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ЯК ВЫРАТАВАЦЬ ПАКАЁВУЮ
РАСЛІНУ, У ЯКОЙ ЖОЎКНЕ ЛІСЦЕ
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СЁННЯ
Месяц

Сонца

Па жаў цен не ліс ця з'яўля ец ца
адной з першых прыкмет таго,
што расліна дрэнна сябе адчувае. Прычыны могуць быць розныя — ад недахопу вільгаці або
празмернага паліву да з'яўлення
шкоднікаў.

це, як яна спраўляецца з пастаянным
перасоўваннем, таму што некаторым
адчувальным раслінам можа быць цяжка да гэтага прыстасавацца.

Абараніць ад скразнякоў

Праверка
на стрэс з-за вільгаці
Калі вы заўважылі, што лісце расліны жоўкне, неабходна ўпэўніцца ў
адсутнасці прыкмет стрэсу. Найбольш
распаўсюджаным стрэсавым фактарам
для раслін з'яўляецца занадта вялікая
ці занадта малая колькасць вады. Каб
даведацца, колькі вільгаці атрымлівае
расліна, апусціце палец на 2-3 сантыметры ў яе глебу (не правярайце паверхню глебы, яна звычайна высыхае
хутчэй).
Ды яг наз: ка лі гле ба на глы бі ні
2-3 сантыметраў сухая, то, магчыма, расліна адчувае смагу. Напаіце яе як мага
хутчэй і пастарайцеся паліваць больш
рэгулярна. А калі глеба на глыбіні
2-3 сантыметраў будзе вельмі вільготнай,
то расліна атрымлівае занадта шмат вады. Неабходна ўпэўніцца ў адсутнасці
прыкмет гнілі каранёў, напрыклад паху
цвілі. Калі ёсць падазрэнне, што расліна
пераўвільготнена, адрэгулюйце графік
паліву і пастарайцеся перасадзіць яе ў
кантэйнер з лепшым дрэнажом.

Шукаем
шкодных стварэнняў
Недастатковае ці празмернае ўвільгатненне глебы — найбольш распаўсюджаная прычына пажаўцення лісця.

Але калі яна выключана, то, магчыма,
вінаватыя шкоднікі. Напрыклад, павуцінныя кляшчы могуць лёгка загубіць
расліну.
Звярніце ўвагу на змяненне колеру
і формы лістоў. Аглядзіце іх уважліва з
абодвух бакоў. Ці ёсць на іх малюсенькія адтуліны і дробныя насякомыя? Павуцінныя кляшчы абцягваюць расліну
тонкай павуцінай. А калі заўважылі на
лісці расліны пухнаты белы налёт, то
вінаватымі могуць быць мучністыя чарвяцы. Паспрабуйце прамыць расліну,
абрэзаць пашкоджанае, завялае лісце,
а затым апырскайце расліну набытым у
краме інсектыцыдным спрэем.

Даць доступ да сонца
Яшчэ адна магчымая прычына, што
лісце расліны жоўкне, у тым, што ёй не
хапае сонечнага святла. Калі ў вашай
кватэры не вельмі шмат натуральнага
святла, то, відаць, прыйшоў час для
сонечных ваннаў.
Калі расліна стаіць у цёмным куце,
разгледзьце магчымасць перасяліць яе
ў светлае месца або давайце ёй штодня пару гадзін знаходзіцца на сонцы
каля акна. Пры гэтым уважліва назірай-

Зімовы часнок
можна садзіць і вясной
Лішкі часнаку, якія не былі спажытыя за зіму, лепш
за ўсё разабраць на зубкі, ачысціць ад лускі і адразу
ж замачыць у любым растворы стымулятару росту
на 7—9 гадзін. Пасля гэтага неабходна ўзяць мяккую
анучу, намачыць яе, адціснуць і скласці ў яе зубкі часнаку, пакласці ў поліэтыленавы пакет (але ні ў якім
разе шчыльна не закрываць).
Усё гэта прыбраць у халадзільнік. Звычайна часнок вясной падрыхтоўваюць за месяц да пасадкі. Яшчэ адзін важны

Многія пакаёвыя расліны з'яўляюцца трапічнымі і, адпаведна, не любяць
халоднага надвор'я і скразнякоў. Калі
вы трымаеце пальму побач з пастаянна
прыадчыненым акном, то не здзіўляйцеся, калі яе лісце пажоўкне.
Падумайце, ці можа расліна застудзіцца, і памятайце, што скразнякі магчымыя не толькі ўзімку. Расліне можа
шкодзіць і празмерна актыўны кандыцыянер. Таксама майце на ўвазе, што
чым халаднейшае паветра ў кватэры,
тым радзей трэба паліваць расліну,
таму што вільгаць будзе выпарацца
больш павольна. У адваротным выпадку вы яшчэ і затопіце сваю расліну.

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

8.19
8.12
8.09
8.13
8.34
8.31

18.28
18.15
18.18
18.18
18.44
18.47

10.09
10.03
10.09
10.05
10.10
10.16

Поўня ў 18.53.
Месяц у сузор’і Дзевы.

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Лукі,
Парфена.
К. Анеты, Людмілы, Леха,
Лявона, Юльяна.

Пераканацца,
што не галадае
Можна думаць, што расліна атрымлівае ўсе неабходныя пажыўныя рэчывы з глебы, але калі лісце жоўкне,
магчыма, гэта паказвае на недахоп
пажыўных рэчываў, які перашкаджае
фотасінтэзу.
Калі старэйшае лісце на расліне
жоўкне, а маладыя лісточкі вырастаюць светла-зялёнымі, гэта можа быць
прыкметай дэфіцыту азоту. Шукайце
падкормку з гэтым рэчывам і прытрымлівайцеся рэкамендаванай нормы, каб
пазбегнуць апёку ўгнаеннем. Пры правільнай колькасці «ежы» расліна зноў
стане зялёнай і прыгожай.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

ЗАЎТРА

момант: нельга дапускаць, каб тканіна высахла, яе варта
перыядычна змочваць вадой. На працягу месяца ў зубкоў
часнаку з'яўляюцца карані даўжынёй да пяці сантыметраў.
Як толькі зямля прагрэецца і будзе стаяць нармальнае
надвор'е, можна будзе пачаць пасадку. Лепш за ўсё на градцы зрабіць баразёнку глыбінёй каля 10 сантыметраў, у ёй
раскласці прарослыя зубкі. Баразёнку неабходна засыпаць
перагноем. Гэты часнок, у адрозненне ад таго, што вы пасадзіце яшчэ з восені, будзе расці некалькі даўжэй, але ён
атрымаецца больш буйным. За лета рэкамендуецца пару
разоў падкарміць часнок мінеральнымі ўгнаеннямі.
І яшчэ. Улетку варта пакідаць 5-6 стрэлак з бульбачкай,
каб кантраляваць рост. Як толькі абалонка на іх лопаецца,
можна спакойна выкопваць часнок.

УСМІХНЕМСЯ

1350

год — нарадзіўся Вітаўт,
вялікі князь літоўскі. Увайшоў у гісторыю як адзін з самых выдатных дзеячаў Вялікага Княства Літоўскага.
У 1374 годзе атрымаў Гарадзенскае княства. Прыняў удзел у заключэнні Крэўскай
уніі 1385 года. Праводзіў самастойную ўнутраную і знешнюю
палітыку, ажыццяўляў цэнтралізацыю дзяржавы, паступова
ліквідуючы буйныя ўдзельныя княствы. У 1395 годзе падпарадкаваў Смаленскае княства. У выніку заключэння з
Польшчай Віленска-Радамскай уніі 1401 года атрымаў афіцыйна тытул вялікага князя літоўскага. Гарадзельская унія
1413 года замацавала ўладу Вітаўта ў ВКЛ. У 1416 годзе
ён арганізаваў праваслаўную мітраполію ў ВКЛ з цэнтрам
у Навагрудку. Падпарадкаваў свайму ўплыву Пскоў і Цвер,
пашырыў уплыў на Маскву. Пры Вітаўце ВКЛ дасягнула
найбольшай магутнасці. Памёр у 1430 годзе.
год — нарадзіўся (в. Вялікае Стахава Барысаўскага раёна) Валерый Яўгенавіч Мазынскі, рэжысёр, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі.
У 1976—1989 гадах галоўны рэжысёр Беларускага тэатра
імя Я. Коласа, адзін з ініцыятараў стварэння пры тэатры беларускага тэатра «Лялька». Заснавальнік, у 1993—2000 гадах
мастацкі кіраўнік Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі. Паставіў спектаклі «Сымон-музыка», «Парог»,
«Вечар», «Радавыя» і інш. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі і
прэміі Ленінскага камсамола Беларусі.

1947

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

1729

год — нарадзіўся Фёдар
Рыгоравіч Воўкаў, рускі
акцёр і тэатральны дзеяч, які стварыў
першы пастаянны рускі тэатр. Лічыцца
заснавальнікам рускага тэатра. Памёр у
1763 годзе.
год — у «Определении Святейшего синода»,
надрукаваным у «Церковных ведомостях»
20—22 лютага 1901 года, было абвешчана аб адлучэнні
пісьменніка Л. М. Талстога ад Праваслаўнай царквы.
год — у парыжскім часопісе «Фігаро» быў
апублікаваны «Маніфест фу турызму», які
азнаменаваў нараджэнне авангардысцкай мас тацкай
плыні 1910-х — пачатку 1920-х гадоў. Найбольш поўна
праявілася ў Італіі і Расіі.
год — нарадзілася Зінаіда Партнова, удзельніца камсамольскага падполля і партызанскага
руху ў Віцебскай вобласці ў гады Вялікай
Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза
(1958 год, пасмяротна). З 1942 года член
ка мі тэ та Обаль ска га кам са моль скага падполля. Распаўсюджвала лістоўкі,
удзельнічала ў дыверсіях. Разведчыца
партызанскага атрада імя Варашылава
брыгады імя Леніна пранікала ў варожыя
гарнізоны, здабывала каштоўныя звесткі.
У снежні 1943 года пасля выканання чарговага задання
схопленая фашыстамі. На допыце застрэліла нямецкага
афіцэра. Закатаваная гітлераўцамі ў 1944 годзе.

1901
1909

Да двух гадоў быў дзіка
папулярны ў жанчын. Самі
падбягалі, усміхаліся, цалавалі і літаральна насілі
на руках.
— Міша, ты ж сёння хацеў на працу ісці ўладкоўвацца?!
— Ну так, дарагая, хацеў...
— І што?!
— Дык дождж жа.

1926

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Ахоў нік ін тым-кра мы
ноч чу не спіць: ба іц ца,
што цацкі ажывуць...
Жонка — мужу:
— Ну ска жы мне штонебудзь. Чаго ты маўчыш?
Ты мя не прос та нер ву еш
сваім маўчаннем! Ну, я чакаю...
— Што табе сказаць?
— Заткніся, сволач!

— Я вам дзясяты раз паўтараю —
зуб выдаляць не будзем...

caricatura.ru
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