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10 памылак пры вырошчванні
расады памідораў

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

Вырошчванне расады
памідораў у хатніх
умовах — справа
тонкая, якая патрабуе
разумнага падыходу.
Часта пачаткоўцы
дапускаюць памылкі,
якія пасля дрэнна
адбіваюцца на ўраджаі
памідораў. Менавіта
на такія промахі
звернем увагу.

СЁННЯ

ленню, вы атрымаеце здаровую, якасную расаду.

Не пераўвільгатняйце
Па лі ваць ра са ду трэ ба
толькі пры высыханні верхняга пласта глебы. Прафілактычныя паліванні праводзяць
раз на тыдзень слабенькім
растворам марганцоўкі. Пасля гэтага варта прысыпаць
расаду тоненькім плас том
прасеянага попелу, кожны
раз пасля паліву неабходна
злёгку ўзрыхліць зямлю.

Не купляйце
ў незнаёмым месцы
Калі купілі, варта апрацаваць іх з
дапамогай раствору марганцоўкі, пакінуўшы ў ім на дваццаць хвілін. Потым старанна вымыйце вадой. Калі
насенне стала цёмным, значыць, усё
ў парадку.

Не ператрымлівайце
ў вадзе
Замочванне для абеззаражвання не павінна быць даўжэй, чым на
15—20 гадзін. Калі прайшло больш часу, насенне проста задыхнецца. Для замочвання бярыце адталую ваду. Атрымаць яе можна, змясціўшы звычайную
ваду з-пад крана ў маразілку (палову
аб'ёму ёміс тасці). Далей вадкасць,
якая не замерзла (гэта будзе раствор
соляў са шкоднымі прымешкамі) зліце.
А лёд няхай растае — гэта і будзе актыўная, чыстая, жывая вада. Таксама
можна замочваць насенне ў соку альясу (можна не разводзіць). Але выціскаць яго можна толькі з трохгадовых
(альбо старэйшых) культур, патрымаўшы іх каля тыдня ў холадзе. Калі вы
замочваеце насенне ў соку альясу,
прамываць яго вадой не трэба.

Не высявайце
занадта рана
Найлепшая расада — нізенькая,
маладая, а не тоненькая, старая.

Ідэа льная па мі дор ная ра са да —
40—50 сутак. І яшчэ, калі падсветкі
для расады вы забяспечыць не зможаце, то ў лютым яе не трэба высяваць.

Не сейце
ў агародным грунце
Грунт варта нарыхтоўваць з восені.
Яго робяць з пяску і перагною, кампостаў альбо грунту з лесу — у роўных
долях. Акрамя гэтага, на вядро сумесі павінна ісці 0,5 літра драўнянага
попелу.

Не дапускайце зніжэння
тэмпературы паветра
Прынамсі, пакуль не прарас туць
усходы. Самая адпаведная тэмпература для пасеваў, якія знаходзяцца пад шклом альбо плёнкай, плюс
23—25 градусаў. У такім тэмпературным рэжыме ўсходы з'яўляюцца максімальна хутка, а расада не заражаецца
чорнай ножкай.

Не прапусціце момант
з'яўлення ўсходаў
Пры з'яўленні першых пяцелек,
неабходна выставіць ёмістасці з раслінамі на сонца. Дзякуючы зніжэнню
тэмпературы ў начны час да плюс
13—14 градусаў і выдатнаму асвят-
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год — нарадзіўся (фальварак Кур'янаўшчына, цяпер
у Лагойскім раёне) Часлаў Родзевіч, беларускі тэатральны і грамадскі дзеяч.
Удзельнік Першай беларускай тэатральнай вечарыны ў лютым 1910 года ў Вільні, Беларускага музычна-драматычнага гуртка, Першай
беларускай трупы Ігната Буйніцкага. Адзін з заснавальнікаў Таварыства ахвотнікаў беларускага народнага штукарства ў Петраградзе. У 1918—1919-м працаваў у Беларускім нацыянальным камісарыяце, Беларускім савецкім
тэатры. У 1920-я гады ўдзельнічаў у рабоце Навукова-тэрміналагічнай камісіі пры Наркамасветы БССР, займаўся
навуковымі даследаваннямі ў галіне прыродазнаўства
пры Мінскай балотнай станцыі. У 1930 годзе рэпрэсаваны.
Памёр у 1942-м. Рэабілітаваны ў 1957 годзе.
год — нарадзіўся (г. Беразіно) Эмануіл Рыгоравіч Іофе, беларускі гіс торык, док тар
гістарычных навук, прафесар. З 1978 года — у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя М. Танка.
Аўтар даследаванняў па гісторыі Беларусі, беларускай
навукі і культуры, сацыялогіі і культуралогіі.
год — нарадзіўся Мікола Мятліцкі (вёска
Бабчын Хойніцкага раёна), беларускі паэт.
Працаваў у газеце «Літаратура і мастацтва», у выдавецтве «Мастацкая літаратура», у 2002—2014 гадах галоўны
рэдактар часопіса «Полымя». Аўтар паэтычных зборнікаў
«Мой дзень зямны», «Хойніцкі сшытак», «Ружа вятроў»
і іншых. Кніга «Бабчын» — своеасаблівы літаратурны
помнік роднай вёсцы, пакінутай людзьмі пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі
Беларусі.
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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.

Месяц

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

7.13
7.03
7.03
7.00
7.29
7.29

19.22
19.12
19.12
19.09
19.38
19.38

12.09
12.09
12.09
12.09
12.09
12.09

Першая квадра
14 сакавіка.
Месяц у сузор’і Дзевы.

Iмянiны
Пр. Марыі, Матроны,
Васіля, Емяльяна,
Капітона, Мікалая, Паўла.
К. Аляксандры, Клаўдзіі,
Святланы, Анатоля.

Не стварайце цеснату
Падрастаючай расадзе неабходна
шмат месца. Рэкамендуецца рассунуць ёмістасці, каб лісцікі не дакраналіся адзін да аднаго. Дапускаецца
абразанне верхавіны ніжніх лісточкаў
для паляпшэння асветленасці.

Не дапускайце
перарастання
Перарослая расада становіцца доўгай, тоненькай, лёгка ламаецца. Яна
не зможа забяспечыць якасны і ранні
ўраджай. Моцна перарослую расаду
варта перасадзіць у большыя ёмістасці. Альбо зрэжце верхавіны, укараніце
іх у тары з вадой і высадзіце ў глебу.
Культуры, якія засталіся, будуць расці
далей, выпусціўшы бакавыя парасткі.
Такім чынам, з адной культуры атрымаецца дзве.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

ЗАЎТРА

Загартоўка
Перад тым, як высаджваць расаду ў грунт, яе неабходна загартаваць.
Робіцца гэта за пару тыдняў да высадкі. Гартаваць расаду неабходна на
адкрытай глебе, у зацішнае надвор'е,
паступова павялічваючы перыяд знаходжання яе на вуліцы. Высаджваць
расаду варта толькі ў вячэрні час альбо ў пахмурны дзень.

Міжнародны дзень шчасця. З 2013 года Арганізацыя Аб'яднаных Нацый адзначае Міжнародны дзень шчасця для
таго, каб прызнаць важнасць шчасця ў
жыцці людзей ва ўсім свеце. У 2015 годзе ААН прыняла 17 мэт у галіне ўстойлівага развіцця, накіраваных на выкараненне галечы,
скарачэнне няроўнасці і абарону
нашай планеты — тры ключавыя
ўмовы, неабходныя для дасягнення дабрабыту і шчасця.
год — Рымскі імператар
Канстанцін Вялікі выдаў
указ аб святкаванні нядзельнага дня, які стаў адным з самых
рас паўсю джа ных хрыс ці ян скіх
звычаяў.
год — італь ян скі
вучоны А. Вольта ў
лісце прэзідэнту Лонданскага каралеўскага таварыства зрабіў паведамленне аб сваім вынаходстве батарэі
электрычных элементаў (вольтаў слуп) — першай крыніцы
пастаяннага току, які адкрыў новую эру ў даследаванні
электрычнасці.
год — нарадзіўся Святаслаў Тэафілавіч Рыхтэр, савецкі і расійскі піяніст, народны артыст
СССР, Герой Сацыялістычнай Працы. Адзін з найбуйнейшых музыкантаў-выканаўцаў XX стагоддзя, заснавальнік
і мастацкі кіраўнік музычных «Снежаньскіх вечароў».
У 1970—1990-х гадах неаднаразова гастраляваў у Беларусі. У рэпертуары былі санаты і канцэрты Моцарта,
Бетховена, Шуберта, музыка кампазітараў ХХ стагоддзя.
Памёр у 1997 годзе.
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УСМІХНЕМСЯ
Жанчыны з вагой 45—
50 кілаграмаў, якія ныюць,
што паправіліся, нагадваюць мне грэкаў, якія скардзіліся, што ў іх зімой ударылі небывалыя маразы.
— Ганна, я гляджу, ты
новы кажушок у мужа выпрасіла?
— Вой, Наташа, так доўга выпрошвала, што ўжо як
быццам зарабіла!

Жанчыны хочуць раўнапраўя, але пры гэтым
яшчэ тры чвэрці коўдры.
— «Сволачы» пішацца з
адным «с» ці з двума?
— Не ве даю, я заўсё ды пі шу «Па ва жа ныя
спадары».
Калі ад вас сышла жонка да суседа, не адчайвайцеся: цяпер вы — сусед!

— Чым лынды біць, лепш даведайся,
калі электрычнасць дадуць!
Надакучыў ужо гэты каменны век...
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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),
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апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
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