
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Аляксея, 
Антона, Дзмітрыя, Івана, 
Мацвея, Пятра, Юльяна, 
Якава.

К. Марыі, Цімафея, 
Цэзара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.00 20.24 14.24

Вi цебск — 5.46 20.17 14.31

Ма гi лёў — 5.50 20.14 14.24

Го мель — 5.50 20.07 14.17

Гродна — 6.15 20.38 14.23

Брэст — 6.20 20.35 14.15
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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.

Месяц
Першая квадра 

18 жніўня.

Месяц у сузор’і Казярога.

22 ЖНІЎ НЯ

1559 год — на ра дзіў ся Юрый 

Юр' е віч Алель ка віч, дзяр-

жаў ны дзе яч ВКЛ, князь слуц кі. Апош ні 

з ро ду Алель ка ві чаў па муж чын скай лі-

ніі. Пры ім кня жац кі двор у Слуц ку за-

ста ваў ся буй ным куль тур ным цэнт рам. 

У 1600 го дзе яго дач ка Соф'я вый шла за муж за кня зя 

Я. Ра дзі ві ла. Па мёр у 1586 го дзе.

1873 год — на ра дзіў ся (Гро дзен ская гу бер ня) 

Аляк сандр Аляк санд ра віч Баг да наў, рэ ва-

лю цый ны дзе яч, фі ло саф, са цы ё лаг, эка на міст, пісь мен нік, 

пуб лі цыст, урач. Вы сту паў на схо дах са цы ял-дэ ма кра таў у 

Віль ні, Ві цеб ску, Дзвін ску і Мін ску з пра па ган дай ра шэн няў 

з'ез да. Адзін з кі раў ні коў «Пра лет куль та». Аў тар прац па 

па літ эка но міі, фі ла со фіі, на ву ко ва-фан тас тыч ных ра ма наў. 

З 1921 года зай маў ся на ву ко ва-да след чай ра бо тай у га лі не 

ге ран та ло гіі і ге ма та ло гіі. У 1926 го дзе ар га ні за ваў і ўзна-

ча ліў пер шы ў све це Ін сты тут пе ра лі ван ня кры ві. Па мёр у 

1928 го дзе пас ля ня ўда ла га экс пе ры мен та на са бе.

1905 год — на 1-м з'ез дзе Паў ноч на-За ход ня га 

са ю за РСДРП (у в. Ра там ка, ця пер Мін-

скі ра ён) ство ра ны Ка мі тэт Паў ноч на-За ход ня га са ю за 

РСДРП; ка мі тэт па чаў вы да ваць га зе ту «Листок Се ве ро-

За пад но го со ю за».

1907 год — на ра дзіў ся (Ра сія) Анд рэй Міт ра фа-

на віч Кі жа ва таў, Ге рой Са вец ка га Са ю за 

(1965, па смя рот на). У Чыр во най Ар міі з 1929 го да. На-

чаль нік 9-й за ста вы 17-га Брэсц ка га па гра нат ра да лей-

тэ нант Кі жа ва таў вы зна чыў ся пры 

аба ро не Брэсц кай крэ пас ці ў пер шыя 

дні Вя лі кай Ай чын най вай ны. Во і ны 

па гран зас та вы пад яго ка ман да ван-

нем 22 чэр ве ня 1941 го да пры ня лі 

пер шы бой, ад бі лі шэсць атак пра ціў-

ні ка, двой чы пе ра хо дзі лі ў контр ата кі. 

З 23 чэр ве ня ўзна чаль ваў аба ро ну цы-

та дэ лі крэ пас ці ў ра ё не Ця рэс паль скіх 

ва рот. За гі нуў у баі. У го нар Кі жа ва та-

ва пе рай ме на ва на ся ло, дзе ён на ра-

дзіў ся. Яго імем на зва на па гран зас та-

ва ў Брэс це, ву лі цы ў Брэс це, Ка мян цы і Мін ску.

1904 год — на ра дзіў ся Дэн 

Сяапін (1904—1997), вя-

до мы па лі тыч ны і дзяр жаў ны дзе яч КНР. 

Аў тар шмат лі кіх дзяр жаў ных рэ фор маў 

70—80-х га доў у Кі таі, вы ні кі якіх вы ве лі 

кра і ну на вя ду чыя па зі цыі ў све це.

1920 год — на ра дзіў ся Рэй Дуг лас Брэд бе ры, 

аме ры кан скі пісь мен нік-фан таст. За сваё 

жыц цё Брэд бе ры ства рыў больш за во сем сот роз ных лі та-

ра тур ных тво раў, у тым лі ку не каль кі ра ма наў і апо вес цяў, 

сот ні апа вя дан няў, дзя сят кі п'ес, шэ раг ар ты ку лаў, на та так 

і вер шаў. Яго гіс то рыі ляг лі ў асно ву не каль кіх эк ра ні за цый, 

тэ ат раль ных па ста но вак і му зыч ных тво раў. Аў тар ра ма на 

«Смерць — лёс адзі но кіх», ан ты ўто піі «451 гра дус па Фа-

рэн гей ту», збор ні ка апа вя дан няў «Ві но з дзьму хаў цоў», кні гі 

«Мар сі ян скія хро ні кі» і інш. Па мёр у 2012 го дзе.

НАПРЫКАНЦЫ

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

НА ВОШ ТА ТРЭ БА 
«РАЗ ДЗЯ ВАЦЬ» ПА МІ ДО РЫ?

УСМІХНЕМСЯ
Ша ка лад уз ні мае на-

строй да та го ча су, па куль 

не ўста неш на ва гі.

— Док тар, вось ка лі я ў 

гэ тым мес цы да кра на ю ся 

да пля ча, яно вель мі моц на 

ба ліць.

— Не да кра най це ся да 

яго ў гэ тым мес цы. З вас 

50 руб лёў.

На пер шым спат кан ні 

трэ ба пра явіць ся бе з са-

ма га леп ша га бо ку, та му 

Зі нач ка ўзя ла з са бой тэр-

мас з бар шчом.

Мне псі хо лаг ска заў:

— На пі шы ліст ча ла ве-

ку, яко га не на ві дзіш, і спа лі 

яго.

— Доб ра. А з ліс том што 

ра біць?

Ап ты міст — гэ та ча ла-

век, які жэ ніц ца са сва ёй 

сак ра тар кай і ўяў ляе...

...што бу дзе пра цяг ваць 

ёй дык та ваць.

Павіншаваў...

Адкаментавала...

ca
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Акра мя та го, у пра цэ-

се рос ту са мыя ніж нія ліс ты 

па чы на юць ста рэць і ўжо не 

пры но сяць ка рыс ці кус там, 

толь кі мар ну ю чы хар ча ван не. 

Але не вар та спя шац ца зрэ-

заць усё ліс це без раз бо ру. 

Спра ва ў тым, што за адзін 

пры ём з кус та мож на вы да-

ляць не больш за тры ліс ты, 

каб рас лі ны маг лі пе ра жыць 

стрэс і не за стац ца го лы мі.

У пер шую чар гу аб лом вай-

це тыя ліс ты, якія ля жаць на 

зям лі. По тым агля да ем куст. 

Ка лі грон кі вы рас лі да нар-

маль ных па ме раў, мож на за 

не каль кі дзён вы да ліць ліс ты, 

якія зна хо дзяц ца зні зу.

Акра мя гэ та га, трэ ба 

звяр таць ува гу на ліс ты, які 

рас туць з паў ноч на га бо ку. 

Іх мож на част ко ва вы да ліць. 

Пра па раст кі, якія рас туць 

бур на, але зу сім без пла доў, 

ка жуць, што яны жы ру юць, і 

іх трэ ба так са ма вы да ляць.

У кус та, які нар маль на 

раз ві ты і мае пла ды, ніж няя 

част ка сцяб ла на вы шы ню 

30 см па він на быць го лая. 

Гэ та зна чыць, там трэ ба вы-

да ліць усё ліс це і боль шую 

част ку па сын каў. У гэ тым 

вы пад ку куст доб ра пра вет-

ры ва ец ца і ры зы ка хва роб 

на шмат па мян ша ец ца.

Стро гіх пра ві лаў вы да-

лен ня ліс то ты не іс нуе. Лі-

чыц ца, што трэ ба пры бі раць 

па тры ліс ты два ра зы на 

ты дзень. Але ка лі кус ту па-

гра жае грыб ная хва ро ба, 

мож на вы да ляць больш 

ліс то ты.

Прос та зры ваць ліс ты 

нель га. Іх трэ ба зра заць се-

ка та рам або ад лом лі ваць, 

па ва роч ва ю чы тро хі ўбок. 

Так, каб ран кі атры ма лі ся не-

вя лі кія і хут ка за цяг ну лі ся.

Каб зра біць усё пра віль-

на і не траў ма ваць рас лі ну, 

вар та па сту паць на ступ ным 

чы нам:

• пра цэ ду ру вы кон ваць у 

цёп лае на двор'е;

• аб ра заць ліш нюю ліс-

то ту па жа да на вост ры-

мі на жні ца мі — так бу дзе 

зруч ней і хут чэй, а ран ку 

апра ца ваць пе ра кі сам ва да-

ро ду, каб аба ра ніць рас лі ну 

ад хва роб.

Пры трым лі ва ю чы ся гэ-

тых па рад, вы на но сі це куль-

ту ры мі ні маль ныя па шко-

джан ні, якія пас ля апра цоў-

кі вель мі хут ка пад сох нуць. 

За мест пе ра кі су ва да ро ду 

да зва ля ец ца вы ка рыс тоў-

ваць рас твор мар ган цоў кі 

або ак ты ва ва ны ву галь.

 У жніў ні поў ным хо дам пра цяг ва-

ец ца збор па мі до раў і ўсе ва шы на ма ган ні 

па він ны быць на кі ра ва ны на па ска рэн не 

іх на лі ву і па спя ван ня. Каб па ско рыць па-

спя ван не пла доў па мі до раў, мно гія вы-

ка рыс тоў ва юць на род ныя спо са бы. Так, 

па спя ван не та ма таў знач на па ска ра ец ца, 

ка лі грон кі з пла да мі «вы вер нуць да сон-

ца». Гэ ты пры ём асаб лі ва эфек тыў ны ў 

да чы нен ні да ран ніх сар тоў. Час та на вы-

шы ні 10—12 сан ты мет раў ад зям лі ро бяць 

вост рым на жом не вя лі кі скраз ны па доў-

жны над рэз сцяб ла. У яго ўстаў ля юць 

трэс ку так, каб рас су нуць сцен кі сцяб ла 

на 1,5-2 сан ты мет ры. Для гэ тых жа мэт 

ужы ва юць і част ко вае над ры ван не ка ра-

нёў, асця рож на пад цяг ва ю чы рас лі ну ўго-

ру. Але, ужы ва ючы два апош нія спо са бы, 

ка лі на рас лі не шмат дроб ных пла доў, якія 

яшчэ не сфар мі ра ва лі ся, вы знач на стра ці-

це ва ўра джаі. Са мым эфек тыў ным спо са-

бам па ска рэн ня на лі ву і па спя ван ня пла доў 

з'яў ля ец ца свое ча со вы збор бу рых та ма-

таў і за клад ка іх на да спя ван не. З убор-

кай пла доў па мі до раў спаз няц ца нель га. Іх 

трэ ба зняць з кус тоў, па куль тэм пе ра ту ра 

па вет ра не апус ці ла ся ноч чу ні жэй за 8 °С, 

а на пла дах ня ма кро пель віль га ці.

 У жніў ні пра цяг ва ец ца до гляд ага род нін на га 

пер цу. Збі ра юць яго праз 4-5 дзён у ста дыі тэх ніч най 

спе лас ці, а пла ды на на сен не па кі да юць да спя ваць да 

фі зі я ла гіч най спе лас ці, ка лі яны на бу дуць ха рак тэр ную 

для сор ту афар боў ку. Пла ды пер цу не аб ход на зра заць 

се ка та рам або вост рым на жом. Час та пад ка нец жніў ня 

рас лі ны ска ра спе лых сар тоў пер цу цал кам вы сіль ва юц-

ца і па чы на юць да ваць вель мі дроб ныя пла ды. У гэ тым 

вы пад ку пе рац не аб ход на зноў доб ра пад кар міць, пры-

чым най больш эфек тыў ным з'яў ля ец ца пры мя нен не 

рас тво ру ка ра вя ку або пту шы на га па мё ту. Да кан ца 

жніў ня пер цу па тра бу ец ца вель мі шмат ва ды, асаб лі ва 

пры су хім на двор'і, па коль кі ён не пе ра но сіць на ват 

са ма га ня знач на га пад сы хан ня гле бы. Та му па лі ваць 

пе рац у за леж нас ці ад на двор'я трэ ба праз 4-5 дзён.

Не сак рэт, што ка лі вы да ліць у па мі до раў ліс це, то яны 

за гі нуць. Тым не менш ліс ты пры хо дзіц ца вы да ляць, 

бо зні зу яны па шкодж ва юц ца фі та фта ро зам, бу рай 

пля міс тас цю і ін шы мі грыб ка мі. Вы да лен не хво рых 

ліс тоў да зва ляе стры маць раз віц цё грыб коў, асвят ліць 

кус ты і па леп шыць пра вет ры ван не іх зні зу.


