
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Матроны, 
Васіля, Емяльяна, 
Капітона, Мікалая, Паўла.

К. Аляксандры, Клаўдзіі, 
Святланы, Анатоля.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.13 19.22 12.09

Вi цебск — 7.03 19.12 12.09

Ма гi лёў — 7.03 19.12 12.09

Го мель — 7.00 19.09 12.09

Гродна — 7.29 19.38 12.09

Брэст — 7.29 19.38 12.09
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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
Першая квадра 

14 сакавіка.

Месяц у сузор’і Дзевы.

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

УСМІХНЕМСЯ

16 20 сакавіка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

Жан чы ны з ва гой 45—

50 кі ла гра маў, якія ны юць, 

што па пра ві лі ся, на гад ва-

юць мне грэ каў, якія скар-

дзі лі ся, што ў іх зі мой уда-

ры лі не бы ва лыя ма ра зы.

— Ган на, я гля джу, ты 

но вы ка жу шок у му жа вы-

пра сі ла?

— Вой, На та ша, так доў-

га вы прош ва ла, што ўжо як 

быц цам за ра бі ла!

Жан чы ны хо чуць раў-

на праўя, але пры гэ тым 

яшчэ тры чвэр ці коўдры.

— «Сво ла чы» пі шац ца з 

ад ным «с» ці з дву ма?

— Не ве даю, я заў-

сё ды пі шу «Па ва жа ныя 

спа да ры».

Ка лі ад вас сыш ла жон-

ка да су се да, не ад чай вай-

це ся: ця пер вы — су сед!

10 па мы лак пры вы рошч ван ні 
ра са ды па мі до раў

20 СА КА ВІ КА

1889 год — на ра дзіў ся (фаль ва-

рак Кур' я наў шчы на, ця пер 

у Ла гой скім ра ё не) Час лаў Ро дзе віч, бе-

ла рус кі тэ ат раль ны і гра мад скі дзе яч. 

Удзель нік Пер шай бе ла рус кай тэ ат раль-

най ве ча ры ны ў лю тым 1910 го да ў Віль-

ні, Бе ла рус ка га му зыч на-дра ма тыч на га гурт ка, Пер шай 

бе ла рус кай тру пы Іг на та Буй ніц ка га. Адзін з за сна валь-

ні каў Та ва рыст ва ах вот ні каў бе ла рус ка га на род на га шту-

кар ства ў Пет ра гра дзе. У 1918—1919-м пра ца ваў у Бе ла-

рус кім на цы я наль ным ка мі са ры я це, Бе ла рус кім са вец кім 

тэ ат ры. У 1920-я га ды ўдзель ні чаў у ра бо це На ву ко ва-тэр-

мі на ла гіч най ка мі сіі пры Нар ка мас ве ты БССР, зай маў ся 

на ву ко вы мі да сле да ван ня мі ў га лі не пры ро да знаў ства 

пры Мін скай ба лот най стан цыі. У 1930 го дзе рэ прэ са ва ны. 

Па мёр у 1942-м. Рэ абі лі та ва ны ў 1957 го дзе.

1939 год — на ра дзіў ся (г. Бе ра зі но) Эма ну іл Ры-

го ра віч Іо фе, бе ла рус кі гіс то рык, док тар 

гіс та рыч ных на вук, пра фе сар. З 1978 го да — у Бе ла рус-

кім дзяр жаў ным пе да га гіч ным уні вер сі тэ це імя М. Тан ка. 

Аў тар да сле да ван няў па гіс то рыі Бе ла ру сі, бе ла рус кай 

на ву кі і куль ту ры, са цы я ло гіі і куль ту ра ло гіі.

1954 год — на ра дзіў ся Мі ко ла Мят ліц кі (вёс ка 

Баб чын Хой ніц ка га ра ё на), бе ла рус кі па эт. 

Пра ца ваў у га зе це «Лі та ра ту ра і мас тац тва», у вы да вец-

тве «Мас тац кая лі та ра ту ра», у 2002—2014 га дах га лоў ны 

рэ дак тар ча со пі са «По лы мя». Аў тар паэ тыч ных збор ні каў 

«Мой дзень зям ны», «Хой ніц кі сшы так», «Ру жа вят роў» 

і ін шых. Кні га «Баб чын» — свое асаб лі вы лі та ра тур ны 

пом нік род най вёс цы, па кі ну тай людзь мі пас ля ка та стро-

фы на Чар но быль скай АЭС. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі.

Між на род ны дзень шчас ця. З 2013 го-

 да Ар га ні за цыя Аб' яд на ных На цый ад-

 зна чае Між на род ны дзень шчас ця для 

та го, каб пры знаць важ насць шчас ця ў 

жыц ці лю дзей ва ўсім све це. У 2015 го-

дзе ААН пры ня ла 17 мэт у га лі не ўстой-

лі ва га раз віц ця, на кі ра ва ных на вы ка ра нен не га ле чы, 

ска ра чэн не ня роў на сці і аба ро ну 

на шай пла не ты — тры клю ча выя 

ўмо вы, не аб ход ныя для да сяг нен-

ня даб ра бы ту і шчас ця.

321 год — Рым скі ім пе ра тар 

Кан стан цін Вя лі кі вы даў 

указ аб свят ка ван ні ня дзель на-

га дня, які стаў ад ным з са мых 

рас паў сю джа ных хрыс ці ян скіх 

звы ча яў.

1800 год — італь ян скі 

ву чо ны А. Воль та ў 

ліс це прэ зі дэн ту Лон дан ска га ка ра леў ска га та ва рыст-

ва зра біў па ве дам лен не аб сва ім вы на ход стве ба та рэі 

элект рыч ных эле мен таў (воль таў слуп) — пер шай кры ні цы 

па ста ян на га то ку, які ад крыў но вую эру ў да сле да ван ні 

элект рыч нас ці.

1915 год — на ра дзіў ся Свя та слаў Тэ а фі ла віч Рых-

тэр, са вец кі і ра сій скі пі я ніст, на род ны ар тыст 

СССР, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Адзін з най буй ней-

шых му зы кан таў-вы ка наў цаў XX ста год дзя, за сна валь нік 

і мас тац кі кі раў нік му зыч ных «Сне жань скіх ве ча роў». 

У 1970—1990-х га дах не ад на ра зо ва гаст ра ля ваў у Бе-

ла ру сі. У рэ пер ту а ры бы лі са на ты і кан цэр ты Мо цар та, 

Бет хо ве на, Шу бер та, му зы ка кам па зі та раў ХХ ста год дзя. 

Па мёр у 1997 го дзе.

— Чым лын ды біць, лепш да ве дай ся, 
ка лі элект рыч насць да дуць! 

На да ку чыў ужо гэ ты ка мен ны век...

Вы рошч ван не ра са ды 

па мі до раў у хат ніх 

умо вах — спра ва 

тон кая, якая па тра буе 

ра зум на га па ды хо ду. 

Час та па чат коў цы 

да пус ка юць па мыл кі, 

якія пас ля дрэн на 

ад бі ва юц ца на ўра джаі 

па мі до раў. Ме на ві та 

на та кія про ма хі 

звер нем ува гу.

Не куп ляй це 
ў не зна ё мым мес цы

Ка лі ку пі лі, вар та апра ца ваць іх з 

да па мо гай рас тво ру мар ган цоў кі, па-

кі нуў шы ў ім на двац цаць хві лін. По-

тым ста ран на вы мый це ва дой. Ка лі 

на сен не ста ла цём ным, зна чыць, усё 

ў па рад ку.

Не пе ра трым лі вай це 
ў ва дзе

За моч ван не для абез за раж ван-

ня не па він на быць даў жэй, чым на 

15—20 га дзін. Ка лі прай шло больш ча-

су, на сен не прос та за дых нец ца. Для за-

моч ван ня бя ры це ад та лую ва ду. Атры-

маць яе мож на, змяс ціў шы звы чай ную 

ва ду з-пад кра на ў ма ра зіл ку (па ло ву 

аб' ёму ёміс тас ці). Да лей вад касць, 

якая не за мерз ла (гэ та бу дзе рас твор 

со ляў са шкод ны мі пры меш ка мі) злі це. 

А лёд няхай рас тае — гэ та і бу дзе ак-

тыў ная, чыс тая, жы вая ва да. Так са ма 

мож на за моч ваць на сен не ў со ку аль-

я су (мож на не раз во дзіць). Але вы ціс-

каць яго мож на толь кі з трох га до вых 

(аль бо ста рэй шых) куль тур, па тры маў-

шы іх ка ля тыд ня ў хо ла дзе. Ка лі вы 

за моч ва е це на сен не ў со ку аль я су, 

пра мы ваць яго ва дой не трэ ба.

Не вы ся вай це 
за над та ра на

Най леп шая ра са да — ні зень кая, 

ма ла дая, а не то нень кая, ста рая. 

Ідэа льная па мі дор ная ра са да — 

40—50 су так. І яшчэ, ка лі пад свет кі 

для ра са ды вы за бяс пе чыць не змо жа-

це, то ў лю тым яе не трэ ба вы ся ваць.

Не сей це 
ў ага род ным грун це

Грунт вар та на рых тоў ваць з во се ні. 

Яго робяць з пяс ку і пе ра гною, кам-

пост аў аль бо грун ту з ле су — у роў ных 

до лях. Акра мя гэ та га, на вяд ро су ме-

сі па він на іс ці 0,5 літ ра драў ня на га 

по пе лу.

Не да пус кай це зні жэн ня 
тэм пе ра ту ры па вет ра

Пры нам сі, па куль не пра рас туць 

ус хо ды. Са мая ад па вед ная тэм пе-

ра ту ра для па се ваў, якія зна хо дзяц-

ца пад шклом аль бо плён кай, плюс 

23—25 гра ду саў. У та кім тэм пе ра тур-

ным рэ жы ме ўсхо ды з'яў ля юц ца мак сі-

маль на хут ка, а ра са да не за ра жа ец ца 

чор най нож кай.

Не пра пус ці це мо мант 
з'яў лен ня ўсхо даў

Пры з'яў лен ні пер шых пя це лек, 

не аб ход на вы ста віць ёміс тас ці з рас-

лі на мі на сон ца. Дзя ку ю чы зні жэн ню 

тэм пе ра ту ры ў нач ны час да плюс 

13—14 гра ду саў і вы дат на му асвят-

лен ню, вы атры ма е це зда ро-

вую, якас ную ра са ду.

Не пе ра ўвіль гат няй це
Па лі ваць ра са ду трэ ба 

толь кі пры вы сы хан ні верх ня-

га плас та гле бы. Пра фі лак-

тыч ныя па лі ван ні пра вод зяць 

раз на ты дзень сла бень кім 

рас тво рам мар ган цоў кі. Пас-

ля гэ та га вар та пры сы паць 

ра са ду то нень кім плас том 

пра се я на га по пе лу, кож ны 

раз пас ля па лі ву не аб ход на 

злёг ку ўзрых ліць зям лю.

Не ства рай це цес на ту
Пад рас та ю чай ра са дзе не аб ход на 

шмат мес ца. Рэ ка мен ду ец ца рас су-

нуць ёміс тас ці, каб ліс ці кі не да кра-

на лі ся адзін да ад на го. Да пус ка ец ца 

аб ра за нне вер ха ві ны ніж ніх ліс точ каў 

для па ляп шэн ня асвет ле нас ці.

Не да пус кай це 
пе ра рас тан ня

Пе ра рос лая ра са да ста но віц ца доў-

гай, то нень кай, лёг ка ла ма ец ца. Яна 

не змо жа за бяс пе чыць якас ны і ран ні 

ўра джай. Моц на пе ра рос лую ра са ду 

вар та пе ра са дзіць у боль шыя ёміс тас-

ці. Аль бо зрэж це вер ха ві ны, ука ра ні це 

іх у та ры з ва дой і вы са дзі це ў гле бу. 

Куль ту ры, якія за ста лі ся, бу дуць рас ці 

да лей, вы пус ціў шы ба ка выя па раст кі. 

Та кім чы нам, з ад ной куль ту ры атры-

ма ец ца дзве.

За гар тоў ка
Пе рад тым, як вы са джваць ра са-

ду ў грунт, яе не аб ход на за гар та ваць. 

Ро біц ца гэ та за па ру тыд няў да вы-

сад кі. Гар та ваць ра са ду не аб ход на на 

ад кры тай гле бе, у за ціш нае на двор'е, 

па сту по ва па вя ліч ва ю чы пе ры яд зна-

хо джан ня яе на ву лі цы. Вы са джваць 

ра са ду вар та толь кі ў вя чэр ні час аль-

бо ў па хмур ны дзень.


