
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Гаўрылы, Міхаіла, 
Рафаіла.

К. Марыі, Рэгіны, 
Альберта, Кандрата, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.48 17.02 8.14

Вi цебск — 8.43 16.46 8.03

Ма гi лёў — 8.38 16.52 8.14

Го мель — 8.27 16.56 8.29

Гродна — 9.02 17.19 8.17

Брэст — 8.56 17.26 8.30
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20 лістапада 2018 года.

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 Ніны ШЧАРБАЧЭВІЧ.

Месяц
Першая квадра 

15 лістапада.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ

16 21 лістапада 2018 г.НАПРЫКАНЦЫ

21 ЛІС ТА ПА ДА

1908 год — на ра дзіў ся (в. Бар-
ба роў, ця пер у Ма зыр скім 

ра ё не) Мі ха іл Яф рэ ма віч Ма ца пу ра, бе-
ла рус кі ву чо ны ў га лі не ме ха ні за цыі сель-
скай гас па дар кі, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, 
УАСГНІЛ, за слу жа ны дзе яч на ву кі і тэх-

ні кі Бе ла ру сі. Аў тар звыш 130 на ву ко вых прац, у тым лі ку 
пяці ма на гра фій. Пра цы па ства рэн ні сель гас ма шын і пры-
ста са ван няў да іх, тэх на ло гіі і сіс тэм ма шын для асу шэн ня 
ба лот, асва ен ня за ба ло ча ных зя мель. Лаў рэ ат Ле нін скай 
прэ міі, двой чы — Дзяр жаў най прэ міі СССР за рас пра цоў ку 
комп лек су ма шын для асва ен ня за ба ло ча ных і за рос лых 
хмыз ня ком зя мель. Па мёр у 1971 го дзе.

1918 год — на ра дзіў ся (Ра сія) Мі ха іл Фё да ра віч Цяп-
лоў, удзель нік ба ёў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў 

Вя лі кую Ай чын ную вай ну, Ге рой Са вец ка га Са ю за. З лі пе ня 
1941 го да — на фрон це. Ка ман дзір про ці тан ка вай гар ма ты 
стар шы сяр жант Цяп лоў вы зна чыў ся 5 лі пе ня 1944 го да пры 
раз гро ме гру поў кі во ра га ў Мін скім «кат ле»: ка ля в. Рат коў-
шчы на Сма ля віц ка га ра ё на раз лік яго гар ма ты ўдзель ні чаў 
у ад біц ці шасці контр атак пра ціў ні ка, зні шчыў дзве са ма-
ход ныя ўста ноў кі, чатыры ку ля мё ты, дзве аў та ма шы ны з 
пя хо тай; за стаў шы ся адзі ным з раз лі ку, па ра не ны Цяп лоў 
па да рваў гра на тай ся бе і гіт ле раў цаў, якія акру жы лі яго.

1918 год — дэ крэ там СНК «Аб уста наў лен ні ва 
ўста но вах паш то ва-тэ ле граф на га ве дам-

ства про да жу тво раў са вец ка га дру ку» прад піс ва ла ся з 
1 снеж ня 1918 го да ва ўсіх уста но вах ве дам ства па чаць 

роз ніч ны про даж га зет, ча со пі саў і кніг. Дэ крэт ад кры ваў 
вя лі кія маг чы мас ці па шы ро кім за бес пя чэн ні на сель ніц-
тва кра і ны дру ка ва ны мі вы дан ня мі. Ця пер гэ та — РУП 
«Бел са юз друк».

Су свет ны дзень тэ ле ба чан ня. Аб ве шча-

ны Ге не раль най Асамб ле яй ААН 17 снеж-

ня 1996 го да ў азна ме на ван не пер ша га 

Су свет на га тэ ле ві зій на га фо ру му, які ад-

быў ся ў штаб-ква тэ ры ААН 21 ліс та па да 

1996 го да.

1783 год — упер шы ню ада рваў ся ад зям лі па-
вет ра ны шар бра тоў Ман галь ф'е з людзь мі 

ў кар зі не. Пі я не ра мі па вет ра пла ван ня ста лі фі зік Жан 
Фран суа Пі латр дэ Разье і мар кіз Фран суа Ла рэн д'Ар-
ланд. Яны лу на лі над Па ры жам 25 хві лін, пад ня ўшы ся на 
вы шы ню больш за 1000 м і пра ля цеў шы 9 км.

1918 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Анд рэ-
е віч Глуз скі, вы дат ны са вец кі і 

ра сій скі ак цёр тэ ат ра і кі но, на род ны ар тыст 
СССР. Зды маў ся ў філь мах «У аг ні бро ду 
ня ма», «Прый шоў сал дат з фрон ту», «Ма-
на лог», «Спы ніў ся по езд» і мно гіх ін шых. 
Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Ра сіі. Па мёр у 
2001 го дзе.

1918 год — Саў нар кам РСФСР пры няў дэ крэт «Аб 
ар га ні за цыі за бес пя чэн ня на сель ніц тва ўсі мі 

пра дук та мі і прад ме та мі аса біс та га спа жы ван ня і хат няй 
гас па дар кі», які азна чаў поў ную за ба ро ну та ва ра аба ро ту 
і пры ват на га ганд лю.

Во вач ка пры хо дзіць да 

баць кі:

— Та та, я зноў у шко ле 

шы бу раз біў.

— Блін, у вас не шко ла, а 

аран жа рэя ней кая!

Кры мі наль ныя на ві ны.

Учо ра трое не вя до мых 

аба кра лі ві на-га рэ лач ны 

ма га зін і тут жа па-

зна ё мі лі ся.

— Ма ма, я ў шко ле 

па зна ё міў ся з Ма шай і 

ха чу з ёй ажа ніц ца!

— Ся ро жа, а яна 

доб рая дзяў чы на?

— Так, яна доб рая, 

толь кі вось дзе вы з 

та там жыць бу дзе це?

Зай шоў на пош-

ту. Ку піў ша ка лад, 

праль ны па ра шок і 

па злы дзе цям. А вось 

па сыл ка дру гі ме сяц 

не пры хо дзіць.

— Ха чу па ка тац ца на ка-
ні, але не ўмею і ба ю ся. Што 
па ра іш?

— Ка ру сель.

З тлу ма чаль най.

«Спаз ні ла ся на пра цу 

та му, што ра ні цай пе ра ла-

зі ла це раз му жа і... тро хі 
за тры ма ла ся».

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

Мно гія ага род ні кі, на пэў на, 

за дум ва лі ся, ці са дзіць буль-

бу пад зі му, бо не ка то рыя 

ві ды ага род ні ны мож на се-

яць як увес ну, так і ўво сень. 

Усі мі лю бі мы «дру гі хлеб» 

так са ма вы дат на рас це пры 

па дзі мо вых па сад ках. Але 

для гэ та га трэ ба ўлі чыць 

важ ныя ню ан сы.

Та кія рас лі ны лепш вы ка рыс-

тоў ва юць зі мо ва-вяс но вую віль-

гаць, па спя ва юць сфар мі ра ваць 

ура джай да на ды хо ду спя ко ты і 

за кан чва юць рост да з'яў лен ня 

фі та фто ры, та му амаль не па-

тра бу юць апра цо вак ад хва роб. 

Пры та кой па са дцы буль бы мож на 

атры маць ран ні ўра джай зда ро-

вых клуб няў.

Ад нак гэ та спра ва да во лі ры зы-

коў ная: за зі му на сен ны ма тэ ры ял 

мо жа за гі нуць. Та му асноў ную ма-

су клуб няў усё ж лепш збе раг чы 

для вяс но вай па сад кі. А на зі му 

па са дзіць буль бу для зай маль на га 

экс пе ры мен та. А мо жа, і ўдас ца 

са браць ня дрэн ны ран ні ўра джай!

Для па са дак ад вя дзі це аба ро-

не нае ад вет ру мес ца, дзе не за-

стой ва ец ца та лая ва да. Ідэа льны 

ва ры янт — пяс ча ныя, су пяс ча ныя 

і су глін ка выя гле бы.

Асноў ная пры чы на гі бе лі клуб-

няў зі мой — гні лі і гле ба выя шкод-

ні кі, якія па шкодж ва юць буль бу во-

сен ню, та му важ на пра віль на пад-

рых та ваць на сен ны ма тэ ры ял.

Для па сад кі пад зі му вы бі рай-

це клуб ні ва гой ад 60 да 80 гра-

маў і без пры кмет па шко джан ня. 

Пе рад па сад кай на 30 хві лін апус-

ці це клуб ні ў рас твор фун да зо лу 

(10—15 г прэ па ра та на 10 л ва ды). 

Гэ тая пра цэ ду ра да па мо жа пра ду-

хі ліць з'яў лен не гні ляў.

Пад су ша ныя клуб ні па са дзі це 

ў за га дзя пад рых та ва ную гле бу. 

Пры па са дцы на сып це ў кож ную 

лун ку ад ну шклян ку по пе лу. Клуб ні 

(па 2 шт. у ад ну ям ку) апус кай це на 

глы бі ню 10 см. Звер ху аба вяз ко ва 

за муль чы руй це град ку са ло май ці 

тор фам плас том 10—15 см. Гэ та 

да па мо жа аба ра ніць буль бу ад 

рэз кіх пе ра па даў тэм пе ра ту ры.

Гэ тая тэх на ло гія вы рошч ван-

ня буль бы най лепш па ды хо дзіць 

для рэ гі ё наў з больш ста біль ным 

клі ма там, але зі ма па він на быць 

снеж най і без за цяж ных ад ліг. 

А ка лі вы хо ча це па спра ба ваць 

атры маць ран ні ўра джай клуб няў 

у больш ха лод ных част ках кра і ны, 

то па сад кі да вяс ны трэ ба да дат-

ко ва на крыць.

Вяс ной уваж лі ва са-

чы це за пра гно зам на-

двор'я і пе рад зва рот ны-

мі за ма раз ка мі на кры-

вай це град кі спан бон-

дам. Ка лі клуб ні яшчэ 

не пра рас лі, то ма ра зы 

ім не страш ныя, а вось 

ня моц ныя па раст кі мо-

гуць за гі нуць з-за рэз кіх 

май скіх па ха ла дан няў, 

ка лі рас лі ны свое ча со-

ва не аба ра ніць.

Ура джай збі ра юць 

пры клад на праз 40 дзён 

пас ля з'яў лен ня ўсхо-

даў.

ПА СЕ Ў ТА МА ТАЎ 
ПАД ЗІ МУ

Са мая вя лі кая праб ле ма для ага род-

ні каў — гэ та ра са да. Тыя ж па мі до ры 

се юць на ра са ду ў кан цы са ка ві ка. 

Дзень у пер шым ме ся цы вяс ны яшчэ 

ка рот кі, та му ра са дзе па трэб на пад-

свят лен не. Да та го ж пад ра са ду 

трэ ба шмат мес ца — бы вае, за ня тыя 

ўсе пад акон ні кі. Але ку ды ў гэ ты час 

па дзець па ка ё выя рас лі ны. По тым 

ра са ду трэ ба да ста віць на да чу. Уво-

гу ле, су цэль ныя кло па ты. А між тым 

іс нуе ўні каль ны спо саб се ян ня та ма-

таў, які да зво ліць па зба віц ца ад кло-

па таў з ра са дай.

У кан цы во се ні, ка лі ўда раць пер шыя ма-

ро зі кі, у ага ро дзе ка па юць лун кі глы бі нёй 

ка ля 15—20 см. Пас ля ча го ў кож ную за-

клад ва юць па ад ной па мі до ры не. Так-так, 

прос та па цэ лай па мі до ры не! Звер ху пла ды 

за сы па юць зям лёй, злёг ку яе ўтрам боў ва-

юць (у вы ні ку да па верх ні гле бы па він на 

атры мац ца 10 см).

Звер ху па са дак на сы па юць су хое ліс це 

плас том 10—15 см (мож на і больш). А по-

тым ста вяць сет ка вую скры ню, каб схо ві-

шча не рас кі да ла вет рам. Як толь кі вы пад зе 

снег, яго на кід ва юць на па сад кі.

Увес ну, ка лі гле ба пра грэ ец ца, ліс це трэ-

ба пры браць. І не ўза ба ве ў кож най лун цы 

ўзы дзе па цэ лым пуч ку па мі дор ных па раст-

каў! Іх, як і вы са джа ную ра са ду, трэ ба бу дзе 

ха ваць «ня ткан кай» ад за ма раз каў. А ка лі 

яны пад рас туць — вы ка паць і рас са дзіць па 

град ках. І ні я кіх праб лем з ра са дай!

Да рэ чы, та ма ты, вы га да ва ныя та кім спо-

са бам, аказ ва юц ца больш устой лі вы мі да 

па ха ла дан ня, па коль кі на ту раль ным чы нам 

пра хо дзяць за гар тоў ку. Яны больш устой-

лі выя да хва роб і ўра джай да юць звы чай на 

боль шы.

ВЫ ДАТ НЫ СПО САБ 
АТРЫ МАЦЬ 

РАН НІ ЎРА ДЖАЙ БУЛЬ БЫ


