў чын ка») 

вы ра ша юць не як лю дзі: раз і на заўж-

ды. У рас лін ёсць час для роз ду му: яны 

пры гля да юц ца да ўмоў пра жы ван ня і 

вы ра ша юць, коль кі і якіх кве так па він-

на быць. Ка лі ўмо вы кам форт ныя, то 

га род ні на пес ціц ца і за бы вае пра пла-

ды, а ка лі жорст кія і эк стрэ маль ныя, то 

ста ра ец ца як ма га хут чэй даць квет ку 

і плод з на сен нем. Фак та раў, якія сты-

му лю юць утва рэн не жа но чых кве так, 

шмат: ка рот кі дзень, ніз кія нач ныя тэм-

пе ра ту ры, па вы ша ны ўзро вень азо ту 

ў гле бе, праз мер насць вуг ля кіс ла га і 

чад на га га заў.

Ка лі ў па чат ку ве ге та цыі сы ра, су ха 

або цес на, то ў рас лін па чы на ец ца ма-

гут ны рост пле цяў і ўтва рэн не муж чын-

скіх кве так, якія ў на ро дзе і на зы ва юць 

пус та цвет. Не ка то рыя ага род ні кі аб ры-

ва юць іх. Гэ та га ні ў якім ра зе ра біць 

нель га, бо «муж чы ны» па трэб ны для 

апы лен ня.

Ка лі з'я віў ся пус та цвет, па спра буй-

це не па лі ваць агур кі не каль кі дзён за-

пар, а толь кі апырс кваць звер ху ва дой. 

Па вя ліч вае «жа но чы род» пра гра ван не 

(да плюс 50—60 гра ду саў) на сен ня пе-

рад сяў бой і прышчыпванне кан чу коў 

над пятым-шостым ліс том.

Ка лі агур кі вы са джа ны ў цяп лі цы, 

пра вя дзі це не вя лі кі экс пе ры мент: па-

стаў це ў цяп лі цу боч ку з гна я вой жыж-

кай. Пла доў ста не на шмат больш! 

Мож на па клас ці ў цяп лі цу і не каль кі 

га ла ве шак, якія тле юць. Пас ля та кой 

чад най апра цоў кі коль касць «дзяў чы-

нак» пры кмет на ўзрас це.

Ніз кі па клон
Кап рыз ны агу рок і ў хар ча ван ні. 

Спа чат ку па куль рас це і на бі ра ец ца 

сіл, ён ак тыў на «на ля гае» на фос фар. 

А як толь кі пач нуць за вяз вац ца пер-

шыя пла ды, тут жа па тра буе па больш 

азо ту і ка лію. Але не за хап ляй це ся 

азот ны мі пад корм ка мі, не збі рай це 

ніт ра ты ва ўра джаі.

З'я віў ся пер шы са праўд ны ліст — 

пры сту пай це да пад корм кі. Агу рок, як 

і ўсе гар бу зо выя, доб ра ад клі ка ец ца на 

ўня сен не ар га ні кі. І лепш за ўсё ўгной-

ваць яго на сто ем ка ра вя ку (1:10) або 

пту шы на га па мё ту (1:25). Па коль кі рас-

лі на дрэн на пе ра но сіць вы со кую кан-

цэнт ра цыю ўгна ен няў, то пад корм лі-

ваць лепш час цей (кож ныя два тыд ні), 

але мен шы мі до за мі. Рас лі на па ча ла 

пла да но сіць? Сме ла па вя ліч вай це до-

зу ўдвая. Не ка то рыя ага род ні кі кож ныя 

15 дзён апра цоў ва юць рас лі ны кіс лым 

ма ла ком або рас тво рам аскар бі на вай 

кіс ла ты (1 таб лет ка на 5 л ва ды).

Ка лі на ліс ці з'я ві лі ся апё кі, ве дай це: 

пе ра вы ша ная кан цэнт ра цыя ўгна ен-

ня. А та му не ля ну е це ся пас ля кож най 

пад корм кі па лі ваць рас лі ны ва дой з 

па лі вач кі, каб змыць рас твор, які вы-

пад ко ва тра піў на агу роч нік.

Лю бое хар ча ван не па він на быць 

«па па тра ба ван ні». Як толь кі з'я вяц ца 

пер шыя агу роч кі, звяр ні це ўва гу на іх 

афар боў ку, фор му пла доў, ко лер ліс-

ця. Ка лі пла ды свет ла-зя лё ныя з за-

вост ра най вер ха ві най — ім па трэ бен 

азот. Ка лі па шы ра ны да вер ху і зву-

жа ныя да пла да нож кі або са гну лі ся 

круч ком — не ха пае ка лію. Ка лі ліс то та 

цём на-зя лё ная з сін ню — у дэ фі цы це 

фос фар.

Да вед ка: з-за не да хо пу хар ча ван-

ня агур кі рас туць вы род лі вы мі. Ка лі 

па фор ме яны па доб ныя на гру шу — 

у дэ фі цы це ка лій, на морк ву — азот.

Ляг чэй за пух
У шчыль най гле бе агур кі рас туць 

вель мі цяж ка. Та му так важ на даць іх 

ка ра ням да стат ко вы за пас па вет ра. 

Для гэ та га шмат лі кія ага род ні кі ўс коп-

ва юць град ку не раз, а два. Пры та кім 

па двой ным ус коп ван ні агур кі атрым-

лі ва юць «пу хо вую» пя ры ну, а ка ра-

ні — двай ны за пас гле ба ва га па вет ра. 

Па вер це, вы дат ка ва ныя сі лы і час з 

ліш кам аку пяц ца ўра джа ем.

Вяр таць агур кі на ра ней шае мес-

ца па се ву мож на не ра ней чым праз 

пяць га доў, інакш па вя ліч ва ец ца не-

бяс пе ка хва роб. Ка лі та кой маг чы мас ці 

ня ма, то трэ ба хоць бы азда ра віць гле-

бу, па се яў шы авёс. Ка ра нё выя вы дзя-

лен ні аў са па гі бель на дзей ні ча юць на 

шэ раг гле ба вых па та ге наў. Ра на вяс-

ной на 1 кв. м вы сей це 30—40 г аў са і, 

ка лі ўсхо ды да сяг нуць вы шы ні 15—20 

см, град ку, пры зна ча ную пад агур кі, 

пе ра ка пай це, за ла дзіў шы па раст кі аў-

са ў гле бу. Ка лі хо ча це вяс ной агур кі 

па се яць ра ней, па сей це авёс ад ра зу 

пас ля ўбор кі агу роч ных пле цяў.

Усё бя лют кае
Ка лі га ра чае су хое на двор'е змя-

ня ец ца на ха лад на ва тае — на рас лі-

нах з'яў ля ец ца бе лы на лёт. Ад ра зу ж 

апра цуй це агу роч нік на сто ем мед на га 

ку пар ва су (1 ч. л на 10 л ва ды), каль-

цы ні ра ва най со ды (20 г на 10 л ва ды) 

або мар ган цоў кі (3 г на 10 л ва ды). Ка лі 

даж джы бы лі за цяж ныя, аба вяз ко ва 

апыр скай це агур кі цёп лай чыс тай ва-

дой з мар ган цоў кай.

УСЯ ПРАЎ ДА ПРА АГУР КІ

Каб атры маць доб ры ўра джай агур коў, 

трэ ба пры клас ці тро хі кло па ту 

і ве даць не ка то рыя асаб лі вас ці вы рошч ван ня.

Пер шы агу ро чак на кож ным 
кус це трэ ба зняць не да но ша ным, 
а ў да лей шым не да вай це ім пе ра-
рас таць.

ca
ric

atu
ra

.ru

Дарагая, будзільнік 
на колькі паставіць?


