
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васіля, Канстанціна, 
Фёдара, Яфрэма
К. Аліцыі, Марты, Алоіза, 
Рудольфа, Тодара.

Месяц
Маладзік 24 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.46 17.09

Вi цебск — 4.18 21.44 17.26

Ма гi лёў — 4.27 21.36 17.09

Го мель — 4.33 21.23 16.50

Гродна — 4.54 21.59 17.05

Брэст — 5.04 21.50 16.46
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Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), 
А.  ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), 
В. МЯДЗВЕДЗЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

УСМІХНЕМСЯ

Хто ра на ўстае, той курт-

ку днём у ру ках па ня се.

Ха чу ку піць што-не будзь 

ад ка ма роў, на прык лад, ква-

тэ ру ў Лон да не.

Па ра і лі мне адзін «мыль-

ны» се ры ял. Ну і глуп ства, 

ска жу я вам! Мя не ха пі ла 

толь кі на 172 се рыі.

Ліш няя ва га жан чы не 

толь кі ў ра дасць! Асаб лі ва, 

ка лі гэ та ліш няя ва га ў сяб-

роў кі.

— Не ве даю, Ва сіль, з 

якой бя ліз най мыць тваю 

цяль няш ку — з чор най ці 

з бе лай?

— А ты, Зі на, па лос кі па-

лі чы!

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

21 ЧЭРВЕНЯ

1547 год — у Маск ве па чаў ся «вя лі кі па жар», які 
зні шчыў 25 тыс. два роў і 250 цэрк ваў, у тым 

лі ку част ку па бу доў Мас коў ска га Крам ля. У аг ні зга рэ лі 
не каль кі ты сяч ча ла век.

1917 год — на ра дзіў ся Ва сіль 
Сця па на віч Жуд ро (в. Ка-

ра ні Свет ла гор ска га ра ё на Го мель скай 
воб лас ці). Адзін з кі раў ні коў Мінск ага ан-
ты фа шысц ка га пад пол ля ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. У 1941-м ву чыў ся ў 
Мін ску на юры дыч ных кур сах. У па чат-
ку аку па цыі го ра да ўста ля ваў су вязь з 
пад поль най гру пай у ра ё не Ка ма роў кі, 
з пар ты зан скай гру пай «Дзядзь кі Ва сі» 
(Ва сі ля Тра фі ма ві ча Ва ра нян ска га). З ка мі са рам гэ тай 
гру пы Аляк санд рам Ма ка ран кам ар га ні за ваў вы вад з Мін-
ска да пар ты за наў лю дзей, ад праў ку зброі і бо еп ры па саў. 
Са снеж ня 1941 го да член Мінск ага пад поль на га гар ка ма 
КП(б)Б. Ра зам з та ва ры ша мі зні шчаў фа шыс таў на ву лі-
цах Мін ска, ва ро жыя аў та ма шы ны на пры га рад най ша шы. 
У кра са ві ку 1942-га быў смя рот на па ра не ны ў пе ра стрэл цы 
з гіт ле раў ца мі. Яго імем на зва на ву лі ца ў Мін ску.

1932 год — на ра дзі ла ся Ізоль да Ва сіль еў на 
Із віц кая, ра сій ская кі на акт ры са. Зды ма ла ся 

ў філь мах «Тры вож ная ма ла досць», «Со рак пер шы», «Па 
тон кім лё дзе» і інш.

1957 год — у ЗША быў арыш та ва ны зна ка мі ты 
са вец кі раз вед чык Ру дольф Абель. Яго са-

праўд нае імя Уіль ям Фі шэр. Ён быў сы нам ня мец ка га ка-
му ніс та і рус кай, а на ра дзіў ся ў Анг ліі. Суд над ім стаў на 
За ха дзе па дзе яй ну мар адзін. Абе лю пры су дзі лі 30 га доў 
зня во лен ня. Ад нак ужо ў 1962-м на мя жы За ход ня га і Ус-
ход ня га Бер лі на на мос це Глі ні ке «шпі ё на №1» аб мя ня лі 
на збі та га над СССР аме ры кан ска га лёт чы ка Фрэн сі са 
Гэ ры Паў эр са.

1962 год — на ра дзіў ся Вік тар Ро бер та віч Цой 
(1962—1990), ра сій скі рок-му зы ка, лі дар 

гур та «Кі но». Зды маў ся ў філь мах «Рок» , «Іг ла», «Аса», 
«Апош ні ге рой».

1967 год — Дуг Эн гель барт атры маў па тэнт на «ін-
ды ка тар ка ар ды нат ХY для сіс тэ мы вы ва ду 

ма люн каў», за раз доб ра вя до мы як ма ні пу ля тар «мыш».

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, 
па эт, пра за ік, пуб лі цыст:

«Ра бі не ча ка нае, ра бі, як не бы вае, 
ра бі, як не ро біць ні хто, — і та ды пе ра мо жаш».

Ся род усіх сім ва лаў са до ва га ле та 
ад на з са мых за па мі наль ных кве так 
чэр ве ня — ка сач ба ра да ты. Гэ ты від 
най больш эфект ны.

Ка сач ба ра да ты ад роз ні ва ец ца па вы-
шы ні кве та но са. Пер шы мі за цві та юць кар-
лі ка выя ка са чы. Да лей чар га да хо дзіць да 
ся рэд ня рос лых (з кве та но сам ад 40 см да 
70 см). Вы со кія (вы шэй шыя за 70 см) за цві-
та юць паз ней за ўсіх.

У ад роз нен не ад іх віль га це лю бі вых суб-
ра таў — ба лот ных і сі бір скіх ка са чоў, — ба-
ра да тыя ка са чы да во лі за су ха ўстой лі выя. 

Ім не аб ход ны доб ры дрэ наж гле бы. Ад нак 

ле там, у той час, ка лі ад бы ва ец ца за клад ка 

квет ка вых пу пы шак, вель мі важ на доб ра 

па лі ваць ка са чы.

На пра ця гу цёп ла га се зо на «спін кі» ка-

рэ ні шчаў ка са чоў па він ны быць на свят ле, 

каб доб ра пра грэц ца для за клад кі квет ка-

вых пу пы шак. Час та ка са чы са мі, сва і мі ж 

ка ра ня мі, за цяг ва юць ка рэ ні шчы ўглыб, у 

зям лю, — у та кім вы пад ку «спін кі» трэ ба 

рас чыс ціць.

Цві це ка сач вель мі дэ ка ра тыў на. Не ка то-

рыя сар ты на ват ма юць па трэ бу ў пад вяз-

цы кве та но саў (до сыць пры ма ца ваць іх да 

не вы со кай устой лі вай апо ры). Але пас ля 

та го як ка са чы ад цві лі, ра зет кі ліс ця мо гуць 

вы гля даць не вель мі пры го жа: бы вае, што 

рас лі ны па ку ту юць ад усы хан ня кон чы каў 

ліс ця, бак тэ ры ё зу, плям.

Ка са чы нель га ўгной ваць ар га ні кай (гно-

ем). Для доб ра га цві цен ня ка са ча па трэб-

ныя пад корм кі поў ным мі не раль ным угна-

ен нем у пе ры яд са мо га цві цен ня. Угна ен ні 

па він ны змя шчаць азот, ка лій, фос фар (на-

прык лад, «Ама фос»). Ад ра зу пас ля цві цен-

ня ка са ча вар та ўнес ці ка лій на-фос фар ныя 

ўгна ен ні.

Важ на свое ча со ва вы да ляць су хое ліс це 

і пра явы лю бых хва роб, каб па збег нуць іх 

рас паў сю ду — ад стры гаць част кі ліс та, якія 

хва рэ юць. Пры па са дцы но вых ка рэ ні шчаў 

і дзя лен ні ста рых рас лін важ на 
апра цоў ваць дзя лян кі мар ган-
цоў кай і фун гі цы дам. Пры во-
сень скім угна ен ні са ду да да ваць 
да зво ле ныя да ўжы ван ня прэ па-
ра ты, якія змя шча юць се ру.

Пе рад зі моў кай не аб ход на 
ўнес ці яшчэ раз ка лій на-фос-
фар ныя ўгна ен ні. Сар ты аме ры-
кан скай, італь ян скай се лек цыі на 
зі му лепш ату ліць. Ка лі гэ та га не 
зра біць, цві цен не на ступ на га го-
да мо жа быць сла бым, ка рот кім, 

а не ка то рыя ра зет кі зу сім мо гуць пе ра стаць 
цвіс ці.

Але дрэн на цвіс ці ка са чы мо гуць і па ін-
шай пры чы не — кож ныя 4—5 га доў рас-
лі ны трэ ба ама лодж ваць, бо ў ся рэ дзі не 
ка рэ ні шча ўтва ра ец ца «мёрт вая зо на», яно 
па чы нае хва рэць, і ка сач пе ра стае цвіс ці. 
За да ча ама лодж ван ня: вы ка паў шы ка сач, 
ад дзя ліць ра зет кі, а мёрт вую част ку ка рэ-
ні шча вы кі нуць. Ра зет ка, у якой ёсць 6—7 
ліс тоў, аба вяз ко ва па він на за цвіс ці (мо гуць 
за цві таць і ра зет кі з мен шай коль кас цю ліс-
ця). Але для гэ та га іх трэ ба са джаць аба вяз-
ко ва на сон цы, каб яно трап ля ла на ка са чы 
ўвесь дзень.

Ка сач ба ра да ты лёг ка пе ра но сіць пе ра-
сад ку ў лю бы час цёп ла га се зо на, ка лі пе ра-
са джваць яго ра зам з ка мя ком зям лі. Ка нец 
лі пе ня — па ча так жніў ня — най леп шы час 
для дзя лен ня ка рэ ні шчаў і іх пе ра сад кі.

У якас ці кам пань ё наў ка са ча па ды дуць 
рас лі ны, якім па трэ бен ана ла гіч ны тып 
гле бы: рых лы, лёг кі нейт раль ны су глі нак 
(да пу шчаль ныя сла ба-кіс лыя гле бы). Ка-
са чы доб ра гля дзяц ца з дэ ка ра тыў ны мі 
цы бу ля мі, з які мі яны цві туць у адзін час. 
Яны так са ма су па да юць па ча се цві цен ня 
з пыш ны мі пі во ня мі. Але па коль кі і тыя, і ін-
шыя — са ма да стат ко выя пры га жу ны, лепш 
са джаць іх вод даль адзін ад ад на го.

За тое ка са чы з лі ле я мі ў ад ным квет ні ку 
за цві туць пас ля доў на: спа чат ку ка са чы, і 
толь кі паз ней, ка лі ад іх за ста нуц ца толь кі 
плос кія ра зет кі ме ча па доб на га ліс ця, рас-
кры юц ца лі леі. Ка са чы — вы дат ная бар-
дзюр ная куль ту ра, яны доб ра вы гля да юць 
уз доўж да ро жак, асаб лі ва ў спа лу чэн ні з 

ка ме нем, на мя жы з га зо нам.

Каб мес ца, дзе раз ме шча ны ка са чы, 

вяс ной не вы гля да ла го лым, мож на ся род 

ка рэ ні шчаў раз мяс ціць дроб на цы буль ныя 

квет кі, якія не за мі на юць ім: хі я на док сы, 

сцы лы, пуш кі ніі, мус ка ры. Яны за цві туць у 

той час, ка лі ў ка са чоў толь кі-толь кі пач не 

з'яў ляц ца ліс це.

Каб лiс це Каб лiс це 
агур коў агур коў 

не жаў це лане жаў це ла
Пас ля з'яў лен ня ўсхо даў 

у фа зе раз вiц ця 3—4 лiс точ-
каў агур кi трэ ба апра ца ваць 
на ступ ным са ста вам:

1. У вяд ро ва ды да ба вiць 
30 кро пель  ё ду, 20 г гас па-
дар ча га мы ла i 1 л ма ла ка. 
Апырс кван не та кiм рас тво-
рам мож на пра во дзiць кож-
ныя 10 дзён.

2. З ве ча ра за ма чыць бу-
хан ку хле ба ў вяд ры ва ды, 
ра нi цай рас цер цi яго, да ба-
вiць ма лень кую бу тэ леч ку 
ёду, раз вес цi 1 л вад ка сцi ў 
вяд ры ва ды i апыр скаць агур-
кi. Гэ тым рас тво рам апра цоў-
ваць град кi кож ныя 2 тыд нi. 
Вад касць, якая за ста ла ся, 
мож на за хоў ваць у пра ха лод-
ным мес цы. Да во се нi агу роч-
нiк за ха ва ец ца зя лё ным.

3. Раз вес цi ў вяд ры ва-
ды 2 лiт ры ма лоч най сы ро-
ват кi i 150 г цук ру. Атры ма-
ным рас тво рам апыр скаць 

i па лiць агур кi. Пас ля та кой 

апра цоў кi на агур ках i пер-

цах зноў утва ра юц ца за вя зi, 

i яны да юць пла ды.

4. 700-гра мо вы сло iк ша-

лу пiн ня цы бу лi вы сы паць 

у 10-лiт ро вае вяд ро ва ды i 

да вес цi да кi пен ня, зняць з 

агню, на крыць веч кам i на-

стой ваць 12—14 га дзiн. Пра-

ца дзiць, ад цiс нуць ша лу пiн-

не. Раз ба вiць ва дой: на 1 л 

на стою — 4 л ва ды. Шчод ра 

апыр скаць агу роч нiк i па лiць 

грунт.

КА САЧ БА РА ДА ТЫ КА САЧ БА РА ДА ТЫ 
Ў ЧЭР ВЕ НІ Ў СА МЫМ Ў ЧЭР ВЕ НІ Ў СА МЫМ 

РОСК ВІ ЦЕ СІЛ!РОСК ВІ ЦЕ СІЛ!
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