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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

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

16 24 ліпеня 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

24 ЛІ ПЕ НЯ

1820 год — на ра дзіў ся Лю цы ян 

Кра шэў скі, бе ла рус кі мас так, 

фа то граф. Скон чыў Свіс лац кую гім на зію, 

Дэ рпцкі ўні вер сі тэт. Жыў у ра да вым ма ёнт ку 

ка ля Пру жан. У 1857 го дзе на вед ваў мас-

тац кія га ле рэі ў Бель гіі, Га лан дыі і Гер ма ніі. 

Удзель нік паў стан ня 1863—1864 га доў, за што быў са сла ны ў 

Перм скую гу бер ню. Пас ля за кан чэн ня ссыл кі вяр нуў ся на ра-

дзі му. Ілюст ра ваў тво ры свай го бра та Юза фа Кра шэў ска га. 

Ад люст роў ваў асаб лі вас ці жыц ця Поль шчы, Бе ла ру сі і Літ вы 

на пя рэ дад ні паў стан ня. Стаў ад ным з пер шых бе ла рус кіх 

фа то гра фаў і фо та рэ пар цё раў. Па мёр у 1892 го дзе.

1911 год — на ра дзіў ся (в. Пя соч нае, ця пер у Ка-

пыль скім ра ё не) Ана толь Аст рэй ка, бе ла рус-

кі па эт. Дру ка ваў ся з 1928 го да. Аў тар шэ ра гу збор ні каў 

вер шаў, тво раў для дзя цей. У га ды Вя лі кай Ай чын най вай-

ны быў ад каз ным сак ра та ром га зе ты-пла ка та «Раз да вім 

фа шысц кую га дзі ну», па за дан ні Бе ла рус ка га шта ба пар-

ты зан ска га ру ху пра ца ваў у ты ле во ра га. У 1943 го дзе 

дру кар ня пад поль най слуц кай га зе ты «На род ны мсці вец» 

на дру ка ва ла яго збор нік вер шаў «Слуц кі по яс». Пе ра кла-

даў на бе ла рус кую мо ву тво ры А. Пуш кі на, Л. Талс то га, 

У. Ма я коў ска га і ін шых аў та раў. Па мёр у 1978 го дзе.

1934 год — на ра дзіў ся (в. Глы бач ка Ушац ка га ра ё-

на) Ге надзь Мі хай ла віч Гар бук, ак цёр, на род-

ны ар тыст Бе ла ру сі. Слу жыў у Бе ла рус кім тэ ат ры імя Яку ба 

Ко ла са, з 1962 го да ў На цы я наль ным ака дэ міч ным тэ ат ры 

імя Ян кі Ку па лы. Ак цёр са ма быт най ін ды ві ду аль нас ці. Яго 

мас тац тву ўлас ці вы моц ны тэм пе ра мент, глы бо кае псі ха-

ла гіч нае ра зу мен не ха рак та ру, эма цый насць, на пру жа ны 

дра ма тызм. У яр кіх воб ра зах ува со біў бе ла рус кі на цы я-

наль ны ха рак тар. Най больш вя до мыя ро лі: Ва сіль Дзят лік 

(«Лю дзі на ба ло це» І. Ме ле жа), Сы мон («Рас кі да нае гняз до» 

Я. Ку па лы), Ак цёр («На дне» М. Гор ка га) і ін шыя. Зды маў-

ся ў тэ ле- і кі на стуж ках «Трэ цяе па ка лен не», «Тры вож нае 

шчас це», «Бе лыя Ро сы», «Чор ны за мак Аль шан скі», «Знак 

бя ды» і ін шых. Двой чы лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. 

Па мёр у 2018 го дзе.

1944 год — на ра дзі ла ся Ні на Ці ха на ўна Фраль-

цо ва, бе ла рус кі мас тацт ва знавец, док тар 

фі ла ла гіч ных на вук. Пра ца ва ла ў Брэсц кім аб лас ным ка-

мі тэ це па ра дыё вя шчан ні і тэ ле ба чан ні, Ін сты ту це эт на гра фіі 

і фальк ло ру НАН Бе ла ру сі, з 1975 го да — у БДУ. Да сле дуе 

су час ныя срод кі ма са вых ка му ні ка цый, бе ла рус ка га кі на-

мас тац тва, твор чую дзей насць у аў ды ё ві зу аль най ка му ні-

ка цыі. Аў тар шэ ра гу ма на гра фій.

1901 год — на-

ра дзіў ся 

Ігар Ула дзі мі ра віч Іль ін-

скі, са вец кі ак цёр, рэ жы-

сёр тэ ат ра і кі но, май стар 

мас тац ка га сло ва. Ге рой 

Са цы я ліс тыч най Пра цы. На род ны ар тыст 

СССР. Лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі і трох 

Ста лін скіх прэ мій пер шай сту пе ні. Зняў ся 

ў філь мах «Аэ лі та», «Кар на валь ная ноч», 

«Гу сар ская ба ла да» і мно гіх ін шых. Па мёр у 1987 го дзе.

1938 год — дзень на ра джэн ня рас тва раль най ка вы: 

на рын ку з'я ві ла ся пер шая па пу ляр ная мар ка. 

Хут ка гэ ты на пой стаў аба вяз ко вым у ра цы ё не аме ры кан скіх 

сал дат ва ўмо вах вай ны. Пас ля яе за вяр шэн ня бы лыя сал-

да ты не раз ві та лі ся са звыч кай піць та кую ка ву, што зра бі ла 

яе за па тра ба ва най у ЗША, а за тым пра дукт стаў за ва ёў ваць 

вя лі кую па пу ляр насць і ў ін шых кра і нах све ту.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Алены, Вольгі.

К. Вольгі, Міхаліны, 
Хрысціны, Антона, 
Барыса, Войцеха.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.10 21.22 16.12

Вi цебск — 4.52 21.18 16.26

Ма гi лёў — 4.59 21.12 16.13

Го мель — 5.04 21.01 15.57

Гродна — 5.26 21.36 16.10

Брэст — 5.34 21.29 15.55

Месяц
Поўня 17 ліпеня.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ
Учо ра бы ла аб ра ба ва-

ная кра ма «Усё для ры-

бал кі». Мяр ку ю чы па скра-

дзе ным, ра баў ні кі ідуць на 

ля шча.

Дзве сяб роў кі.

— За бра ла сы на ад ба бу-

лі з дзя ду лем. Дзі ця пра бы-

ло ў іх ча ты ры дні, вы ву чы ла 

но вае сло ва, скла да нае!

— Ба ба? Дзе да?

— Ціск.

Ба бу ля вель мі 

лю бі ла мя не, та-

му на маё 18-год-

дзе яна звя за ла 

мне вя лі кую і 

цёп лую жан чы-

ну.

— Піць бу дзеш?

— Не-е-е...

— Што так?

— У мя не яз-

ва...

— У страў ні ку?

— У сям'і!

— Як вы зна чыць, што 

пе рад та бой су пра цоў нік 

са ста жам?

— Ён не згорт вае браў-

зер на эк ра не кам п'ю та ра, 

ка лі па ды хо дзіць на чаль-

нік.

Офіс ны ра бот нік Ан тон 

па ехаў у ад па чы нак на мо-

ра, пай шоў пла ваць, а яго 

ця чэн нем зне сла ў мо ра да 

ін ша га планк то ну.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Пер шай за кан чвае лет ні се зон цы бу ля рэп ча тая. Ужо з 

пачатку жніў ня цы бу лю па лі ваць не трэ ба на ват пры су хім 

на двор'і. Пры спры яль ных умо вах яна цал кам фар мі ру ец ца 

да ся рэ дзі ны жніў ня. 

Убі раць ра ней не вар та, 

бо цы бу ля не па спее сфар-

мі ра ваць верх нія ахоў ныя 

лус ка він кі, а шый ка (асаб-

лі ва пры даждж лі вым на-

двор'і) усё яшчэ за ста ец-

ца тоў стай і ад кры тай для 

ўзбу джаль ні каў гні лі. Але і 

спаз няц ца з убор кай нель-

га, інакш ша лу пі на па рэ па ец ца, а гэ та моц на ада б'ец ца 

на за ха валь нас ці цы бу лі зі мой. Ка лі час убор кі па ды шоў, 

а цы бу ля яшчэ ста іць на град цы зя лё ная, шый ка у цы бу-

лі ны тоў стая, а са ма яна без ша лу пін ня, то за ты дзень да 

ўбор кі, у кан цы пер шай дэ ка ды жніў ня, мож на па ско рыць 

вы спя ван не цы бу лін, пад ра за ючы вост рай ла пат кай част ку 

ка ра нёў на глы бі ні 5-6 см ні жэй дон ца цы бу лі ны або асця-

рож на пры ўзды ма ю чы ві ла мі цы бу лі ны ра зам з зем ля ным 

ка мя ком, каб злёг ку на да рваць ка ра ні. Гэ ты пры ём ад ра зу 

вы клі ча спы нен не рос ту цы бу лі ны, зя лё ныя пё ры пач нуць 

сох нуць, а праз 4-5 дзён пас ля та кой «апе ра цыі» цы бу лі на 

на бу дзе ўлас ці вую сорту афар боў ку. Вось гэ тае пад сы хан-

не і част ко вае па ля ган не ліс ця цы бу лі і з'яў ля юц ца сіг на ламі 

да па чат ку ўбор кі. Убі раць цы бу лю трэ ба толь кі ў су хое 

на двор'е. Пас ля ўбор кі яе доб ра пра суш ва юць. Чым лепш 

цы бу ля пра сох не, тым менш бу дзе хва рэць на шый ка вае 

за гні ван не пад час за хоў ван ня.

У ся рэ дзі не жніў ня час 

убі раць і час нок. З яго убор-

кай па зніц ца нель га, бо га-

лоў кі мо гуць рас сы пац ца і 

час нок ста не не пры дат ны 

для за хоў ван ня. Та му ка-

лі ліс ты час на ку пач нуць 

жоўк нуць, а сцёб лы, якія не 

да юць стрэ лак, па ля гуць, час но чы ны вы коп ва юць і пад-

суш ва юць 4-5 дзён, лепш на сон цы і скраз ня ку, да поў на га 

ўсы хан ня ліс ця. Пас ля пра суш кі ліс ты аб ра за юць, па кі да ю чы 

шый ку даў жы нёй 4-5 см, сар ту юць і ўклад ва юць на за хоў-

ван не. У хат ніх умо вах час нок час та спля та юць у ко сы.

Убор ку на сен на га час на ку (буль ба чак) не аб ход на па-

чы наць, ка лі па рэ па ец ца плён ка, якая ахі нае па вет ра ныя 

цы бу лін кі. Пры за трым цы з убор кай буль бач кі раз ры ва юць 

гэ ту плён ку і рас сы па юц ца. Зрэ за ныя су квец ці звяз ва юць 

у сно пі кі і пад веш ва юць у су хім цёп лым па мяш кан ні на 

1-1,5 ме ся ца для да спя ван ня. За тым сно пі кі аб ма лоч ва-

юць, па вет ра ныя цы бу лін кі ста ран на сар ту юць па ве лі чы ні 

і за хоў ва юць да па се ву.

У ся рэ дзі не жніў ня па чы нае жоўк нуць, а за тым зу сім 

па ля гае ліс це ў час на ку, які вы рас з па са джа ных ран няй 

вяс ной буль ба чак. Та кія рас лі ны пад коп ва юц ца, се ян ку 

асця рож на вы бі ра юць з зям лі, пра суш ва юць, чыс цяць ад 

ліс ця і ка ра нёў і ў кан цы ве рас ня зноў са джа юць на пад-

рых та ва ныя град кі. Мож на і не вы коп ваць се ян ку з зям лі, 

а пра рэ дзіць на 6-8 сан ты мет раў. Пас ля ад мі ра ння ліс ця 

та кі час нок ус ту пае ў пе ры яд су па кою, а на на ступ ны год 

дасць буй ную час но чы ну.

ЗБОР УРА ДЖАЮ ЦЫ БУ ЛІ І ЧАС НА КУ

Час та му ра шы ро бяц ца для ага род ні каў са праўд ным га-

лаў ным бо лем. Акра мя та го што на ся ко мыя лю бяць ла са вац-

ца ягад ка мі на ўчаст ку, яны яшчэ раз но сяць на сен не пус та-

зел ля. Да та го ж усім вя до ма: дзе му раш кі, там і тля. А яна, 

у сваю чар гу, мо жа быць пе ра нос чы кам ві рус ных хва роб.

Што ра біць, ка лі му ра шы-

ных да ро жак поў на, а са мо-

га му раш ні ка не ві даць?

Па час та ваць «да му»... і 

злыд ні-му ра шы знік нуць!

Куп ля ем у ап тэ цы па ке цік 

з бор най кіс ла той і са мую тан-

ную ва ту, вы сы па ем па ра шок 

у шклян ку, на па ло ву на поў не-

ную ва дой, да да ём 5 чай ных 

лы жак цук ру, ста ран на змеш-

ва ем і па кі да ем на 5 га дзін 

для леп ша га рас тва рэн ня.

За тым бя ром 2 пус тыя 

кан сер ва выя бля шан кі, на-

паў ня ем на 2/3 ва тай і за-

лі ва ем ту ды пры га та ва ную 

су месь. Каб на све жым па-

вет ры «ва дзі ца» не вы па-

ра ла ся за над та хут ка, трэ-

ба па кі нуць веч ка, каб яно 

маг ло пры кры ваць змес-

ці ва, па кі да ю чы не вя лі кія 

шчы лі ны.

Бля шан кі ставім по бач з 

мес ца мі збо ру му ра шак.

Эфект срод ку за клю ча-

ец ца ў тым, што шкод ні кі, 

на піў шы ся та кой са лод кай 

«ва дзі цы», гі нуць не ад ра зу, 

а спа чат ку паў зуць у сваё 

схо ві шча і за ра жа юць су ро-

дзі чаў (у тым лі ку і мат ку — 

ца ры цу му ра шак). Му ра-

шы — стра шэн ныя ла су ны. 

Та му та кі спо саб эфек тыў-

ны на 99,9 %.

Вя до ма так са ма, што 

ім не па да ба ец ца пах піж-

мы, па лы ну гор ка га, па ля-

вой мя ты і ані су. Зя лё нае 

або вы су ша нае ліс це рас-

лін рас клад ва юць у мес цах 

збо ру на ся ко мых.

Як па зба віц ца ад му ра шак на са до вым участ ку

— Зніжку 
не зробіце?

— У нас 
зніжак няма, 

але магу ўзважыць
нармальна!


