
Ка та ю чы ся на аме ры-

кан скіх гор ках з на стаў-

ні цай мо вы, дзе ці да ве да-

лі ся шмат вы клю чэн няў з 

пра ві лаў.

— Я за муж са бра ла ся. 

А ка лі ты, Ле на, за муж вый-

дзеш?

— А ў мя не 

праб ле ма. Спра-

бу юць, хва ляць, 

але не бя руць.

Каб жон-

ка не знай шла 

маю за на чку, я 

за хоў ваю яе ў 

пра вай ніж няй 

кі шэ ні дру го га 

ся рэд ня га ад-

дзя лен ня яе су-

мач кі.

— Ка лі не спы-

ніш пры кід вац ца 

ка сі рам у су пер-

мар ке це, я збя ру свае рэ чы 

і па еду!

— Па кет па трэб ны?

Мы з жон кай па сва ры-

лі ся, раз вя лі ся і па дзя лі лі 

ква тэ ру на дзве част кі.

Мне да ста ла ся част ка 

звон ку.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Ільі, 
Карнілы, Лук'яна, 
Мікалая, Пятра, Сцяпана.

К. Люцыі, Юстыны, Ніла.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.02 18.59 11.57

Вi цебск — 6.50 18.48 11.58

Ма гi лёў — 6.52 18.49 11.57

Го мель — 6.48 18.46 11.58

Гродна — 7.17 19.14 11.57

Брэст — 7.18 19.15 11.57
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Месяц
Поўня 25 верасня.

Месяц у сузор’і Авена.

26 ВЕ РАС НЯ

1863 год — на ра дзіў ся Сяр гей 
Фё да ра віч Аль дэн бург, 

бе ла рус кі ву чо ны-
ўсходаз на вец, ака-
дэ мік НАН Бе ла ру сі 
(1928), Пе цяр бург скай 

АН (1900), АН СССР (1925). Аў тар больш 
як 360 на ву ко вых прац, у тым лі ку сямі 
ма на гра фій. Цэнт раль нае мес ца ў яго 
пра цах зай ма лі праб ле мы гіс то рыі куль-
ту ры і рэ лі гіі ста ра жыт най і ся рэд не вя ко-
вай Ін дыі, а так са ма вы ву чэн не гіс то рыі 
бу дыз му, бу дый ска га мас тац тва і пісь-
мо вых пом ні каў. Кі ра ваў ар хеа ла гіч ны мі экс пе ды цы я мі ва 
Ус ход нім Тур ке ста не. Іні цы я тар на ву ко вых экс пе ды цый у 
Цэнт раль ную Азію і Ты бет, ар га ні за тар ра бот па збо ры і 
вы ву чэн ні рус ка га фальк ло ру. Аў тар прац па фальк ло ры, 
эт на гра фіі, мас тац тву на ро даў Ра сіі, За ход няй Еў ро пы, Ін-
да не зіі, Кі тая, Аф га ні ста на. Па мёр у 1934 го дзе.

1928 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ву голь шчы на Бя лы-
ніц ка га ра ё на) Ві таль Фя до са віч Мядз ве дзеў, 

бе ла рус кі ву чо ны-эка на міст, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла-
ру сі, док тар эка на міч ных на вук, пра фе сар. Аў тар больш як 
300 на ву ко вых прац, у тым лі ку васьмі ма на гра фій. Пра цы 
пры све ча ны ме та да ло гіі да сле да ван ня, ма дэ ля ван ня і праг-
на за ван ня раз віц ця рэ гі я наль ных эка на міч ных сіс тэм, вы ра-
шэн ня кан крэт ных эка на міч ных праб лем доў га тэр мі но ва га 
і ся рэд не тэр мі но ва га раз віц ця Бе ла ру сі, па бу до вы сіс тэ мы 
ін фар ма цый на га за бес пя чэн ня на ву кі, тэх ні кі, вы твор час ці. 
Рас пра ца ваў ма дэль між на род ных эка на міч ных ад но сін Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь з су свет най су поль нас цю. Пад яго кі раў-
ніц твам рас пра ца ва ны на цы я наль ныя пра гра мы раз віц ця 
экс пар ту, ту рыз му на ся рэд не тэр мі но вую перс пек ты ву.

1932 год — у Мін ску на ба зе га зет на га ад дзя лен-
ня Ка му ніс тыч на га ўні вер сі тэ та Бе ла ру сі імя 

У. І. Ле ні на быў за сна ва ны Ка му ніс тыч ны ін сты тут жур на-
ліс ты кі імя С. М. Кі ра ва.

1942 год — гіт ле раў цы ажыц ця ві лі дру гі на пра ця гу 

го да цяж кі ўдар па Мін скім пад пол лі, па чаў шы 

но вую хва лю ма са вых арыш таў, у хо дзе якіх бы лі схоп ле ны і 

кі ну ты ў за сцен кі СД сот ні пад поль шчы каў. У боль шас ці яны 

за гі ну лі ў «ду ша губ ках», на шы бе ні цах, у ла ге рах смер ці.

1943 год — вой скі 3-й ар міі Бран ска га фрон ту вы-

зва лі лі ра ён ны цэнтр Бе ла ру сі — га рад скі 

па сё лак Хо цімск. У вы зва лен ні ўдзель ні ча лі 108-я (ка ман-

дзір — пал коў нік П. А. Це ра маў) і 110-я (пал коў нік С. М. Та-

ра саў) страл ко выя ды ві зіі Бран ска га фрон ту; пар ты зан скі 

атрад 2-гі Хо цім скі (ка ман дзір Б. М. Уткін).

Еў ра пей скі дзень моў. Пра во дзіц-

ца па іні цы я ты ве Са ве та Еў ро пы і ЕС з 

2001 го да пры пад трым цы Ка мі сіі па аду-

ка цыі ЮНЕС КА з мэ тай пры цяг нуць ува-

гу гра мад скас ці да важ нас ці вы ву чэн ня 

моў, а так са ма каб па леп шыць уяў лен не 

аб усіх мо вах, якія куль ты ву юц ца ў Еў ро пе.

1847 год — на ра дзіў ся Па вел Мі ка ла е віч Яб лач-

каў, рус кі элект ра тэх нік, вы на ход нік ду га-

вой лям пы без рэ гу ля та ра («свеч ка Яб лач ка ва»). Па мёр 

у 1894 го дзе.

1898 год — на ра дзіў ся Джордж Герш він, аме ры-

кан скі кам па зі тар. Ства раль нік «Рап со дыі ў 

блю за вых та нах» для фар тэ пі я на з ар кест рам, опе ры «Про гі 

і Бэс» — ад на го з са мых па пу ляр ных тво раў аме ры кан скай 

кла сі кі. Па мёр у 1937 го дзе.

1934 год — на ра дзіў ся Алег Ва ляр' я на віч Ба сі-

лаш ві лі, са вец кі і ра сій скі ак цёр тэ ат ра і кі но, 

ак цёр Вя лі ка га дра ма тыч на га тэ ат ра імя Г. А. Таў ста но га ва, 
на род ны ар тыст СССР. Зняў ся ў кі на філь мах «Асен ні ма-
ра фон», «Вак зал для два іх», «Служ бо вы ра ман» і мно гіх 
ін шых.

УСМІХНЕМСЯ
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Час па спя ван ня гар бу зоў 

за ле жыць ад клі ма тыч най 

зо ны іх рос ту і абра на га 

для па се ву сор ту. 

І ўжо зы хо дзя чы з усіх 

фак та раў, вы зна ча юц ца 

з ча сам збо ру ўра джаю.

Пер шае, пра што вар та зга-

даць, гэ та тое, што ёсць гар бу зы 

ска ра спе лыя, ся рэд ня спе лыя і 

поз на спе лыя. Ме на ві та ад гэ та га 

шмат у чым бу дзе за ле жаць пе-

ры яд збо ру ўра джаю.

Ска ра спе лыя сар ты гар бу за 

спе юць на пра ця гу 92—104 дзён. 

Убі раць з гра дак пла ды вар та ўжо 

ў жніў ні. Але ня гле дзя чы на ўсе 

пе ра ва гі ска ра спе лых сар тоў, ра-

на па спе лыя гар бу зы не за хоў ва-

юц ца доў га — спа жыць або пе ра-

пра ца ваць пла ды трэ ба на пра ця гу 

аднаго ме ся ца.

Сар ты ся рэд ня га тэр мі ну па спя-

ван ня цал кам па ды хо дзяць для больш 

пра цяг ла га за хоў ван ня. Убі раць ура-

джай па чы на юць блі жэй да ся рэ дзі ны 

ве рас ня — праз 110—120 дзён пас ля 

вы сад кі куль ту ры. Поз на спе лыя сар-

ты ля жаць на град цы даў жэй за ас-

тат нія — на пра ця гу 120—130 дзён. 

Убраць з участ ка ўсе пла ды вар та да 

на ды хо ду ўстой лі вых за ма раз каў — 

у кан цы ве рас ня — па чат ку каст рыч-

ні ка.

Але што ж ра біць, ка лі да гэ та га 

ча су гар бу зы не са спе лі? Рас паў-

сю джа ная та кая прак ты ка — пла ды 

зра за юць не да спе лыя і ха ва юц ь у ха-

лад на ва тае мес ца на да спя ван не. Не 

больш чым праз ме сяц плод са спее 

да кан ца і яго мож на бу дзе ўжы ваць у 

ежу ці пе ра пра цоў ваць для да лей ша га 

за хоў ван ня. Га лоў нае, каб у пе ры яд 

да спя ван ня на пло дзе не бы ло ні я кіх 

рас ко лін і па шко джан няў.

Але і клі мат, дзе рас це гар буз, 

уно сіць свае ка рэк ты вы ў тэр мі ны 

вы спя ван ня пла доў. На прык лад, у 

больш цёп лых рэ гі ё нах усё роў на, 

які вы са джа ны сорт — гас па да ры 

па кі да юць га род ні ну на град цы доў-

га, аж да поў на га вы сы хан ня пле-

цяў.

Як жа вы гля дае га род ні на, га то вая 

да ўбор кі?

Пры кме ты са спе ла га гар бу за:

• Пла да нож ка пло да вы сах лая, 

жорст кая, ад раў не лая. Яшчэ зя лё ная, 

яна азна чае, што га род ні на па куль 

зна хо дзіц ца ў ак тыў най фа зе свай го 

па спя ван ня.

• Ліс це — вы сах лае, жоў тае, збляк-

лае.

• Афар боў ка пло да — мак сі маль на 

яр кая для сва ёй сар та вой пры на леж-

нас ці.

• Лу пі на пло да — цвёр дая.

Пры ўбор цы зрэж це пла да нож-

ку, па кі да ю чы 3-4 см. Лу пі на пры 

гэ тым не па він на быць па шко джа-

на. Толь кі так мож на пра цяг лы тэр-

мін за хоў ваць га род ні ну.

Дзе за хоў ваць?

Са спе лыя гар бу зы мож на за-

хоў ваць у скле пе і кла доў цы, на 

бал ко не і га ры шчы, у хля ве і га-

ра жы. Але дзе б вы ні за хоў ва лі 

пла ды, тут па він ны вы кон вац ца 

на ступ ныя ўмо вы:

• Віль гот насць — 75—80 %.

• Тэм пе ра ту ра — + 3 ... 

+ 15 °C.

• На яў насць вен ты ля цыі.

Ка лі хоць ад на з па зна ча ных 

умоў не вы ка на на, то лёж касць 

гар бу зоў па гар ша ец ца. На прык-

лад, пад вы ша ная віль гот насць у 

па мяш кан ні здоль на ска ра ціць тэр-

мін за хоў ван ня пла доў на 2-3 ме-

ся цы.

Пас ля збо ру ўра джаю вы мо жа це 

ад пра віць на за хоў ван не ўсе не па шко-

джа ныя пла ды з цэ лы мі пло да нож ка-

мі. А вось тыя гар бу зы, на лу пі не якіх 

ма юц ца ўваг ну тас ці і дра пі ны, лепш 

спа жыць у ежу хут чэй — на ват пры 

ап ты маль ных умо вах доў га яны не 

пра ля жаць.

Па шко джа ныя пла ды мож на ачыс-

ціць, вы ра заць са пса ва ную част ку, 

ад дзя ліць усе гар бу зі кі і ад пра віць 

мя каць на за хоў ван не ў ма ра зіль ную 

ка ме ру.

За хоў ва юць гар бу зы на стэ ла жы 

або па лі цы, але ні ў якім ра зе не на 

го лай зям лі. Пла ды раз мя шча юць пла-

да нож кай уверх. «Су се дзі па па лі цы» 

не па він ны да кра нац ца адзін да ад-

на го. За хоў ва ю чы пла ды на бал ко не, 

іх трэ ба збе раг чы ад пра мых со неч-

ных пра мя нёў, на прык лад, на кі нуў шы 

звер ху тка ні ну.
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