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23 кастрычніка 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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Поўня ў 19.45.

Месяц у сузор’і Цяльца.

24 КАСТ РЫЧ НІ КА

1590 год — на ра дзіў ся (Гро дзен-

шчы на) Ста ні слаў Яга дзін-

скі, па эт, пе ра клад чык. У 1613—1618 га-

дах ву чыў ся ў Ві лен скай ака дэ міі. У гэ ты 

пе ры яд ён па чаў пі саць вер шы. У 1620-м 

скон чыў фа куль тэт пра ва Кра каў скай 

ака дэ міі, за тым пра цяг ваў аду ка цыю ў 

Па ду ан скім уні вер сі тэ це. У 1624—1625 га дах па да рож ні-

чаў па кра і нах За ход няй Еў ро пы (Гер ма нія, Бель гія і Іта лія). 

З 1625-га жыў пры два ры Ра дзі ві лаў у Ня сві жы, на вед ваў 

Коб рын, Жы ро ві чы, Грод на. Ра біў для маг на таў ге раль-

дыч ныя зна кі. У гэ ты час пі саў пе ра важ на па не гі ры кі, у 

асноў ным на ла цін скай і поль скай мо вах, але ў яго тво рах 

су стра ка ец ца шмат бе ла рус кіх слоў, зва ро таў. Аў тар збор-

ні каў «Два ран кі», «Грош». Па мёр ка ля 1644 го да.

1743 год — на ра дзіў ся (Пін шчы на) Ра фал Юзаф 

Чар вя коў скі, ву чо ны-ме дык, асвет нік, док-

тар фі ла со фіі і ме ды цы ны. У 1776 го дзе скон чыў Рым скі 

ўні вер сі тэт. Пра хо дзіў ме ды цын скую прак ты ку ў шпі та лях 

Не апа ля, Фла рэн цыі, Ту ры на, Ве ны, Па ры жа і Бер лі на. 

У 1779-м на кі ра ва ны з Пін ска ў Кра каў вы кла даць ме ды цы-

ну ў Га лоў най ка рон най шко ле (Яге лон скі ўні вер сі тэт). У час 

паў стан ня 1794 го да быў га лоў ным ле ка рам ла за рэ та пры 

са бо ры Св. Пят ра. Аў тар 12-том най пра цы па ар га ні за цыі і 

пра вя дзен ні хі рур гіч ных апе ра цый. Па мёр у 1816 го дзе.

1933 год — на ра дзіў ся (Са ра таў ская воб ласць) 
Ге надзь Кан стан ці на віч Ста ля роў, бе ла рус кі 

ву чо ны ў га лі не ін фар ма ты кі, кан ды дат фі зі ка-ма тэ ма тыч-
ных на вук. Аў тар на ву ко вых прац па пы тан нях вы лі чаль най 

тэх ні кі, сіс тэм на га пра грам на га за бес пя чэн ня. Рас пра ца ваў 
пер шыя ў Бе ла ру сі ба зы да ных для роз ных га лін ве даў. 
Лаў рэ ат дзяр жаў ных прэ мій СССР і БССР.

Дзень Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый. 

Ад зна ча ец ца ва ўсім све це з 1948 го да. 

24 каст рыч ні ка 1945-га ўсту піў у сі лу Ста-

тут ААН. Па тра ды цыі ў роз ных кра і нах у 

гэ ты дзень пра хо дзяць шы ро кія гра мад-

скія дыс ку сіі і вы стаў кі, пры све ча ныя аб-

мер ка ван ню мэт і да сяг нен няў гэ тай ар га ні за цыі.

1795 год — у Пе цяр бур гу пад пі са ная кан вен цыя аб 
трэ цім па дзе ле Рэ чы Па спа лі тай. Да Ра сій-

скай ім пе рыі да лу чы лі ся за ход няя част ка Бе ла ру сі, част ка 
Літ вы (да Коў на) і Кур лян дыя. Паўд нё ва-за ход няя част ка 
Бе рас цей ска га ва я вод ства ады хо дзі ла да Аў стрыі, паў ноч-
на-за ход няя част ка Гро дзен шчы ны — да Пру сіі.

1882 год — на ра дзіў ся Ім рэ Каль ман (1882—
1943), вен гер скі кам па зі тар, кла сік вен скай 

апе рэ ты.

1935 год — на Спас кай 

ве жы Мас коў ска-

га Крам ля ўста ноў ле на пер шая 

пя ці кан цо вая зор ка. Да 1935 го-

да (з 50-х га доў ХVІІ ста год дзя) 

шпі лі крам лёў скіх ве жаў упры-

гож ва лі ге раль дыч ныя двух-

га ло выя ар лы. У каст рыч ні ку 

1935-га над Крам лём за мест 

цар скіх ар лоў з'я ві лі ся пя ці кан-
цо выя зор кі.

Чым боль шы смарт-

фон, тым больш ба лю-

ча ра ні цай ён па дае на 

твар.

Аб' ява:

«Жа на ты, пры го жы, ра-

зум ны муж чы на хо ча пе ра-

жа ніц ца!»

Раб ская пра ца ад роз-

ні ва ец ца ад дач най толь кі 

тым, што ра-

боў не кор-

мяць шаш-

лы ком.

— Да яко-

га ча су ты 

бу дзеш швэн-

дац ца па ба-

бах?! У нас 

ужо трое дзя-

цей, і яшчэ 

ні вод на га ад 

ця бе!

Мая ба бу-

ля бы ла вель-

мі ра зум най 

жан чы най. Ні ра зу не бра-

ла мя не да ся бе на ле та.

— Прывітанне! Даў но не 

бачыліся, ты нейкі пакаме-

чаны...

— Дык, прыкінь, жонка, 

зараза, здаецца, спойвае 

мяне! Прыходжу дадому — і 

кожны раз там цэлая патэль-

ня закускі!
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Дзя ку ю чы вы дат най зі маў стой лі-

васць, не пе ра бор лі вас ці, ба га та му 

пло да на шэн ню, ўстой лі вас ці да шкод-

ні каў і хва роб, ды і прос та дэ ка ра тыў-

нас ці ў лю бую па ру го да ір га вар тая 

ўва гі са да во даў, асаб лі ва ў ха лод ных 

клі ма тыч ных зо нах.

Яна здоль ная без праб лем пе ра но-

сіць ма ра зы да мі нус 50 °С, а квет кі 

лёг ка вы трым лі ва юць па ні жэн не тэм-

пе ра ту ры да мі нус 7 °С і пры гэ тым 

за вяз ва юць пла ды! Акра мя та го, ір га 

ва ло дае хут кім рос там і дзіў най не пе-

ра бор лі вас цю. Ка лі на ват вы рошч ваць 

яе прос та так, ад да ючы ўра джай пту-

шы най бра ціі і цал кам не да гля да ю-

чы, то яна са ма вы дат на спра віц ца 

з жыц цё вы мі цяж кас ця мі і ўсё роў на 

бу дзе рас ці, цвіс ці і да ваць 

ура джай.

Ір га ў маі па кры ва ец ца бе-

лай пе най квет ка вых гро нак, 

якія на гад ва юць ча ром ху. 

Квет кі са ма апы ляль ныя, што 

спры яе што га до ва му атры-

ман ню вы дат ных ура джа яў 

ягад не за леж на ад умоў на-

двор'я. Улет ку куст аб чэп ле-

ны грон ка мі ягад зя лё най, 

чыр во най і амаль чор най 

афар боў кі ад на ча со ва. Доб-

рая ір га і во сень скай па рой, 

ка лі яе ліс то та афар боў ва-

ец ца ў аран жа ва-чыр во ныя 

і пур пур ныя то ны.

Ір га — са праўд ны доў га жы хар са-

ду. Жы ве 60—70 га доў. Прак тыч на 

не хва рэе і не ба іц ца шкод ні каў. Най-

больш у на шай клі ма тыч най зо не рас-

паў сю джа на ір га звы чай ная (або буй-

на ліс ная), тро хі ра дзей су стра ка ец ца 

ір га ка над ская.

Яга ды ір гі звы чай най па ме рам з 

буй ную га ро шы ну, цём на-фі я ле та-

выя, амаль чор ныя, па кры тыя вас-

ко вым на лё там. Вель мі смач ныя, са-

лод кія, са бра ны ў грон кі пры клад на 

па 8—12 штук. Па чы на юць спець у 

кан цы чэр ве ня, пры чым не ад на ча со-

ва, а па сту по ва, ка лі на ад ной грон цы 

ёсць і амаль чор ныя, і зу сім зя лё ныя 

ягад кі.

Та кое рас цяг ну тае пло да на шэн-

не да зва ляе ла са вац ца імі ледзь не 

да са май во се ні. Асляп ляль ныя блі кі 

та кіх прад ме таў доб ра ад пуж ва юць 

пту шак.

Ір га ка над ская вы лу ча ец ца вы-

са ка рос лас цю, рас лі ны да ся га юць 

6-7 мет раў у вы шы ню. Па раст кі тон кія, 

злёг ку нік нуць, утва ра юць пры го жую 

кро ну. Пла ды са ка ві тыя, да лі кат ныя 

і са лод кія, вель мі вы со кіх сма ка вых 

якас цяў.

Ір га зу сім не пе ра бор лі вая да скла ду 

гле бы і амаль не мае па трэ бы ў до гля-

дзе. Але, як і лю бая рас лі на, цу доў-

на ад гук нец ца на рых лую, угно е ную 

пе ра гно ем гле бу. Пры па са дцы вар та 

па мя таць, што яна свят ло лю бі вая і ў 

це ні прак тыч на не бу дзе пла да но сіць. 

Ма ла дыя са джан цы па чы на юць да ваць 

пла ды ўжо ў 3-4-га до вым уз рос це. Ір га 

што год дае шмат пры ка ра нё вых па-

раст каў, якія мож на вы ка рыс тоў ваць 

для раз мна жэн ня. Ма ла дыя са джан цы 

вы са джва юць вяс ной ці во сен ню. Ня-

гле дзя чы на іх сціп лыя па куль яшчэ 

па ме ры, трэ ба вы ка паць вя лі кую ям ку 

(60х60 сантыметраў), доб ра за пра віць 

яе ар га ні кай, да даць по пе лу. Мож на 

прос та ўнес ці мі не раль ныя ўгна ен-

ні: пры клад на 150 грамаў ка лій ных і 

300 грамаў фос фар ных. Вы са дак лепш 

аб рэ заць пры клад на на ад ну тра ці ну 

вы шы ні, гэ та па спры яе хут ка му пры-

рос ту і леп шай пры жы ва льна сці.

Каб не ўтва рыў ся ве лі зар ны вы со кі 

куст, трэ ба пе ры я дыч на вы ра заць ста-

рыя да рос лыя га лі ны. Гэ тая пра цэ ду-

ра спры яе па ста ян на му ама ла джэн ню 

кус та і ста біль на му пры рос ту ма ла-

дых па раст каў, бо ба га та пла да но сяць 

ме на ві та па раст кі мі ну ла га го да. Ір-

га на огул лёг ка пе ра но сіць стрыж ку 

і дзя ку ю чы хут ка му ўтва рэн ню но вых 

па раст каў мо жа вы ка рыс тоў вац ца на-

ват у якас ці жы вой за га ра дзі.

З-за шчод ра га што га до ва га пло-

да на шэн ня ір гі ад бы ва ец ца ін тэн сіў-

ны вы нас па жыў ных рэ чы ваў з гле бы. 

Та му зу сім ня ліш нім бу дзе ўня сен не 

пе ра гною ў гле бу ў пры ка ра нё вай зо-

не. Ле там пас ля пло да на шэн ня вель мі 

да рэ чы бу дуць вад кія пад корм кі рас-

тво рам дзі ван ны ці пту шы-

на га па мё ту. Пры ад сут нас ці 

та кіх мож на вы ка рыс тоў ваць 

і мі не раль ныя ўгна ен ні.

Яга ды ір гі не толь кі ма-

юць свое асаб лі вы цу доў ны 

смак, яны ба га тыя на ві та мі-

ны, цу кар, ар га ніч ныя кіс ло-

ты і ін шыя ка рыс ныя рэ чы-

вы. На прык лад, па коль кас ці 

ві та мі ну С яны пе ра ся га юць 

ві на град, яб лы кі, гру шы, аб-

ры ко сы і пер сі кі. Дзя ку ю чы 

гэ та му з'яў ля юц ца эфек тыў-

ным срод кам су праць гі па ві-

та мі но зу.

Яга ды ір гі вы ка рыс тоў ва-

юц ца як ла су нак не толь кі ў све жым 

вы гля дзе. З іх ва раць ва рэн не, джэм, 

па від ла, уз ва ры, іх за ма рож ва юць, 

су шаць. Пры чым дзя ку ю чы да стат ко-

вай коль кас ці ў скла дзе ягад пры род-

ных цук роў для ва рэн ня трэ ба ўся го 

толь кі 300 грамаў цук ру на кілаграм 

ір гі. Мож на ад ціс нуць смач ны сок, але 

ёсць адзін ню анс. Са све жа са бра ных 

ягад сок прак тыч на не ад ціс ка ец ца, 

але праз 7—10 дзён пас ля збо ру яго 

вы хад да ся гае 70 %. Доб ра вя до ма, 

што мно гія яга ды пас ля за ма роз кі ста-

но вяц ца кіс лымі, толь кі не ір га! Пас ля 

раз ма рож ван ня яе пла ды не губ ля юць 

фор мы і сма ку і вы гля да юць так, быц-

цам іх ня даў на зня лі з га лі нак.
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ПА СА ДЗІ ЦЕ Ў СА ДЗЕ ІР ГУ — 
НЕ ПА ШКА ДУ Е ЦЕ!

Чаго шуміш?..


