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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Валерыя, Кірылы, 
Міхаіла, Фёдара, Фядота, 
Яўгена.

К. Анастасіі, Эдзіты, 
Анатоля, Фелікса.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.45 17.04 8.19

Вi цебск — 8.41 16.48 8.07

Ма гi лёў — 8.35 16.54 8.19

Го мель — 8.25 16.57 8.32

Гродна — 9.00 17.21 8.21

Брэст — 8.53 17.28 8.35

Месяц
Апошняя квадра ў 0.10.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ
Звес ці чу жо га му жа не-

скла да на. Ты па спра буй яго 

жон цы на зад вяр нуць...

Ка лі жан чы на ка жа, што 

лю біць дзя цей больш, чым 

му жа, — не вер це!

Дзя цей яна мо жа па кі нуць 

з су сед кай. Му жа — ні ко лі!

Ка лі жан чы на гла дзіць 

вас па га ла ве — не цеш це 

ся бе. Яна пра вя рае, у які 

бок га ла ва ад круч ва ец ца.

— Ча му ты не ма не ты зу-

еш свой дар?

— Які дар?!

— Прад ба чан ня! Што б ні 

зда ры ла ся, ты заў сё ды ка-

жаш: «Чорт, я так і ве даў!»

Аб' ява.

«Ін сты ту ту вы са ка род-

ных па не нак па тра бу ец-

ца фіз рук. Муж чын, ма-

ла дзей шых за 60 га доў, 

прось ба не тур ба ваць».

20 ЛІС ТА ПА ДА

1864 год — су до вай рэ фор май 
уве дзе ны Мін скі акру го вы 

суд, дзей насць яко га рэ гу ля ва ла ся пры-
ня ты мі ў гэ ты дзень су до вы мі ста ту та мі.

1894 год — у бу дын ку Мінск ага 
два ран ска га дэ пу тац ка га 

схо ду (на ра гу ця пе раш ніх ву ліц Марк са і Эн гель са) ад-
кры ла ся вы стаў ка са да вод ства, ага род ніц тва і квет ка-
вод ства.

1899 год — на ра дзіў ся Мі хась (Мі ха іл Мі ка ла е віч) 
Клім ко віч, бе ла рус кі пісь мен нік, кры тык. 

Пра ца ваў на стаў ні кам, быў на пар тый най і праф са юз-
най ра бо це. У 1934—1939 га дах — стар шы ня праў лен-
ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі. З 1943-га — га лоў ны 
рэ дак тар Дзяр жаў на га вы да вец тва БССР. Вы сту паў у 
дру ку ў роз ных лі та ра тур ных жан рах. Рас пра ца ваў жанр і 
стаў аў тарам дра ма тыч ных па эм «Ка ця ры на Жар на сек», 
«Ад пла та», дра ма тыч най тры ло гіі «Ге ор гій Ска ры на», 
тэкс ту Дзяр жаў на га гім на БССР (1944), ліб рэ та опер 
«Апош ні ве чар на ху та ры», «Кас тусь Ка лі ноў скі», ба-
ле та «Князь-во зе ра», да сле да ван ня «Аб жы ва твор чым 
уплы ве рус кай лі та ра ту ры на бе ла рус кую лі та ра ту ру». 
Па мёр у 1954 го дзе.

1904 год — на ра дзіў ся Сяр гей Іг на та віч Ру дэн ка, 
во е на чаль нік, удзель нік вы зва лен ня Бе ла-

ру сі, Ге рой Са вец ка га Са ю за, мар шал авія цыі, пра фе сар. 
Скон чыў ва ен ную шко лу лёт чы каў, Ва ен на-па вет ра ную 
ака дэ мію імя Жу коў ска га. У Чыр во най Ар міі з 1923-га. 
У Вя лі кую Ай чын ную вай ну ка ман да ваў ВПС ар міі і фран-
тоў, авія гру пы Стаў кі Вяр хоў на га га лоў на ка ман ду ю ча га, 
удзель нік Ста лін град скай і Кур скай біт ваў, пад час Бе ла-
рус кай і Люб лін-Брэсц кай апе ра цый ге не рал-пал коў нік, 
ка ман ду ю чы 16-й па вет ра най ар мі яй 1-га Бе ла рус ка га 
фрон ту. Пас ля вай ны на вы шэй шых ка манд ных па са дах 
у ВПС, на чаль нік Ва ен на-па вет ра най ака дэ міі імя Га га ры-
на. Па мёр у 1990 го дзе.

1954 год — на ра дзі ла ся 
Ан та ні на Ула дзі мі-

ра ўна Ко шаль, бе ла рус кая спарт-
смен ка (спар тыў ная гім нас ты-
ка), за слу жа ны май стар спор ту 
СССР, за слу жа ны трэ нер Бе ла ру-
сі, суд дзя між на род най ка тэ го рыі. 
У 1977-м скон чы ла Бе ла рус кі ін-
сты тут фі зіч най куль ту ры. Чэм пі ён-
ка XX Алім пій скіх гуль няў. Чэм пі ён-
ка VІ лет няй Спар та кі я ды на ро даў 
СССР у ка манд ным пер шын стве, 
брон за вы пры зёр V лет няй Спар та кі я ды на ро даў СССР 
у шмат бор'і.

2014 год — у Дзяр жын скім ра ё не ад кры ты за-
вод «Штад лер Мінск». Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў удзел ва ўра чыс тай цы-
ры мо ніі.

1869 год — на ра дзі ла ся Зі на і да 
Мі ка ла еў на Гі пі ус, рус кая 

паэ тэ са, пра за ік, лі та ра тур ны кры тык, 
адзін з ідэ о ла гаў сім ва ліз му. Па мер ла 
ў 1945 го дзе.

1889 год — на ра дзіў ся Эд він Паў-
эл Хабл, аме ры кан скі аст ра-

ном, аў тар фун да мен таль ных прац па вы ву чэн ні га лак тык. 
Яго імем на зва ны кас міч ны тэ ле скоп, які пра цуе на ка ля-
зям ной ар бі це з 1990 го да. Па мёр у 1953 го дзе.

1929 год — у Па ры жы 
прай шла пер шая 

вы стаў ка мас та ка Саль ва до ра 
Да лі, ар га ні за ва ная Анд рэ Брэ-
то нам.

1969 год — бра зіль скі 
фут ба ліст Пе ле 

за біў свой ты сяч ны гол. Ка ра лю 
фут бо ла спат рэ бі ла ся пра вес ці для гэ та га 909 мат чаў.

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Уво сень, асаб лі ва та кую 

за цяж ную, як сё ле та, 

да стат ко ва ча су для аб рэз кі 

са ду. Ад нак да лё ка не ўсім 

куль ту рам па тра бу ец ца гэ тая 

апе ра цыя, ча сам яна мо жа 

на шко дзіць. Раз бя ром ся, якія 

рас лі ны не вар та аб ра заць.

Для дэ ка ра тыў ных кус тоў дзей ні чае 

прос тае пра ві ла — ка лі яны цві туць на 

па раст ках мі ну ла га го да, то аб ра заць 

іх нель га, у ад ва рот ным вы пад ку вы 

не да ча ка е це ся цві цен ня.

Бар ба рыс звы чай ны і бар ба-

рыс Тун бер га — па пу ляр ныя кус ты, 

шмат лі кія сар ты з жоў тай і чыр во най 

афар боў камі ліс ця час та су стра ка-

юц ца ў са дах. Квіт нее бар ба рыс у 

маі — чэр ве ні на па раст ках мі ну ла га 

го да, во сень ская аб рэз ка яму не па-

тра бу ец ца.

Най больш па пу ляр ныя ў нас гар-

тэн зіі — дрэ ва па доб ная і мя цёл ча тая, 

за хоў ва юць пыш ныя су квец ці ўсю 

зі му. Не вар та іх аб ра заць, су хія су-

квец ці ўпры го жаць сад у між се зон не, а 

так са ма збе ра гуць квет ка выя пу пыш кі 

на вер ха ві нах па раст каў.

Сар та вы пу зы рап лод нік ка лі на-

ліс ны з эфект ны м пур пур ным або 

за ла ціс тым ліс цем утво рыць бе-

лыя або ру жо выя квет кі на ле таш-

ніх па раст ках, мі ні маль нае аб ра-

за нне пра вод зяць толь кі вяс ной.

Бэз за клад вае квет ка выя пу-

пыш кі на вер ха ві нах най больш 

моц ных па раст каў ле таш ня га 

пры рос ту, во сен ню іх не ча па юць 

і не ка ро цяць. У вы пад ку не аб-

ход нас ці ў кан цы се зо на мож на 

вы да ліць толь кі зла ма ныя і су хія 

га лін кі, а пра рэ джванне ад кла дзі-

це на вяс ну.

Ва ўме ра ным клі ма це час цей за 

ўсё вы рошч ва юць зі маў стой лі выя ві ды 

фар зі цыі. Хмыз ня кі, аб сы па ныя жоў-

ты мі квет ка мі, ад кры ва юць вяс но вы 

се зон з кан ца кра са ві ка, аб ра за юць 

іх толь кі пас ля цві цен ня.

Дух мя ныя бе ла снеж ныя яз мі ны 

тра ды цый на рас туць у на шых са дах, 

іх квет кі ўтва ра юц ца на па раст ках 

дру го га го да жыц ця. Фар ма валь нае 

аб ра за нне рэ ка мен ду юць пра во дзіць 

пас ля за кан чэн ня цві цен ня.

Уво сень аба вяз ко ва вы да ля юць за-

сох лыя па раст кі ў тых ві даў шмат га до-

вых дэ ка ра тыў ных рас лін (дэль фі ні ум, 

флёк сы), якія па ку ту юць ад хва роб, 

а так са ма ў рас лін, якія да юць ба га-

ты, але не па жа да ны са ма сеў (лу бін, 

су мнік).

Не вар та аб ра заць рас лі ны з ліс-

цем, якое зі муе, іх на на шых участ ках 

да стат ко ва. Ма гут нае ліс це ба да ну 

вы дат на пе ра но сіць ха ла ды, доў гі час 

за хоў вае дэ ка ра тыў насць вяс ной.

Іс нуе цэ лы шэ раг рас лін, якія во-

сен ню ад мі ра юць, за сы ха юць, але 

дзя ку ю чы жорст кім тры ва лым сцёб-

лам за хоў ва юць фор му. Гэ тыя ві ды 

мож на не аб ра заць, а вы ка рыс тоў-

ваць для ства рэн ня зі мо ва га квет ні ка. 

Ён бу дзе пры цяг ваць ува гу ў між се-

зон не.

Су ха ва тыя па раст кі і ліс це астыль-

бы лепш за ўсё па кі нуць да вяс ны, яны 

ство раць на ту раль ную аба ро ну для 

ка ра нё вай сіс тэ мы і да па мо гуць за-

тры ман ню сне гу. Так са ма вар та гэта 

зра біць з мна га лет ні ка мі паўд нё ва г а 

па хо джан ня, якія пры ста са ва лі ся да 

зі моў кі ў паў ноч ных шы ро тах. Не трэ-

ба аб ра заць ма цяр душ ку і ме лі су, з 

рэшт ка мі па раст каў яны доб ра пе ра-

ня суць ха ла ды, а ўвес ну іх не скла да на 

бу дзе вы да ліць.

Мож на не зра заць во сен ню ліс це 

лі лей ні ка і хос таў, яны лёг ка рас кла-

да юц ца пад сне гам, прак тыч на не 

па кі да ю чы не ахай ных сля доў. Ад нак 

по бач з гэ ты мі ма гут ны мі мна га лет ні-

ка мі, якія ад рас та юць паз ней за ін шыя 

ві ды, мно гія са доў ні кі раз мя шча юць 

ран нія дроб на цы буль ныя квет кі — 

кро кусы, мус ка ры, пе ра лес кі. У гэ-

тым вы пад ку квет нік трэ ба ачыс ціць 

ад ліс ця, ляг чэй за ўсё гэ та зра біць 

пас ля пер шых за ма раз каў. Толь кі так 

вы змо жа це па лю ба вац ца ча роў ны мі 

пер ша цве та мі.

Ацэнь ва ю чы па трэ бу квет ні каў 

у аб рэ зцы, улі чы це, што аба вяз-

ко ва трэ ба вы да ліць ліс це, па цяр-

пе лае ад хва роб, каб не да пус ціць 

рас паў сюдж ван ня ін фек цыі.

Раз ліч вай це свае сі лы і час. 

Ка лі да во дзіц ца за кан чваць дач-

ны се зон ра на, то пра сцей за ўсё 

па кі нуць усе дэ ка ра тыў ныя кус ты 

і мна га лет ні кі без аб рэз кі, гэ та не 

на шко дзіць ім ні я кім чы нам. Вы-

да ліць су хія па раст кі траў цал кам 

мож на і ўвес ну, а ў кус тоў за ад но 

бу дзе зруч на аб рэ заць па раст кі, 

якія па цяр пе лі ў зі мо вы час.
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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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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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— Гэта не яма ў нас вялікая, 
гэта машына ў вас малая!


