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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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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Месяц
Поўня ў 18.53.

Месяц у сузор’і Дзевы.

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

УСМІХНЕМСЯ

16 20 лютага 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

20 ЛЮ ТА ГА

1350 год — на ра дзіў ся Ві таўт, 

вя лі кі князь лі тоў скі. Увай-

шоў у гіс то рыю як адзін з са мых вы дат-

ных дзея чаў Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. 

У 1374 годзе атры маў Га ра дзен скае княст-

ва. Пры няў удзел у за клю чэн ні Крэў скай 

уніі 1385 го да. Пра во дзіў са ма стой ную ўнут ра ную і знеш нюю 

па лі ты ку, ажыц цяў ляў цэнт ра лі за цыю дзяр жа вы, па сту по ва 

лік ві ду ю чы буй ныя ўдзель ныя княст вы. У 1395 годзе пад-

па рад ка ваў Сма лен скае княст ва. У вы ні ку за клю чэн ня з 

Поль шчай Ві лен ска-Ра дам скай уніі 1401 го да атры маў афі-

цый на ты тул вя лі ка га кня зя лі тоў ска га. Га ра дзель ская унія 

1413 го да за ма ца ва ла ўла ду Ві таў та ў ВКЛ. У 1416 го дзе 

ён ар га ні за ваў пра ва слаў ную міт ра по лію ў ВКЛ з цэнт рам 

у На ва груд ку. Пад па рад ка ваў свай му ўплы ву Пскоў і Цвер, 

па шы рыў уплыў на Маск ву. Пры Ві таў це ВКЛ да сяг ну ла 

най боль шай ма гут нас ці. Па мёр у 1430 го дзе.

1947 год — на ра дзіў ся (в. Вя лі кае Ста ха ва Ба-

ры саў ска га ра ё на) Ва ле рый Яў ге на віч Ма-

зын скі, рэ жы сёр, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. 

У 1976—1989 га дах га лоў ны рэ жы сёр Бе ла рус ка га тэ ат ра 

імя Я. Ко ла са, адзін з іні цы я та раў ства рэн ня пры тэ ат ры бе ла-

рус ка га тэ ат ра «Ляль ка». За сна валь нік, у 1993—2000 га дах 

мас тац кі кі раў нік Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай дра-

ма тур гіі. Па ста віў спек так лі «Сы мон-му зы ка», «Па рог», 

«Ве чар», «Ра да выя» і інш. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі і 

прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі.

1729 год — на ра дзіў ся Фё дар 

Ры го ра віч Воў каў, рус кі 

ак цёр і тэ ат раль ны дзе яч, які ства рыў 

пер шы па ста ян ны рус кі тэ атр. Лі чыц ца 

за сна валь ні кам рус ка га тэ ат ра. Па мёр у 

1763 го дзе.

1901 год — у «Определении Свя тей ше го синода», 

на дру ка ва ным у «Цер ков ных ве до мос тях» 

20—22 лю та га 1901 го да, бы ло аб ве шча на аб ад лу чэн ні 
пісь мен ні ка Л. М. Талс то га ад Пра ва слаў най царк вы.

1909 год — у па рыж скім ча со пі се «Фі га ро» быў 
апуб лі ка ва ны «Ма ні фест фу ту рыз му», які 

азна ме на ваў на ра джэн не аван гар дысц кай мас тац кай 
плы ні 1910-х — па чат ку 1920-х га доў. Най больш поў на 
пра яві ла ся ў Іта ліі і Ра сіі.

1926 год — на ра дзі ла ся Зі на і да Парт но ва, удзель ні-
ца кам са моль ска га пад пол ля і пар ты зан ска га 

ру ху ў Ві цеб скай воб лас ці ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за 

(1958 го д, па смя рот на). З 1942 го да член 

ка мі тэ та Обаль ска га кам са моль ска-

га пад пол ля. Рас паў сюдж ва ла ліс тоў кі, 

удзель ні ча ла ў ды вер сі ях. Раз вед чы ца 

пар ты зан ска га атра да імя Ва ра шы ла ва 

бры га ды імя Ле ні на пра ні ка ла ў ва ро жыя 

гар ні зо ны, зда бы ва ла каш тоў ныя звест кі. 

У снеж ні 1943 года пас ля вы ка нан ня чар го ва га за дан ня 

схоп ле ная фа шыс та мі. На до пы це за стрэ лі ла ня мец ка га 

афі цэ ра. За ка та ва ная гіт ле раў ца мі ў 1944 го дзе.

Да двух га доў быў дзі ка 

па пу ляр ны ў жан чын. Са мі 

пад бя га лі, усмі ха лі ся, ца-

ла ва лі і лі та раль на на сі лі 

на ру ках.

— Мі ша, ты ж сён ня ха-

цеў на пра цу іс ці ўлад коў-

вац ца?!

— Ну так, да ра гая, ха цеў...

— І што?!

— Дык дождж жа.

Ахоў нік ін тым-кра мы 

ноч чу не спіць: ба іц ца, 

што цацкі ажы вуць...

Жон ка — му жу:

— Ну ска жы мне што-

не будзь. Ча го ты маў чыш? 

Ты мя не прос та нер ву еш 

сва ім маў чан нем! Ну, я ча-

каю...

— Што та бе ска заць?

— За ткні ся, сво лач!

Па жаў цен не ліс ця з'яў ля ец ца 

ад ной з пер шых пры кмет та го, 

што рас лі на дрэн на ся бе ад чу-

вае. Пры чы ны мо гуць быць роз-

ныя — ад не да хо пу віль га ці або 

праз мер на га па лі ву да з'яў лен ня 

шкод ні каў.

Пра вер ка 
на стрэс з-за віль га ці

Ка лі вы за ўва жы лі, што ліс це рас-

лі ны жоўк не, не аб ход на ўпэў ніц ца ў 

ад сут нас ці пры кмет стрэ су. Най больш 

рас паў сю джа ным стрэ са вым фак та рам 

для рас лін з'яў ля ец ца за над та вя лі кая 

ці за над та ма лая коль касць ва ды. Каб 

да ве дац ца, коль кі віль га ці атрым лі вае 

рас лі на, апус ці це па лец на 2-3 сан ты-

мет ры ў яе гле бу (не пра вя рай це па-

верх ню гле бы, яна звы чай на вы сы хае 

хут чэй).

Ды яг наз: ка лі гле ба на глы бі ні 

2-3 сан ты мет раў су хая, то, маг чы ма, рас-

лі на ад чу вае сма гу. На па іце яе як ма га 

хут чэй і па ста рай це ся па лі ваць больш

рэ гу ляр на. А ка лі гле ба на глы бі ні 

2-3 сан ты мет раў бу дзе вель мі віль гот най, 

то рас лі на атрым лі вае за над та шмат ва-

ды. Не аб ход на ўпэў ніц ца ў ад сут нас ці 

пры кмет гні лі ка ра нёў, на прык лад па ху 

цві лі. Ка лі ёсць па да зрэн не, што рас лі на 

пе ра ўвіль гот не на, ад рэ гу люй це гра фік 

па лі ву і па ста рай це ся пе ра са дзіць яе ў 

кан тэй нер з леп шым дрэ на жом.

Шу ка ем
шкод ных ства рэн няў

Не да стат ко вае ці праз мер нае ўвіль-

гат нен не гле бы — най больш рас паў-

сю джа ная пры чы на па жаў цен ня ліс ця. 

Але ка лі яна вы клю ча на, то, маг чы ма, 

ві на ва тыя шкод ні кі. На прык лад, па ву-

цін ныя кля шчы мо гуць лёг ка за гу біць 

рас лі ну.

Звяр ні це ўва гу на змя нен не ко ле ру 

і фор мы ліс тоў. Агля дзі це іх уваж лі ва з 

абод вух ба коў. Ці ёсць на іх ма лю сень-

кія ад ту лі ны і дроб ныя на ся ко мыя? Па-

ву цін ныя кля шчы аб цяг ва юць рас лі ну 

тон кай па ву ці най. А ка лі за ўва жы лі на 

ліс ці рас лі ны пух на ты бе лы на лёт, то 

ві на ва ты мі мо гуць быць муч ніс тыя чар-

вя цы. Па спра буй це пра мыць рас лі ну, 

аб рэ заць па шко джа нае, за вя лае ліс це, 

а за тым апыр скай це рас лі ну на бы тым у 

кра ме ін сек ты цыд ным спрэ ем.

Даць до ступ да сон ца
Яшчэ ад на маг чы мая пры чы на, што 

ліс це рас лі ны жоўк не, у тым, што ёй не 

ха пае со неч на га свят ла. Ка лі ў ва шай 

ква тэ ры не вель мі шмат на ту раль на га 

свят ла, то, ві даць, прый шоў час для 

со неч ных ван наў.

Ка лі рас лі на ста іць у цём ным ку це, 

раз гледзь це маг чы масць пе ра ся ліць яе 

ў свет лае мес ца або да вай це ёй што-

дня па ру га дзін зна хо дзіц ца на сон цы 

ка ля акна. Пры гэ тым уваж лі ва на зі рай-

це, як яна спраў ля ец ца з па ста ян ным 

пе ра соў ван нем, та му што не ка то рым 

ад чу валь ным рас лі нам мо жа быць цяж-

ка да гэ та га пры ста са вац ца.

Аба ра ніць ад скраз ня коў
Мно гія па ка ё выя рас лі ны з'яў ля юц-

ца тра піч ны мі і, ад па вед на, не лю бяць 

ха лод на га на двор'я і скраз ня коў. Ка лі 

вы тры ма е це паль му по бач з па ста ян на 

пры ад чы не ным акном, то не здзіў ляй-

це ся, ка лі яе ліс це па жоўк не.

Па ду май це, ці мо жа рас лі на за сту-

дзіц ца, і па мя тай це, што скраз ня кі маг-

чы мыя не толь кі ўзім ку. Рас лі не мо жа 

шко дзіць і праз мер на ак тыў ны кан ды-

цы я нер. Так са ма май це на ўва зе, што 

чым ха лад ней шае па вет ра ў ква тэ ры, 

тым ра дзей трэ ба па лі ваць рас лі ну, 

та му што віль гаць бу дзе вы па рац ца 

больш па воль на. У ад ва рот ным вы пад-

ку вы яшчэ і за то пі це сваю рас лі ну.

Пе ра ка нац ца, 
што не га ла дае

Мож на ду маць, што рас лі на атрым-

лі вае ўсе не аб ход ныя па жыў ныя рэ-

чы вы з гле бы, але ка лі ліс це жоўк не, 

маг чы ма, гэ та па каз вае на не да хоп 

па жыў ных рэ чы ваў, які пе ра шка джае 

фо та сін тэ зу.

Ка лі ста рэй шае ліс це на рас лі не 

жоўк не, а ма ла дыя ліс точ кі вы рас та-

юць свет ла-зя лё ны мі, гэ та мо жа быць 

пры кме тай дэ фі цы ту азо ту. Шу кай це 

пад корм ку з гэ тым рэ чы вам і пры трым-

лі вай це ся рэ ка мен да ва най нор мы, каб 

па збег нуць апё ку ўгна ен нем. Пры пра-

віль най коль кас ці «ежы» рас лі на зноў 

ста не зя лё най і пры го жай.

ЯК ВЫ РА ТА ВАЦЬ ПА КА Ё ВУЮ 
РАС ЛІ НУ, У ЯКОЙ ЖОЎК НЕ ЛІС ЦЕ

— Я вам дзя ся ты раз паў та раю — 
зуб вы да ляць не бу дзем...

Ліш кі час на ку, якія не бы лі спа жы тыя за зі му, лепш 

за ўсё ра за браць на зуб кі, ачыс ціць ад лус кі і ад ра зу 

ж за ма чыць у лю бым рас тво ры сты му ля та ру рос ту 

на 7—9 га дзін. Пас ля гэ та га не аб ход на ўзяць мяк кую 

ану чу, на ма чыць яе, ад ціс нуць і склас ці ў яе зуб кі час-

на ку, па клас ці ў по лі эты ле на вы па кет (але ні ў якім 

ра зе шчыль на не за кры ваць).

Усё гэ та пры браць у ха ла дзіль нік. Звы чай на час нок вяс-

ной пад рых тоў ва юць за ме сяц да па сад кі. Яшчэ адзін важ ны 

мо мант: нель га да пус каць, каб тка ні на вы сах ла, яе вар та 

пе ры я дыч на змоч ваць ва дой. На пра ця гу ме ся ца ў зуб коў 

час на ку з'яў ля юц ца ка ра ні даў жы нёй да пяці сантыметраў.

Як толь кі зям ля пра грэ ец ца і бу дзе ста яць нар маль нае 

на двор'е, мож на бу дзе па чаць па сад ку. Лепш за ўсё на град-

цы зра біць ба ра зён ку глы бі нёй ка ля 10 сантыметраў, у ёй 

рас клас ці пра рос лыя зуб кі. Ба ра зён ку не аб ход на за сы паць 

пе ра гно ем. Гэ ты час нок, у ад роз нен не ад та го, што вы па-

са дзіце яшчэ з во се ні, бу дзе рас ці не каль кі даў жэй, але ён 

атры ма ец ца больш буй ным. За ле та рэ ка мен ду ец ца па ру 

ра зоў пад кар міць час нок мі не раль ны мі ўгна ен ня мі.

І яшчэ. Улет ку вар та па кі даць 5-6 стрэ лак з буль бач кай, 

каб кант ра ля ваць рост. Як толь кі аба лон ка на іх ло па ец ца, 

мож на спа кой на вы коп ваць час нок.

Зі мо вы час нок 
мож на са дзіць і вяс ной


