
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Абрама, Аўксенція, 
Ісака, Кірылы, Міхаіла, 
Фёдара.

К. Анастасіі, Лівіі, Васіля, 
Віктара, Леанарда, 
Юльяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.03 18.42 10.39

Вi цебск — 7.55 18.29 10.34

Ма гi лёў — 7.54 18.32 10.38

Го мель — 7.48 18.31 10.43

Гродна — 8.18 18.57 10.39

Брэст — 8.16 19.00 10.44
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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.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Месяц
Апошняя квадра 

26 лютага.

Месяц у сузор’і Стральца.

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

16 27 лютага 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

Коль кі ўсхо дзіць ра са да

27 ЛЮ ТА ГА

1520-я га ды — час ства рэн-

ня гіс то ры ка-пуб лі-

цыс тыч на га тво ра «Хро ні ка Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га і Жа мой цка га», вы-

дат на га пом ні ка бе ла рус ка га ле та пі сан-

ня. У тво ры прад стаў ле на ідэа лі за ва ная 

і амаль цал кам ле ген дар ная гіс то рыя ВКЛ ад мі фіч на га 

кня зя Па ле мо на да Ге ды мі на. На пі са на на та га час най 

бе ла рус кай мо ве, маг чы ма, у Віль ні ў ася род дзі лі тоў скіх 

фе а да лаў. У асно ву тво ра па кла дзе на ле ген да аб ста ра-

жыт на рым скім арыс та кра тыч ным па хо джан ні лі тоў скіх 

кня зёў і шлях ты.

1524 год — на ра дзіў ся Аста фій Баг да на віч Ва-

ло віч, дзяр жаў ны дзе яч ВКЛ. З 1579-га — 

канц лер ВКЛ і каш та лян ві лен скі, ста рас та ма гі лёў скі, 

езя ры шчан скі, бе рас цей скі, коб рын скі, рэ чыц кі. Не ад-

на ра зо ва быў па слом у Маск ве. Удзель ні чаў у Лі вон-

скай вай не 1558—1583 га доў. З ін шы мі маг на та мі ВКЛ 

уз на чаль ваў апа зі цыю пры за клю чэн ні Люб лін скай уніі 

1569 го да. Адзін з ар га ні за та раў пад рых тоў кі Ста ту та ВКЛ 

1566 го да. Спа вя даў каль ві нізм, у кан цы жыц ця схі ляў ся да 

ан ты тры ні та рыз му, пад трым лі ваў гу ма ніс таў В. Ця пін ска га, 

С. Буд на га, які пры свя ціў яму кні гу «Пра апраў дан не грэш-

на га ча ла ве ка пе рад Бо гам». Па мёр у 1587 го дзе.

1734 год — на ра дзіў ся 

(г. Ня свіж) Ка раль Ста-

ні слаў Ра дзі віл (Па не Ка хан ку), дзяр-

жаў ны дзе яч ВКЛ. Ва ло даў Слуц кам, 

Ка пы лём, мност вам ма ёнт каў ва Укра-

і не, у Поль шчы. У 1767 го дзе ўзна ча ліў 

Ра дам скую кан фе дэ ра цыю, у 1768-м 

да лу чыў ся да Бар скай кан фе дэ ра цыі. У Ня сві жы тры маў 

тэ атр і ар кестр, па бу да ваў лет нюю рэ зі дэн цыю ў Аль бе 

пад Ня сві жам, ад на віў па лац у Слуц ку. Пас ля 1-га па дзе-

лу Рэ чы Па спа лі тай (1772 год) яго ма ёнт кі ва Ус ход няй 

Бе ла ру сі бы лі стра ча ны, ас тат нія раз ра ба ва ны. Па мёр 

у 1790 го дзе.

1919 год — у Віль ні ад бы ло ся су мес нае па ся-

джэн не ЦВК Бе ла рус кай ССР і ЦВК Лі тоў-

скай ССР; ство ра на Лі тоў ска-Бе ла рус кая ССР са ста лі цай 

у Віль ні; абра ны су мес ны ЦВК (стар шы ня К. Г. Ці хоў скі) і 

ство ра ны Са вет На род ных Ка мі са раў Лі тоў ска-Бе ла рус-

кай ССР (стар шы ня В. С. Міц кя ві чус-Кап су кас). У скла дзе 

ство ра най дзяр жа вы за ста ла ся тэ ры то рыя Ві лен скай, 

Мін скай, част ка Гро дзен скай і Ко вен скай гу бер няў.

1904 год — на ра дзіў ся Юлій Ба-

ры са віч Ха ры тон, са вец кі 

ву чо ны ў га лі не экс пе ры мен таль най і 

тэ а рэ тыч най фі зі кі, адзін са ства раль-

ні каў ай чын най ядзер най зброі, ака дэ-

мік РАН, трой чы Ге рой Са цы я ліс тыч най 

Пра цы. У 1939 го дзе ра зам з Я. Б. Зяль до ві чам упер-

шы ню ажыц ця віў раз лік лан цу го вай рэ ак цыі дзя лен ня 

ўра ну. Пры маў не па срэд ны ўдзел у ства рэн ні атам най 

зброі. Аў тар шэ ра гу фун да мен таль ных ра бот у га лі не 

атам най энер гіі і ядзер най тэх ні кі, за сна валь нік і кі раў нік 

но вай шко лы ў тэ о рыі вы бу хо вых рэ чы ваў. Лаў рэ ат Ле-

нін скай і тры ра зы — Дзяр жаў най прэ мій СССР. Па мёр 

у 1996 го дзе.

1990 
год — Вяр хоў ны Са вет СССР пры няў па-

ста но ву аб за сна ван ні па са ды Прэ зі дэн та 

СССР і ўня сен ні ад па вед ных змя нен няў і да паў нен няў у 

Кан сты ту цыю СССР.

УСМІХНЕМСЯ
— Што ты хо чаш на вя-

чэ ру? Пі кант ную яла ві чы ну, 

апе тыт ную сём гу ці са ка ві-

тую ку ры цу?

— Апе тыт ную сём гу.

— Я ў ка та пы та ла ся.

Жан чы на — хіт рая іс-

то та. Спа чат ку ад пра ві-

ла ў кос мас муж чы ну, 

па гля дзе ла, што бу дзе, 

і толь кі по тым па ля це ла 

са ма.

— Ты ве да еш, што та кое 

мі ні ма лізм?

— 0,33 пі ва.

Па спра ба ваў у цэнт-

раль най ка вяр ні ка ву з 

вель мі ці ка вы мі пра пор-

цы я мі: крыш ку ка вы і 

шмат гро шай.

— Глядзі, 
што я 

знайшоў!

Ру ка ла (ці, як яе яшчэ на зы ва юць, 

ін дау, ра кет-са ла та, эру ка) — 

вы дат ная ас но ва для ве лі зар-

най коль кас ці лет ніх са ла таў, 

па коль кі цу доў на спа лу ча ец ца 

з се зон ны мі ага род ні най і са да-

ві ной. Але ма ла хто ве дае, што 

за ўсі мі гэ ты мі наз ва мі ха ва юц ца 

дзве рас лі ны: ру ка ла куль тур ная 

і ру ка ла дзі кая.

Абедз ве яны вель мі па доб ныя па-

між са бой знеш нім вы гля дам, ка рыс-

ны мі якас ця мі і ўмо ва мі вы рошч ван-

ня. Але ру ка ла куль тур ная — рас лі на 

ад на га до вая, а вось дзі кая — цал кам 

са бе мна га лет нік, хоць цві це і дае на-

сен не ўжо ў пер шы год. Аб ра за ючы 

па раст кі на са ла ту, мы тым са мым 

пра ва ку ем рост но вых па раст каў, што 

да зва ляе вы ка рыс тоў ваць ру ка лу ў 

са ла тах усё ле та.

Яшчэ ад на з пе ра ваг дзі кай ру ка-

лы — яна здоль ная зі ма ваць у на шых 

умо вах і да ваць вы дат ны ўра джай на 

дру гі год. Ка лі да зво ліць рас лі не маг-

чы масць даць на сен не, то на на ступ ны 

год по бач з пер шым кус ці кам з'я віц ца 

мност ва но вых. А гэ та толь кі па спры яе 

маг чы мас ці зра біць больш са ла таў з 

ру ка лы.

Пра ме жак ча су ад па чат ку сяў-

бы на сен ня і да яго пра рас тан ня 

мо жа ў роз ных вы пад ках іс тот на 

ад роз ні вац ца. Як хут ка ўсхо дзіць 

ра са да пер цу, па мі до раў і бак ла-

жа наў у хат ніх умо вах?

Пра рас тан не на сен ня ра са ды ага-

род ні ны не па срэд на за ле жыць ад 

пра віль нас ці до гля ду. Ка лі прос та 

змясціць у зям лю су хое на сен не, то 

час да з'яў лен ня ўсхо даў іс тот на па вя-

лі чыц ца. А вось за га дзя пра ро шча нае 

на сен не ўзы дзе до сыць друж на за мі-

ні маль ны ад рэ зак ча су.

ПЕ РАЦ
Для та го каб ра са да пер цу друж-

на ўзы шла, не аб ход на пра віль на пра-

вес ці сяў бу. На сен не пер цу кла дуць 

у па глыб лен ні ў гле бе на плос кі бок, 

за тым яго пры сы па юць пра се я най гле-

бай. Пры чым пе рац ад ра зу са дзяць на 

глы бі ню ка ля двух сантыметраў у асоб-

ныя ёміс тас ці, бо ён дрэн на пе ра но сіць 

пі кі роў ку. Да лей ёміс тас ці на кры ва юць 

плён кай і ста вяць у цёп лае паў змроч-

нае мес ца. Пры з'яў лен ні пер шых ус хо-

даў пе ра но сяць на свят ло. Ка лі на сен не 

па пя рэд не за ма чыць пе рад сяў бой на 

адзін-два дні ў не вя лі кай коль кас ці ва-

ды, то пе рац узы дзе праз чатыры-пяць 

дзён. Пры су хім спо са бе сяў бы гэ ты 

пра ме жак па вя лі чыц ца ўдвая і скла дзе 

восем—дзесяць дзён. Пры гэ тым, ка лі 

не вы кон ваць умо вы вы рошч ван ня, то 

пра рас тан не на сен ня пер цу мо жа ад-

быц ца толь кі праз два-тры тыд ні.

БАК ЛА ЖА НЫ
У цэ лым вы рошч ван не ра са ды бак-

ла жа наў вель мі па доб нае на вы рошч-

ван не ра са ды пер цаў. Але іс ну юць і 

свае асаб лі вас ці. Ка лі ра са ду пер цу 

пер ша па чат ко ва трэ ба ста віць у паў-

змроч нае мес ца, то ра са ду бак ла жа-

наў ад ра зу змя шча юць на пад акон нік 

з со неч на га бо ку па мяш кан ня. Ды і 

час пра рас тан ня на сен ня бак ла жа наў 

на два-тры дні боль шы. Гэ та да ты чыц-

ца як пра ро шча на га на сен ня, так і су-

хо га. А ка лі ў па мяш кан ні не вы кон-

ва ец ца тэм пе ра тур ны рэ жым (+26 — 

+28 гра ду саў), то ра са да бак ла жа наў мо-

жа ўзы сці толь кі праз тры-чатыры тыд ні. 

У да лей шым тэм пе ра ту ру па ні жа юць.

ПА МІ ДО РЫ
Вы рошч ваць ра са ду па мі до раў не-

аб ход на з пі кі роў кай. Та му іх се юць у 

агуль ныя вя лі кія ёміс тас ці. У ба ра зён-

кі, якія раз мя шча юц ца праз кож ныя 

чатыры-пяць сантыметраў, рас клад ва-

юць на сен не ў га ры зан таль ным ста но-

ві шчы. За тым ёміс тасць на кры ва юць 

плён кай і ста вяць у свет лае мес ца 

пры па ка ё вай тэм пе ра ту ры. Пра ро-

шча нае на сен не па мі дораў узы дзе 

праз чатыры-пяць дзён, а су хое — на 

сёмы-восьмы дзень.

ДЗІ КАЯ 
АБО КУЛЬ ТУР НАЯ РУ КА ЛА?

Ру ка ла дзі кая.

Ру ка ла куль тур ная.


