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СТУДЗЕНЬ:
СЁННЯ
ЧАС ПАЧЫНАЦЬ СЯЎБУ Сонца

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

Існуе нямала культур, якія
немагчыма вырасціць,
пасеяўшы вясной на
градцы, бо ў іх доўгі
вегетацыйны перыяд.
Таму ўжо ў першым
месяцы года трэба
ў хатніх умовах прыступаць
да гэтай працэдуры.
Асноўная перавага такой пасадкі — магчымасць атрымаць
ураджай значна раней, чым
пры пасеве на градцы. Перш
чым вырошчваць расаду, неабходна ўлічыць і цяжкасці, якія чакаюць
падчас гэтага няпрос тага працэсу:
узімку дзень кароткі, таму спатрэбіцца дасвечванне, асабліва ў кватэры;
для кожнага віду раслін неабходны
пэўны ўзровень тэмпературы і вільготнасці паветра; для вырошчвання
вялікай колькасці раслін патрабуецца
немаленькая плошча.
Насенне якіх раслін сеюць у студзені?
Суніцы. Культура ўсходзіць доўга —
да 40 дзён, і ўвесь гэты час сочым,
каб глеба была досыць вільготнай.
Грунт павінен складацца з трох частак пяску, адной часткі агароднай
зямлі і адной часткі перагною. Каб
паскорыць прарастанне насення, на
грунт трэба насыпаць 1—2 см снегу,
на яго пакласці насенне і паставіць
ёмістасці на 2—3 дні ў халадзільнік.
Снег будзе раставаць, зацягваючы
насенне ў грунт. Праз трое сутак кантэйнеры трэба пераставіць у добра
асветленае цёплае месца. Пікіраваць
су ні цу мож на пас ля з'яў лен ня
3—4 пар лісцікаў.
Клубніцы. Лепш за ўсё выбраць
правераны сорт і пабольш насення.
Глеба не павінна быць занадта ўрад-

лівай — досыць пяску, у які дададзена
трохі перегною. Мінеральныя ўгнаенні
не патрабуюцца. Перад пасевам насенне намачыць на суткі ў вадзе, потым прасушыць і пасеяць у баразёнкі
на глыбіню 5 мм. Ёмістасці з насеннем
лепш за ўсё накрыць плёнкай. Паліваць глебу варта так, каб грунт не
размываўся. Такія клубніцы будуць
пладаносіць у пачатку лета.
Гор кі пе рац на ра са ду се ем у
скры ні з дрэ наж ны мі ад тулі на мі.
Грунт павінен складацца з трох частак перагною, часткі пяску і варта
дадаць трохі попелу. Перад пасевам грун та вую су месь не аб ход на
прагрэць. Насенне раскладваецца ў
баразёнкі на глыбіню аднаго сантыметра. Верхнюю частку грунту пасля пасеву трэба крыху ўшчыльніць.
Усходы пікіруюць, калі на іх з'явяцца
два сапраўдныя лісточкі. Для паліву
рэкамендуецца выкарыстоўваць ваду з дадаткам марганцоўкі (тэмпература 26—28 градусаў).
У студзені таксама сеюць кветкі, цві ценне якіх пачы на ец ца праз
5—6,5 ме ся ца пас ля мо ман ту пасеву: гваздзік Шабо, бягонію, бальзаміны, лабелію, петунію. Гваздзік

23 СТУДЗЕНЯ

1863

год — у Варшаве пачалося паўстанне за аднаўленне Рэчы Паспалітай у межах
1772 года. Падрыхтавана было польскімі, беларуска-літоўскімі канспіратыўнымі арганізацыямі ў кантакце з расійскімі
рэвалюцыянерамі-дэмакратамі з арганізацыі «Зямля і
воля». Першыя польскія паўстанцкія атрады з'явіліся ў
Беларусі ў канцы студзеня 1863 года. У Беларусі і Літве
паўстанне рыхтаваў Літоўскі правінцыйны камітэт, які
ўтварыў гродзенскі, навагрудскі, мінскі і іншыя мясцовыя
рэвалюцыйныя камітэты. Асабліва шмат зрабіў для падрыхтоўкі паўстання беларускі рэвалюцыянер-дэмакрат
К. Каліноўскі. У 1864 годзе рэвалюцыйныя арганізацыі
былі раскрыты. Паўстанне было задушана, яго ўдзельнікі — жорстка пакараныя.
год — нарадзіўся (вёска Якімаўка Рэчыцкага павета) Анатоль Якаўлевіч Каваленка, Герой Савецкага Саюза. У Вялікую Айчынную вайну
з чэрвеня 1941 года на Заходнім, Крымскім, ПаўночнаКаўказскім, Закаўказскім, Ленінградскім, 3-м Прыбалтыйскім і 1-м Беларускім франтах — лётчык разведвальнага авіяпалка. Удзельнік абароны Севастопаля,
Ленінграда, Керчы. Зрабіў 173 баявыя вылеты, знішчыў
7 танкаў, 10 гармат, 15 вагонаў і 30 аўтамашын з ваенным грузам, 50 агнявых пунктаў, выявіў 23 аэрадромы,
15 абарончых рубяжоў, каля 50 перапраў, сфатаграфаваў 900 чыгуначных эшалонаў ворага, у паветраных
баях збіў 7 самалётаў праціўніка, 16 знішчыў на зямлі.
Да 1946 года быў у Савецкай Арміі, затым на партыйнай, адміністрацыйнай і выкладчыцкай рабоце. Памёр
у 2008 годзе.
год — нарадзіўся (вёска Красыні Лёзненскага раёна) Мікалай Аляксеевіч Ізобаў,
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Шабо сеюць на глыбіні 3 мм,
пры з'яўлен ні ўсхо даў ёмістас ці трэ ба пе ра мяс ціць у
светлае месца. Тэмпература
ў памяшканні павінна быць у
межах 12—15 градусаў. Пікіруюць расліны пасля з'яўлення 4—5 пар ліс точкаў. Увесну
пры тэмпературы вышэй за
нуль у начны час расаду можна перамясціць у плёнкавую
цяплічку.
На сен не бя го ній і бальза мі на вель мі ма лень кае,
таму прысыпаць яго зямлёй не трэба: без святла яно не пра рас це.
Грунт робяць з дзвюх час так перагною, част кі тор фу і част кі пяс ку,
дадаючы трохі попелу. Ёміс тасці з
па се я ным на сен нем на кры ва юць
шклом, паставіўшы на добра асветленае месца і штодня апырскваюць
грунт цёплай вадой. Пасля з'яўлення ўсходаў шкло трэба прыпадняць,
праз некалькі дзён і зусім зняць. Пікіруюць бягоніі і бальзаміны пасля
та го, як вы рас туць 3—4 ліс точ кі.
У пачатку мая расаду можна выносіць на свежае паветра.
Лабеліі і петуніі. Паколькі насенне
вельмі дробнае, зямлёй яго таксама
не трэба прысыпаць, дастаткова насыпаць у намечаныя баразёнкі і апырскаць з пульверызатара. Лабелію да
прарастання насення трэба трымаць у
цёмным месцы, петунію — у светлым,
накрыўшы шклом. Пасля з'яўлення
ўсходаў саджанцы штодня апырскваюць злёгку ружовым растворам
марганцоўкі. Пры росце саджанцаў
2—3 сантыметры іх пікіруюць. У пачатку мая лабеліі і петуніі можна перамясціць з памяшкання ў веранду
або на балкон.

вучоны-матэматык, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, акадэмік НАН Беларусі. Аўтар больш
як 200 навуковых прац. Даследаванні па звычайных
дыферэнцыяльных ураўненнях, у прыватнасці, па тэорыі
характарыстычных паказчыках Ляпунова і тэорыі ўстойлівасці. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі.
год — у ходзе Калінкавіцка-Мазырскай
наступальнай аперацыі войскамі Беларускага фронту ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў вызвалены г. п. Лельчыцы.
год — нарадзіўся Стэндаль (Анры Мары Бейль),
французскі пісьменнік. У 1812 годзе
Ан ры Бейль
прыняў удзел
у рускай кампаніі Напалеона. Пабываў у Оршы, Смаленску, Вязьме, быў
сведкам Барадзінскай бітвы.
Бачыў, як гарэла Масква, хоць
уласна баявога вопыту ў яго не
было. Аўтар «маніфеста» французскага рамантызму трактата
«Ра сін і Шэкс пір», ра ма наў
«Пармскі манастыр», «Чырвонае
і чорнае» і іншых твораў. Памёр
у 1842 годзе.
год — на ра дзіў ся Ры гор Ва сіл е віч
Аляксандраў, савецкі кінарэжысёр, народны артыст СССР, Герой Сацыяліс тычнай Працы
(1937 год). Ставіць фільмы пачаў у 1933 годзе. Стварыў
жанр музычна-эксцэнтрычнай камедыі. Зняў фільмы
«Цырк», «Волга-Волга», «Светлы шлях», «Вясна» і
іншыя. Аўтар сцэнарыяў амаль усіх сваіх фільмаў. Памёр
у 1983 годзе.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Месяц

Усход

Захад Даўжыня
дня

9.11
9.06
9.01
8.51
9.25
9.19

17.33
17.16
17.23
17.26
17.49
17.56

8.22
8.10
8.22
8.35
8.24
8.37

Поўня 21 студзеня.
Месяц у сузор’і Дзевы.

Iмянiны
Пр. Анатоля, Макара,
Паўла, Рыгора.
К. Марыі, Раймунда,
Фернанды, Яна.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

Адданую падпісчыцу «Звязды» і любімую нашу настаў ні цу Але ну Мі ка ла еў ну КАС ЦЮ КЕ ВІЧ з вёс кі
Купіск Навагрудскага раёна шчыра віншуем з днём нараджэння!
Жадаем быць заўжды багатай,
Багатай шчасцем і спакоем,
Здароўем, радасцю ў сям'і,
Сябрамі вернымі, любоўю
І ўсім прыгожым на зямлі!
З удзячнасцю вашы вучаніцы Каця Турык,
Валя Ляўша, Зіна Цюкала і іншыя.

УСМІХНЕМСЯ
Хто ў заторах кожны
дзень жыве, той з мапеда
не смяецца.
Чарга ў паліклініцы, адчыняюцца дзверы кабінета,
урач на ўвесь калідор радасна паведамляе:
— Згодна з законам аб абароне
персанальных даных, мы не маем
пра ва за пра шаць
па цы ен таў, на зываючы іх па імені.

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Мужчына з сіфілісам, заходзьце!
А калісьці, калі не было
сацыяльных сетак, толькі ў
сям'і ведалі, што ты дурань.

caricatura.ru

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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