
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Таісіі, Анісіма, 
Купрыяна, Сямёна.

К. Івоны, Рэнаты, Міхала, 
Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.55 21.10 16.15

Вi цебск — 4.38 21.15 16.37

Ма гi лёў — 4.45 21.09 16.24

Го мель — 4.50 20.57 16.07

Гродна — 5.12 21.32 16.20

Брэст — 5.20 21.25 16.05
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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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСМІХНЕМСЯ

Кам па нію бар даў вы-

се лі лі з ну ма ра гас ці ні цы 

не та му, што гуч на іг ра лі 

на гі та ры, а та му што ка ля 

вог ні шча.

— Док тар, зда ец ца, мая 

жон ка — ал ка га ліч ка. Я за-

ўва жыў: чым больш у мя не 

ў кры ві пра мі ле, тым з боль-

шай аса ло дай яна ў мя не 

кроў п'е!

С а  м ы 

с т р а ш  н ы 

сон ры ба-

ка: ён па-

мёр, а жон-

ка пра дае 

снас ці па 

той ца не, 

якую ён ёй 

на зы ваў.

Да іш  н і к 

спы няе кі-

роў цу, усё 

пра ве рыў — 

пры ча піц ца ня ма да ча го. 

З апош няй на дзе яй па пра-

сіў ад чы ніць ба гаж нік. Гля-

дзіць — там поў на па ке таў.

— Што гэ та ў вас?

— Ежы дзе цям ку піў.

— А мае, зна чыць, ня хай 

га лод ныя ся дзяць?!..

Хві лін ка фі зі я ло гіі.

Язык трэ ба тры маць за 

зу ба мі, каб зу бы за ста ва-

лі ся за вус на мі.

Месяц
Першая квадра 22 мая.

Месяц у сузор’і Дзевы.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

23 МАЯ

1888 год — на ра дзіў ся 

(г. Грод на) Ка раль Ру-

мель, бе ла рус кі, ра сій скі і поль скі 

спарт смен (кон ны спорт, пе ра адо лен не 

пе ра шкод). Пер шы з ура джэн цаў Бе ла-

ру сі — удзель нік Алім пій скіх гуль няў. 

У 1910-я га ды слу жыў у ра сій скай ар міі і быў уклю ча ны 

ў склад алім пій скай ка ман ды Ра сіі для ўдзе лу ў V Алім-

пій скіх гуль нях (1912). На алім пій скім тур ні ры атры маў 

цяж кую траў му, але скон чыў вы ступ лен не (31-е мес ца). 

За пра яў ле ную муж насць па за га дзе ка ра ля Шве цыі Гус-

та ва V уз на га ро джа ны спе цы яль ным за ла тым ме да лём. 

Брон за вы пры зёр ІХ Алім пій скіх гуль няў (1928) у ка манд-

ным за лі ку ў скла дзе збор най ка ман ды Поль шчы. Трох-

ра зо вы пе ра мож ца тур ні раў Куб ка на цый, двух ра зо вы 

чэм пі ён Поль шчы. Пас ля за кан чэн ня Другой су свет най 

вай ны быў на трэ нер скай і ар га ні за тар скай ра бо це. Па-

мёр у 1967 го дзе.

1911 год — на ра дзіў ся (г. Ніж ні Ноў га рад) Юрый 

Аляк се е віч Яго раў, бе ла рус кі ар хі тэк тар і 

да след чык ар хі тэк ту ры, пе да гог, док тар мас тацт ва знаў-

ства, пра фе сар. У 1935 го дзе скон чыў Мас коў скі ар хі тэк-

тур ны ін сты тут. З 1944 го да быў га лоў ным ар хі тэк та рам 

г. Мін ска, у 1947—1954 га дах кі ра ваў ар хі тэк тур на-бу-

даў ні чым сек та рам АН Бе ла ру сі, вы кла даў у БПІ. Адзін 

з удзель ні каў рас пра цоў кі пра ек таў і за бу до вы цэнт ра 

Мін ска і яго га лоў на га пра спек та (ця пер — пра спект Не-

за леж нас ці). Аў тар да сле да ван няў па го ра да бу даў ніц тве 

Бе ла ру сі. Па мёр у 1963 го дзе.

1938 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Аляк сей Ва сі-

ле віч Мац ве еў, бе ла рус кі ву чо ны-ге о лаг, 

док тар ге о ла га-мі не ра ла гіч ных на вук, пра фе сар, ака дэ-

мік НАН Бе ла ру сі, за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Аў-

тар ка ля 300 на ву ко вых прац па праб ле мах ле да ві ко ва га 

лі та- і мор фа ге не зу, эка ла гіч най геа ло гіі, ла ка лі за цыі за-

ле жаў ка рыс ных вы кап няў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі.

1996 год — бе ла рус кі ва ен ны 

лёт чык Ула дзі мір Кар ват 

здзейс ніў подз віг, ца ной свай го жыц ця 

пра ду хі ліў шы па дзен не са ма лё та, які па-

цяр пеў ава рыю, на на се ле ныя пунк ты. 

Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

ад 21 ліс та па да 1996 г. ура джэн цу Брэс та, 

ва ен на му лёт чы ку 1-га кла са — на чаль-

ні ку ва ен на-аг ня вой і так тыч най пад-

рых тоў кі авія цый най ба зы (г. Ба ра на ві чы) пад пал коў ні ку 

У. М. Кар ва ту пер ша му ў кра і не пры свое на зван не Ге роя 

Бе ла ру сі (па смя рот на).

1873 год — у за ход ніх гу бер нях 

Ра сій скай ім пе рыі ўве дзе-

на па ла жэн не аб спы нен ні су до вых спраў 

па кан фіс ка цыі ма ёнт каў удзель ні каў паў-

стан ня 1863—1864 га доў.

1921 год — на ра дзіў ся Ры гор 

На ву ма віч Чух рай (1921—

2001), са вец кі і ра сій скі рэ жы сёр, на род ны ар тыст СССР. 

За ва я ваў су свет нае пры знан не філь ма мі «Ба ла да пра 

сал да та», «Со рак пер шы», «Чыс тае не ба».

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

ДАЧ НЫЯ 
ХІТ РАС ЦІ
 Бу ра кі лю бяць па ліў 

ме та дам даж джа ван ня і 

час тыя, але асця рож ныя 

рых лен ні.

 Пас ля дру го га пра-

рэ джван ня бу ра кі пад-

корм лі ва юць мі не раль-

ны мі ўгна ен ня мі.

 Лепш за ўсё бу ра-

кі рас туць на не шы ро кіх 

град ках у тры ра ды мак сі-

мум з ад лег лас ця мі па між 

рас лін ад 15—17 см.

 Па куль у морк вы не 

з'я ві лі ся ўсхо ды, яе па лі-

ва юць рэ гу ляр на. Ка лі 

з'я вяц ца ўсхо ды, іх 12—

15 дзён лепш не па лі ваць, 

за вы клю чэн нем за суш лі-

вых дзён. Гэ та дае маг чы-

масць ка ра ням сыс ці як 

ма га глы бей у гле бу.

 Ка лі гар чы цу па се-

яць по бач з га ро хам, ура-

джай у яго бу дзе боль шы 

ў два ра зы.

 Кроп лепш се яць на 

сон цы, бо ў це ні ў яго зні-

жа ец ца во дар ліс ця. Пад 

кроп не ўно сяць по пел і 

вап ну.

 Па вой нік (кле ма тыс) 

вяс ной па лі ва юць вап на-

вым ма ла ком — на 10 літ-

раў ва ды 100—150 грамаў 

вап ны.

  У ся рэ дзі не лі пе-

ня ад пла доў сель дэ рэю 

асця рож на ад гра ба юць 

зям лю і пра ці ра юць ануч-

кай. Праз 15—50 хві лін 

зноў за сы па юць. Па ліў 

пра вод зяць толь кі праз 

2-3 дні.

Для атры ман ня смач ных па мі до раў 

трэ ба сур' ёз на па пра ца ваць, бо гэ та 

куль ту ра з'яў ля ец ца да стат ко ва па тра-

ба валь най. Яна мае па трэ бу ў вя лі кай 

коль кас ці ўгна ен няў. Каб за бяс пе чыць 

рас лі ну не аб ход ны мі ка рыс ны мі рэ чы-

ва мі, трэ ба ве даць, што клас ці ў лун ку, 

вы са джва ю чы па мі до ры, як пад рых та-

ваць грунт і чым яго ўгна іць.

Уня сен не ўгна ен няў у гле бу
Па сад ка па мі до раў ад бы ва ец ца ў вяс-

но вы час, але пад рых тоў ка гле бы па він на 

па чац ца ўво сень. Гэ ты пра цэс вель мі важ-

ны, бо ўня сен не ўгна ен няў пры пе ра коп цы 

па спры яе на сы чэн ню зям лі не аб ход ны мі 

мік ра эле мен та мі, у вы ні ку яна ста не ўрад лі-

вай і па жыў най. Пе ра коп ка гле бы да зво ліць 

на сы ціць яе кіс ла ро дам і зні шчыць шмат-

лі кіх шкод ні каў.

Які мі ж угна ен ня мі пад кар міць гле бу?

• Уня сен не фос фар ных і ка лій ных угна-

ен няў пры пад рых тоў цы гле бы для па мі-

до раў прос та не аб ход на. У іх мае па трэ бу 

лю бая гле ба. Рас кі даць угна ен ні па зям лі, 

за тым за няц ца пе ра коп кай.

• Ка лі зям ля кіс лая, зра біць вап на ван-

не.

• Так са ма гле бе па тра бу юц ца ар га ніч-

ныя ўгна ен ні і азот, які ў вя лі кіх коль кас цях 

змя шча ец ца ў пту шы ным па мё це.

• Ка лі на ўчаст ку ёсць гна я вая ку ча, якая 

пе ра гні ла на пра ця гу го да, рас кла дзі це яе 

па гра дах. Ка лі да даць у гной су пер фас фат, 

дзе ян не ка рыс ных рэ чы ваў уз моц ніц ца, ка-

ра нё вая сіс тэ ма та ма таў бу дзе цал кам на-

сы ча на не аб ход ны мі эле мен та мі.

• Не ма лую ка рысць гле бе і бу ду чай ага-

род ні не пры ня суць кам пост авая ку ча і по-

пел. Зям ля ста не не толь кі вы дат на пад рых-

та ва най да вы са джван ня па мі до раў, але і 

бу дзе лёг кай ды на сы ча най кіс ла ро дам.

Што да даць у лун ку 
пры вы са дцы па мі до раў

Пас ля та го як бы ла пра ве дзе на пад рых-

тоў ка гле бы во сен ню, яна цал кам на сы ці-

ла ся ўсі мі ка рыс ны мі эле мен та мі. Ад нак 

вяс ною за 24 га дзі ны да вы сад кі ра са ды 

не аб ход на ўнес ці на гра ды сла бы рас твор 

мар ган цу і драж джа вую су месь з раз лі ку 

10 грамаў на 10 літ раў ва ды. Драж джа вы 

рас твор у лун цы да па мо жа кус ці кам хут чэй 

адап та вац ца да но вых умоў.

Драж джа вое ўгна ен не па він на на ста яц-

ца на пра ця гу су так. Пры па са дцы та ма-

таў улі ваць пры клад на шклян ку ў кож ную 

лун ку. Акра мя гэ та га, у па са дач ную лун ку 

не аб ход на па клас ці рас тоў ча ную яеч ную 

шкар лу пі ну. Яна па спры яе ўзба га чэн ню 

рас лі ны. Ка лій нае ўгна ен не так са ма бу дзе 

ка рыс нае для ка ра нё вай сіс тэ мы па мі до-

раў. Кры ні цай ка лію з'яў ля ец ца по пел, які 

мож на атры маць ад спа ле ных са ло мы, тра-

вы або сла неч ні ка. У кож ную пад рых та-

ва ную лун ку клас ці па 100 грамаў су хо га 

рэ чы ва.

Ка лі ра са да бу дзе вы са джа на, кож ную 

ям ку вар та пры сы паць чар на зё мам або 

кам пост ам (не больш за дроб ку!).

Ці трэ ба ўно сіць у лун ку 
мі не раль ныя ўгна ен ні

Пры па са дцы та ма таў як у цяп лі цу, так і ў 

ад кры ты грунт уно сіць мі не раль ныя ўгна ен-

ні не рэ ка мен ду ец ца. Яны спат рэ бяц ца пры 

да лей шым рос це ага род ні ны, але ўно сіць 

іх не па срэд на ў лун ку не вар та.

У пер шы час рас лі на па він на аду жэць і 

сфар мі ра ваць ка ра нё вую сіс тэ му.

Та му тыя рэ чы вы, якія бы лі ўне се ны ў 

грунт во сен ню, і тро хі да баў ле най ар га ні-

кі вяс ной з'яў ля юц ца цал кам да стат ко вай 

коль кас цю на пер шых эта пах раз віц ця рас-

лі ны. Лі шак угна ен няў пры па са дцы ра са ды 

мо жа зні шчыць ка ра нё вую сіс тэ му та ма таў. 

Ка лі ра са ду вы рошч ваць у тар фя ных фор-

мах, то ў лун ку пры па са дцы па мі до раў су-

месь з угна ен няў мож на не клас ці.

Што па клас ці ў лун ку 
пры па са дцы па мі до раў?

— Не смей сы хо дзіць, 
ка лі я з та бой 
раз маў ляю!
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