
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Лукі, Мікалая, 
Рыгора, Сцяпана, Яўгена.

К. Філіпіны, Андрэя, 
Паўла, Філіпа, 
Францішка.

Месяц
Маладзік.

Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.52 19.13 12.21

Вi цебск — 6.41 19.03 12.22

Ма гi лёў — 6.42 19.03 12.21

Го мель — 6.39 18.59 12.20

Гродна — 7.07 19.28 12.21

Брэст — 7.08 19.29 12.21

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.
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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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УСМІХНЕМСЯ20 ВЕ РАС НЯ

1912 год — на ра дзіў ся (Сла ва кія) Ян На леп ка, 
удзель нік пар ты зан ска га ру ху на тэ ры то-

рыі Па лес кай воб лас ці ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну, Ге-
рой Са вец ка га Са ю за 
(1945 год, па смя рот на). 
У 1941 го дзе во ін ская 
часць, у якой слу жыў 
На леп ка, бы ла на кі ра ва-
на на аку па ва ныя тэ ры-
то рыі СССР, у су меж ныя 
ра ё ны Бе ла ру сі і Укра-
і ны. На чаль нік шта ба 
101-га сла вац ка га пал-
ка На леп ка ства рыў у пал ку пад поль ную ан ты фа шысц кую 
ар га ні за цыю, якая ў 1942 го дзе на ла дзі ла су вязь з пар-
ты зан скім злу чэн нем Мін скай і Па лес кай аб лас цей. Пры 
яго са дзей ні чан ні пар ты за на мі пра ве дзе на Боб рык ская 
апе ра цыя (1942), ад бы ва лі ся пе ра хо ды сла вац кіх сал дат 
у пар ты зан скія атра ды. У маі 1943 го да ка пі тан На леп ка з 
гру пай сла вац кіх ва ен на слу жа чых па кі нуў фа шысц кі гар ні-
зон у Ель ску і ўліў ся ў пар ты зан скае злу чэн не А. М. Са бу-
ра ва, дзе ка ман да ваў сла вац кім пар ты зан скім атра дам, які 
дзей ні чаў у ра ё не Ельск—Ма зыр—Оў руч—Алеўск. За гі нуў 
у баі ў 1943 го дзе.

1938 год — на ра дзіў ся (г. Ві цебск) Аляк сандр Аляк-
санд ра віч Мі ха ле віч, бе ла рус кі ву чо ны ў га-

лі не цеп ла аб ме ну і ядзер най энер ге ты кі, ака дэ мік НАН 
Бе ла ру сі, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар. Аў тар на ву-
ко вых прац па да сле да ван ні ме ха ніз му цеп ла- і ма са аб-
ме ну ў эле мен тах энер ге тыч ных уста но вак, рас пра цоў цы 

сіс тэм аха ла джэн ня цеп ла вых і атам ных элект ра стан цый, 
энер ге тыч най бяс пе кі, энер га збе ра жэн ні, ра дые эка ло гіі. 
Браў удзел у рас пра цоў цы «Энер ге тыч най пра гра мы», 
Дзяр жаў най пра гра мы раз віц ця ядзер най энер ге ты кі, рэс-
пуб лі кан скай пра гра мы «Энер га збе ра жэн не» і Асноў ных 
на прам каў энер ге тыч най па лі ты кі Бе ла ру сі. Уз на га ро джа-
ны ме да лём Ф. Ска ры ны.

1943 год — на ра дзі ла ся (вёс ка Ні вы Бя ро заў ска га 
ра ё на) Ні на Іо сі фаў на Ма цяш, бе ла рус кая 

пісь мен ні ца, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. Аў тар 
паэ тыч ных збор ні каў «Агонь», «Удзяч насць», «Пры ру чэн не 
вяс ны» і інш. Пі са ла каз кі, п'е сы для тэ ат ра ля лек. Пе ра кла-
ла з фран цуз скай і ня мец кай моў. Па мер ла ў 2008 го дзе.

1945 год — у Мін ску ад кры ты Дзяр жаў ны лі та ра-
тур ны му зей Ян кі Ку па лы. Пер ша па чат ко ва 

му зей раз мя шчаў ся ў не каль кіх па ко ях Па ла ца куль ту ры 
праф са юзаў. Ства раль ні кам і пер шым ды рэк та рам му зея 
бы ла жон ка паэ та Ула дзі сла ва Лу цэ віч. Су час ны бу ды нак 
му зея па бу да ва ны ў 1959 го дзе на мес цы не вя лі ка га драў-
ля на га дам ка, у якім сям'я паэ та жы ла да вай ны. Дзей насць 
му зея на кі ра ва на на кам плек та ван не ма тэ ры я лаў і прад-

ме таў му зей на га зна чэн ня з мэ тай ства рэн ня па ста ян на га 

му зей на га збо ру, фар мі ра ван не экс па зі цый і вы стаў, скла-

дан не біб лі яг ра фіч ных да вед ні каў і пра вя дзен не на ву ко ва-

да след чай ра бо ты, звя за най з жыц цём і твор час цю кла сі ка 

бе ла рус кай лі та ра ту ры. У му зеі за хоў ва юц ца прад ме ты 

ду хоў най і ма тэ ры яль най куль ту ры, звя за ныя з жыц цём і 

гра мад скай дзей нас цю Я. Ку па лы.

Мак сім ТАНК, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«З га да мі ўсе дні па чы на еш лю біць».

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

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

Ле там на да чы су се да 
з пер фа ра та рам вы дат на 
за мя няў су сед з га зо на ка-
сіл кай.

— Абя цаў — жа ні ся! І ня-
ма ча го мне тут ты каць да-
вед кай з вар' яц ка га до ма!

Едзе не як аў та ін струк-
тар па го ра дзе, рух да-
стат ко ва шчыль ны. Тут 
ней кая да ма па чы нае ез-
дзіць абы-як, змя няць па-
ла су без па ва рот ні ка і г. д. 
І н  с т р у к  т а р 
не вы тры-
маў, нер вы ж 
не жа лез-
ныя, апус кае 
шкло і гар ла-
па ніць:

— Дур ні-
ца! Хто ця бе 
так ез дзіць 
ву чыў?!

— Вой, 
У л а  д з і  м і р 
Пят ро віч, доб-
ры дзень!

Жан чы на на ват не за дум ва-
ец ца, ча го ёй не ха пае, па куль 
сяб роў ка не па хва ліц ца...

Шэф вы клі кае да ся бе 
сак ра тар ку:

— Ган на Іва наў на, гэ ты 
ліст трэ ба пе ра дру ка ваць. 
Па гля дзі це, што вы на пі са-
лі — «Да ра гі ся бар». Гэ та му 
ашу кан цу і прай дзі све ту?!

— Доб ра, я ўмо мант усё 
вы праў лю. А як трэ ба на пі-
саць?

— «Па ва жа ны ка ле га»!

Аказ ва ец ца, мож на за бяс пе чыць 

ся бе грыб ным ура джа ем не вы-

хо дзя чы да лё ка ў лес. Для гэ-

та га трэ ба ў пры дат ным мес цы 

па се яць гэ тыя са мыя гры бы 

і пас ля прос та збі раць іх на ват 

у ся бе на ўчаст ку.

Рых ту ец ца 
грыб ная «ра са да» прос та

Ад ша па чак буй ных спе лых (і на ват 

пе ра спе лых) гры боў, са бра ных у ле се 

пад бя ро за мі, трэ ба ад дзя ліць труб-

час ты пласт, дзе фар мі ру юц ца спо ры, 

пра пус ціць гэ тую ма су праз мя са руб-

ку, пе ра клас ці ў ёміс тасць з ва дой 

(1—2 кг грыб ной ма сы на 10 л ва ды) 

і ста ран на пе ра мя шаць. Да лей ідзе 

«абу джэн не» спо раў гры боў. У пры ро-

дзе спо рам, каб абу дзіц ца, трэ ба прай-

сці па кі шэч ні ку зай чы ка або во жы ка. 

Якое ася род дзе ўздзей ні чае на спо ры 

ў кі шэч ні ку гэ тых жы вёл? Вель мі агрэ-

сіў нае ў ад но сі нах да ежы — яно гэ ту 

ежу рас шчап ляе.

Для ства рэн ня та ко га ася род дзя ў 

хат ніх умо вах трэ ба да даць у грыб ную 

су месь 15 г су хіх пя кар ных драж джэй, 

зноў змя шаць і па кі нуць усё на стой-

вац ца (для зруч нас ці су месь мож на 

раз ліць па трох літ ро вых сло і ках) пры 

па ка ё вай тэм пе ра ту ры на два тыд-

ні. Да баў лен не пя кар ных драж джэй 

вель мі эфек тыў нае для сты му ля цыі 

пра рас тан ня спор. Дрож джы з'яў ля юц-

ца па жыў ным суб стра там, а так са ма 

спры я юць пе ра меш ван ню здроб не най 

грыб ной мя ка ці і вы зва лен ню спор.

Не ўза ба ве на па верх ні вад ка сці 

ўтва ра ец ца пе на з час цін ка мі мя ка ці і 

дроб ным смец цем.

У ся рэд няй част цы ёміс тас ці бу дзе 

праз рыс тая вад касць, а ўні зе збя руц-

ца спо ры плас том у не каль кі сан ты-
мет раў.

Пе ну з па верх ні трэ ба аку рат на пры-
браць лыж кай, ва ду асця рож на зліць, а 
аса дак са спо ра мі з роз ных ёміс тас цяў 
пе ра мяс ціць у адзін сло ік і па ста віць 
ад стой вац ца яшчэ на ты дзень. Пас ля 
гэ та га зноў зліць вад касць, а аса дак 
са спо ра мі пе ра ліць у плас ты ка выя 
літ ро выя бу тэль кі і за хоў ваць у ха ла-
дзіль ні ку.

Га то вая су месь ча сам на бы вае не 
вель мі пры ем ны пах, але за ста ец ца 
жыц ця здоль най на пра ця гу го да. Вы-
ка рыс таць яе па жа да на на пра ця гу 
ме ся ца пас ля пры га та ван ня, бо пры 
доў гім за хоў ван ні ак тыў насць спор 
па дае.

Па сеў спор і до гляд 
грыб ной план та цыі

Пе рад па се вам су месь са спо ра мі 
трэ ба раз вес ці ва дой у су ад но сі нах 
1:100.

І па ліць ёй зям лю са звы чай най 

са до вай па лі вач кі па жа да на ка ля тых 

ві даў дрэў, ка ля якіх і быў зной дзе ны 

грыб. Ка лі пад бя ро за вік быў зной дзе ны 

ка ля бя ро зы, то і ліць по бач з бя ро за мі. 

Ка лі ба ра вік ка ля ду ба, то і ліць ка ля 

ду ба. Рэч у тым, што гры бы заў сё ды 

зна хо дзяц ца ў цес най су вя зі з ка ра ня мі 

дрэў. І спо ры «па мя та юць» і «ўме юць» 

вы бу доў ваць ад но сі ны з ты мі ві да мі 

дрэў, ка ля якіх рас ла іх «ма ма».

А «се яць» мож на хоць на да чы, хоць 

у су сед нім ле се. Дзе ду ша па жа дае.

Пры доб рым до гля дзе план та цыі 

гры бы мо гуць з'я віц ца ўжо на на ступ ны 

год. У чым за клю ча ец ца та кі до гляд?

Як вя до ма, усе гры бы лю бяць вы со-

кую віль гот насць гле бы і па вет ра. Та му 

ў су хую па ру го да па се вы не аб ход на 

па лі ваць і аба ра няць ад га ра ча га паў-

дзён на га сон ца. У зо не вы рошч ван ня 

бе лых пад дрэ ва мі па жа да на па са дзіць 

кус ты або ін шыя рас лі ны, якія бу дуць 

ства раць лёг кі цень і аба ра няць учас-

так ад сон ца з паўд нё ва г а бо ку.

Па ліў па трэ бен не толь кі пад час раз-

віц ця мі цэ лію ў гле бе, але і пас ля з'яў-

лен ня гры боў. У дру гой па ло ве дня, ка-

лі со неч ныя пра мя ні ўжо не трап ля юць 

на план та цыю з-за крон дрэў і кус тоў, 

па жа да на зла дзіць ня моц ны «грыб ны 

дож джык» — па ліў з дроб ным рас пы-

лен нем на грэ тай за дзень ва ды.

Пас ля но чы ша пач кі гры боў увіль-

гат няе ра ніш няя ра са, за тым віль гаць 

вы па ра ец ца, і ў гэ ты час грыб рас це, бо 

ра зам з вы па рэ ннем віль га ці ў яго па-

сту па юць па жыў ныя рэ чы вы з мі цэ лію.

Уня сен не ў гле бу мі не раль ных угна-

ен няў мо жа ака заць не га тыў ны ўплыў 

на раз віц цё грыб ні цы, та му ўжы ваць іх 

на грыб ной план та цыі не вар та.

Час збі раць 
ура джай морк вы

Смак морк вы шмат у чым за ле жыць 

ад тэр мі наў убор кі.

Да свед ча ныя ага род ні кі ўпэў не ныя, што 

ка лі вы ка паць морк ву не да спе лай, яна бу-

дзе не вель мі смач най, ды і за хоў ва ец ца 

горш. Ка лі ж тэр мін упус ціць, ка ра няп лод 

па трэс ка ец ца. Тэр мін збо ру ўра джаю морк-

вы вы зна чыць мож на толь кі ме та дам проб. 

Не ві зу аль ных, а ме на ві та сма ка вых. Знеш ні 

вы гляд морк вы — не са мы яск ра вы па каз-

чык спе лас ці. Морк ва да ся гае ха рак тэр на-

га для сор ту ко ле ру і па ме ру ра ней, чым 

па спя вае. Вар та зра біць так. Па ды хо дзіць 

тэр мін убор кі, трэ ба што дня каш та ваць па 

морк ві не з роз ных кан цоў град кі. Ка лі смак 

доб ры, зна чыць, прый шоў час вы цяг ваць 

га род ні ну з зям лі.

ЯК ПА СЕ ЯЦЬ ГРЫ БЫ
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