
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Наталлі, Валерыя, 
Дзмітрыя, Івана, Ільі, 
Мікалая, Пятра, Рыгора, 
Сяргея, Тараса.
К. Катарыны, Багуслава, 
Захарыя, Паўла, Казіміра.

Месяц
Апошняя квадра 

20 сакавіка.
Месяц у сузор’і Казярога.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 7.07 19.27 12.20

Вi цебск — 6.56 19.17 12.21

Ма гi лёў — 6.57 19.17 12.20

Го мель — 6.54 19.13 12.19

Гродна — 7.22 19.42 12.20

Брэст — 7.23 19.42 12.19

Вось ку піш рэч, па ру 
дзён хо дзіш шчас лі вая.

А по тым бац — зноў на-
сіць ня ма ча го...

— Да вай вы п'ем?
— А што, ёсць на го да?
— Парт вейн па ак цыі.
— Ну, са свя там!

Ча му я тоў сты.
Пра шу ў ма га зі не ўзва-

жыць 200 гра маў са ла ты, а 
яны да юць то 220, а то на-
огул 250.

З-за вас я з'я даю да 7 

кі ла гра маў са ла ты што год 

су праць сва ёй во лі!

— Ска жы це, цу кар-ра фі-

над ёсць?

— Не.

— Ну, а якія яшчэ цу кер кі 

для це шчы па ра і це?

Я ха цеў па чаць зай мац ца 

спор там, але неш та пай шло 

не так, і я па чаў зай мац ца 

пра гля дам се ры я лаў.

УСМІХНЕМСЯ
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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 Максіма ШАСТАКОВА.

22 СА КА ВІ КА

1312 год — па па тра ба ван ні ка ра ля Фран цыі Фі лі па 
ІV Пры го жа га Па па Рым скі Клі мент V рас пус-

ціў ка та ліц кі ду хоў на-ры цар скі ор дэн тамп лі е раў (хра моў ні-
каў). Улас насць ор дэ на ва ўсёй Еў ро пе пе рай шла да ін шых 
цар коў ных ор дэ наў або бы ла кан фіс ка ва на дзяр жа вай.

1920 год — на ра дзіў ся (вёс ка Вы со кі Бо рак Крас-
на поль ска га ра ё на) Аляк сей Пы сін, бе ла рус кі 

па эт, пе ра клад чык, за слу жа ны ра бот нік куль ту ры Бе ла ру-
сі. Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Наш дзень», «Сі ні ра нак», 
«Со неч ная па вод ка» і ін шых. Пі саў лі ры ка-эпіч ныя паэ мы, 
кні гі для дзя цей. Пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву «Ма а біц кі 
сшы так» М. Джа лі ля. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. 
Па мёр у 1981 го дзе.

1942 год — вый шаў пер шы ну-
мар са ты рыч на га ліст ка 

«Пар ты зан ская ду бін ка». Вы хо дзіў па 
са ка вік 1943 го да на бе ла рус кай мо ве 
ў пры фран та вой па ла се (апош нія ну ма-
ры ў Маск ве). Вый шла 17 ну ма роў. Вы-
дан не бы ло раз лі ча на на на сель ніц тва і 
пар ты зан Бе ла ру сі, ча со ва аку па ва най 
ня мец кі мі фа шыс та мі. Срод ка мі са ты-
ры вы кры ва ла ве ра лом ства аку пан таў, 
за клі ка ла да ак тыў най ба раць бы з во-
ра гам, змя шчала са ты рыч ныя вер шы, бай кі, памф ле ты, ка-

ры ка ту ры. З ліст ком су пра цоў ні ча лі бе ла рус кія пісь мен ні кі 
П. Броў ка, П. Глеб ка, К. Кра пі ва, П. Пан чан ка, К. Чор ны, 
мас та кі І. Ахрэм чык, Я. Зай цаў і ін шыя.

1943 год — фа шысц кія кар ні кі спа лі лі вёс ку Ха тынь 
і яе жы ха роў. За гі ну лі 149 ча ла век, у тым лі ку 

75 дзя цей. У жы вых за ста лі ся толь кі пя цё ра дзя цей і адзін 
да рос лы — Іо сіф Ка мін скі. Страш ны лёс зні шчэн ня ра зам 
з Ха тын ню па дзя лі лі 9200 з 100 ты сяч сёл і вё сак Бе ла ру сі. 
Не ка то рыя з іх, спа ле ныя ра зам з людзь мі, як і Ха тынь, пас ля 
вай ны ўжо не бы лі ад ноў ле ны. У 1969 го дзе на мес цы вёс кі 
ўз ве дзе ны ме ма ры яль ны комп лекс у па мяць пра ах вяр фа-
шыз му ў Бе ла ру сі. Ар хі тэк та ры — Юрый Гра даў, Ва лян цін 
За нко віч, Ле а нід Ле він, скульп тар — Сяр гей Се лі ха наў.

1957 год — на ра дзі ла ся Іры на Аляк санд раў на Тру-
са ва, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ме та лур гіі, 

док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі 
Бе ла ру сі. Аў тар на ву ко вых прац па цеп ла фі зі цы і цеп ла-
энер ге ты цы вы со ка тэм пе ра тур ных тэх на ло гій у ме та лур гіі 
і ма шы на бу да ван ні. Лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла 
Бе ла ру сі, лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

Ка зі мір КА МЕЙ ША, па эт:
«Шлях, які не прой дзеш двой чы,

На зы ва ец ца — жыц цё!»

Ала Сяр ге еў на Пін чук з Ка рэ ліч да-
сла ла ў рэ дак цыю ліст, у якім па ве-
да мі ла, што яны з му жам збі ра юц ца 
па са дзіць на ле ці шчы ні цую вяр бу 
і тую. Чы тач ка пра сі ла рас ка заць 
пра гэ тыя рас лі ны, іх аг ра тэх ні ку. 
З за да валь нен нем вы кон ва ем яе 
прось бу. Cпадзяёмся, што і ін шыя 
чы та чы зной дуць у гэ тым вы пус ку 
штось ці ка рыс нае для ся бе.

ВЯР БА
Боль шасць вер баў свят ла люб ныя і 

лепш рас туць на ад кры тых мес цах, не-
ка то рыя (вяр ба ка зі ная) це не вы нос лі выя 
і нар маль на рас туць у паў це ні. Гле ба па-
ды хо дзіць роз ная — пяс ча ная, ба ло ціс-
тая, не вель мі ўрад лі вая, шчаб ня ва тая 
(вяр ба паў зу чая). Па сад ка: ад лег ласць 
па між рас лі на мі ў гру пах 0,6—2 м. Глы-
бі ня па сад кі 40—70 см, пры гэ тым вар та 
ўліч ваць хут касць рос ту. Пе ра са джваць 
лепш да трох-ча ты рох га доў. Дрэ наж з 
пяс ку або шчэб ня сло ем 20—30 см аба-
вяз ко вы на цяж кіх глі нах.

До гляд: у спя кот нае на двор'е віль-
га це лю бі выя вер бы (в. ву шас тая, 
в. по пель ная, в. лом кая), ка лі яны не 
рас туць ка ля ва да ёмаў, рэ ка мен ду ец ца 
па лі ваць і апырс кваць. Вяр ба бе лая за-
су ха ўстой лі вая, мі рыц ца з су хі мі гле ба-
мі, пе ра но сіць вяс но вае за тап лен не.

Ся род дзі ка рос лых у на шай мяс цо-
вас ці ні цая фор ма ба дай што толь кі ў 
вяр бы лом кай. Але дзя ку ю чы пра цы се-
лек цы я не раў у мно гіх ві даў вяр бы ёсць 
дэ ка ра тыў ныя ні цыя фор мы.

На быў шы ні цую фор му вяр бы, пры-
ві тую на штамб, трэ ба ўліч ваць, што ёй
не аб ход ная (як і 
ін шым па доб ным 
фор мам), асаб лі-
ва ў пер шыя га-
ды пас ля па сад-
кі, спе цы яль ная 
аб рэз ка. Час та 
бы вае шка да 
ад рэ заць га лі ну 
дрэ ва, а не ка то-
рыя па чат коў цы 
са доў ні кі з жа хам 
ста вяц ца да аб ра за ння, лі ча чы, што на-
ту раль ны рост рас лін для іх — са мае 
ап ты маль нае. Ад нак рас лі ны, па доб ныя 
ні цай фор ме вяр бы ка зі най, без умя-
шан ня ча ла ве ка і па ста ян на га до гля-
ду нар маль на раз ві вац ца не мо гуць. Іх 
мож на па раў наць з па ро дзіс ты мі жы-
вё ла мі, якім па трэб ныя спе цы яль ная 
стрыж ка і ін шыя пра цэ ду ры. Без гэ та-

га яны не пра явяць свае дэ ка ра тыў ныя 
якас ці ў поў най ме ры. Іх нель га па кі даць 
са мім са бе. Ні цая га лі на, ка лі пер шы 
час яе не фар мі ра ваць пра віль на, за 
адзін се зон прос та «кла дзец ца» на зям-
лю. Жаль да рас лі ны за кан чва ец ца яе 
вы род лі вас цю, якую цяж ка па пра віць.

Ёсць не каль кі ўні вер саль ных пра ві-
лаў аб рэз кі рас лін. Ад но з іх га во рыць, 
што аб ра за нне кус тоў, якія пры го жа цві-
туць вяс ной, вар та ра біць пас ля цві цен-
ня — у па чат ку ле та. Аб рэ за ўшы рас лі ну 
зі мой, мы па збаў ля ем ся бе ра дас ці ўба-
чыць усё дрэў ца ў ба га тых за ла ціс тых 
ко ці ках з тон кім во да рам. Для пра віль-
на га фар мі ра ван ня кро ны не аб ход на 
ко рат ка (да 15—20 см) аб ра заць усе 
ма ла дыя па раст кі пер шыя га ды, але 
так, каб на кан цы па раст ка за ста ва ла-
ся пу пыш ка, якая гля дзіць убок і ўверх, 
та ды кро на бу дзе вы гля даць як рас кры-
ты па ра сон. Для тых жа, ка му вель мі 
цяж ка па ды сці да дрэ ва з се ка та рам, 
мож на па рэ ка мен да ваць на пра ця гу 
ле та вы да ляць вер ха він ныя пу пыш кі 
ма ла дых па раст каў, то бок пры шчып-
ваць, пас ля та го як па раст кі да сяг нуць 
даў жы ні 15—20 см. Гэ та абу джае ба-
ка выя пу пыш кі, і кро на атрым лі ва ец ца 
гус той, сі мет рыч най. Ін шыя ні цыя кро ны 
(акра мя бя ро зы) аб ра за юць та кім жа 
спо са бам, але толь кі ў кан цы зі мы — 
па чат ку вяс ны.

Не аб ход на ўліч ваць ін шы важ ны мо-
мант — та кія ні цыя фор мы раз множ ва-
юць пры шчэп кай на штамб. Гэ та мес ца 
пры шчэп кі ў ма ла дых рас лін доб ра ві-
даць. Ча сам там бы вае пры кмет ны пя-
нёк, які ў бу ду чы ні доб ра за рас тае. Ка лі 
ў гэ тым мес цы за ста лі ся аб вяз ка або 
дрот з эты кет кай, то іх не аб ход на вы да-
ліць. У бу ду чы ні яны мо гуць утва рыць на 
ства ле пе ра цяж ку, і дрэ ва бу дзе дрэн-
на рас ці або зу сім за гі не. Ствол і ка ра ні 
та ко га дрэў ца на ле жаць ін шай рас лі не 
— пры шчэ пе (пры стаў ка пад крэс лі вае 
ста но ві шча ўні зе), і толь кі кро на — шчэ-
па (шчэ па — тое, чым пры шчап ля юць). 
Ча сам шчэ па гі не, і та ды ні жэй мес ца 
пры шчэп кі на ства ле пры шчэ пы ці ад 
ко ра ня з'яў ля юц ца па раст кі з ін шым ліс-
цем, якія на зы ва юць дзіч кі.

Бы вае, іх ста ра юц ца па кі нуць, спа дзе-
ю чы ся, што рас лі на ад но віц ца. Але гэ та 
да рэм ная спра ва. У асноў ным пры шчэ пы 
— гэ та вель мі ўстой лі выя куль ту ры, але, 
на жаль, ма ла дэ ка ра тыў ныя. Та му пры го-
жае дрэў ца з яго на ўрад ці атры ма ец ца. У 
вы пад ку, ка лі шчэ па жы вая, іх тым больш 
не аб ход на бяз лі тас на вы да ляць.

ТУЯ
Туя доб ра пе ра но сіць пе ра сад ку з-за 

кам пакт нас ці ка ра нё вай сіс тэ мы. Та му не 
трэ ба ба яц ца экс пе ры мен таў у вы ба ры 
най больш уда ла га мес ца для яе рос ту. 
Хоць тую мож на па са дзіць і ў це ні, але ў 
паў це ні і на сон цы яна рас це лепш (асаб-
лі ва дэ ка ра тыў ныя і квет ка выя фор мы). 
Не лю біць скраз ня коў. Ка лі тую не да гля-
даць, яна губ ляе сваю дэ ка ра тыў насць, 
пры гэ тым яе іг лі ца ўтва рае ве лі зар ную 
коль касць шы шак і ста но віц ца бляк лай, 
рэд кай, не пры ваб най. Амаль усе ві ды туі 
лю бяць рэ гу ляр ны па ліў. Асаб лі ва доб ра 
рэ агу юць на даж джа ван не. Па ста ян на 
трэ ба са чыць за віль гот нас цю гле бы і 
імк нуц ца не пе ра корм лі ваць ма ла дыя 
рас лі ны, інакш яны на столь кі хут ка па чы-
на юць рас ці, што так са ма губ ля юць свае 
ары гі наль ныя фор мы і шарм, улас ці выя 
ўсім ві дам туі. Для леп ша га фар мі ра ван-
ня кро ны вар та кож ную вяс ну вы да ляць 
су хія і ліш нія га лін кі.

Каб за ха ваць дэ ка ра тыў насць кро-
ны, кус то выя шмат стволь ныя га тун кі 
туі трэ ба на зі му аба вяз ко ва аб вяз ваць. 
Ма ла дым рас лі нам для аба ро ны ад апё-
каў зі мо ва-вяс но вы мі пра мя ня мі сон ца 
трэ ба схо ві шча. Туя вы дат на пе ра но сіць 
фар мі ра валь нае аб ра за нне. Пад корм-
лі ваць яе трэ ба ў ме ру, па чы на ю чы з 
ран няй вяс ны, яшчэ па сне зе, азот ны мі 
ўгна ен ня мі, за тым у чэр ве ні — ка лій-
ны мі ўгна ен ня мі. На бед ных гле бах не 
пе ра шко дзяць фос фар ныя ўгна ен ні.

Для аба ро ны іг лі цы і га лі нак туі ад 
вель мі не бяс печ на га шкод ні ка, які цяж-
ка вы во дзіц ца, іл жэ шчы тоў кі, яе ран-
няй вяс ной (да рас пус кан ня пу пы шак), 
а так са ма ў па чат ку і ся рэ дзі не ле та і 
ўво сень трэ ба апырс кваць ак тэ лі кам 
або кар ба фо сам. Кар ба фос да па мо жа 
і пры ма са вым з'яў лен ні ту е вай тлі.
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