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НАПРЫКАНЦЫ

27 лютага 2019 г.

Колькі ўсходзіць расада СЁННЯ
Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Месяц
Апошняя квадра
26 лютага.
Месяц у сузор’і Стральца.

Сонца

Прамежак часу ад пачатку сяўбы насення і да яго прарастання
можа ў розных выпадках істотна
адрознівацца. Як хутка ўсходзіць
расада перцу, памідораў і баклажанаў у хатніх умовах?
Прарастанне насення расады агародніны непасрэдна залежыць ад
правільнасці догляду. Калі прос та
змясціць у зямлю сухое насенне, то
час да з'яўлення ўсходаў істотна павялічыцца. А вось загадзя прарошчанае
насенне ўзыдзе досыць дружна за мінімальны адрэзак часу.

ПЕРАЦ
Для таго каб расада перцу дружна ўзышла, неабходна правільна правесці сяўбу. Насенне перцу кладуць
у паглыбленні ў глебе на плоскі бок,
затым яго прысыпаюць прасеянай глебай. Прычым перац адразу садзяць на
глыбіню каля двух сантыметраў у асобныя ёмістасці, бо ён дрэнна пераносіць
пікіроўку. Далей ёмістасці накрываюць
плёнкай і ставяць у цёплае паўзмроч-

нае месца. Пры з'яўленні першых усходаў пераносяць на святло. Калі насенне
папярэдне замачыць перад сяўбой на
адзін-два дні ў невялікай колькасці вады, то перац узыдзе праз чатыры-пяць
дзён. Пры сухім спосабе сяўбы гэты
прамежак павялічыцца ўдвая і складзе
восем—дзесяць дзён. Пры гэтым, калі
не выконваць умовы вырошчвання, то
прарастанне насення перцу можа адбыцца толькі праз два-тры тыдні.

БАКЛАЖАНЫ
У цэлым вырошчванне расады баклажанаў вельмі падобнае на вырошчванне расады перцаў. Але існуюць і
свае асаблівасці. Калі расаду перцу
першапачаткова трэба ставіць у паўзмрочнае месца, то расаду баклажанаў адразу змяшчаюць на падаконнік
з сонечнага боку памяшкання. Ды і
час прарастання насення баклажанаў
на два-тры дні большы. Гэта датычыцца як прарошчанага насення, так і сухога. А калі ў памяшканні не выконваецца тэмпературны рэжым (+26 —
+28 градусаў), то расада баклажанаў мо-

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

Рукала (ці, як яе яшчэ называюць,
індау, ракет-салата, эрука) —
выдатная аснова для велізарнай колькасці летніх салатаў,
паколькі цудоўна спалучаецца
з сезоннымі агароднінай і садавіной. Але мала хто ведае, што
за ўсімі гэтымі назвамі хаваюцца
дзве расліны: рукала культурная
і рукала дзікая.

27 ЛЮТАГА
гады — час стварэння гіс то ры ка-пуб ліцыс тычнага твора «Хроніка Вялікага
Княства Літоўскага і Жамойцкага», выдатнага помніка беларускага летапісання. У творы прадстаўлена ідэалізаваная
і амаль цалкам легендарная гісторыя ВКЛ ад міфічнага
князя Палемона да Гедыміна. Напісана на тагачаснай
беларускай мове, магчыма, у Вільні ў асяроддзі літоўскіх
феадалаў. У аснову твора пакладзена легенда аб старажытнарымскім арыстакратычным паходжанні літоўскіх
князёў і шляхты.
год — нарадзіўся Астафій Багданавіч Валовіч, дзяржаўны дзеяч ВКЛ. З 1579-га —
канцлер ВКЛ і кашталян віленскі, стараста магілёўскі,
езярышчанскі, берасцейскі, кобрынскі, рэчыцкі. Неаднаразова быў паслом у Маскве. Удзельнічаў у Лівонскай вайне 1558—1583 гадоў. З іншымі магнатамі ВКЛ
узначальваў апазіцыю пры заключэнні Люблінскай уніі
1569 года. Адзін з арганізатараў падрыхтоўкі Статута ВКЛ
1566 года. Спавядаў кальвінізм, у канцы жыцця схіляўся да
антытрынітарызму, падтрымліваў гуманістаў В. Цяпінскага,
С. Буднага, які прысвяціў яму кнігу «Пра апраўданне грэшнага чалавека перад Богам». Памёр у 1587 годзе.
год — нарадзіўся
(г. Нясвіж) Караль Станіслаў Радзівіл (Пане Каханку), дзяржаўны дзеяч ВКЛ. Валодаў Слуцкам,
Капылём, мноствам маёнткаў ва Украіне, у Польшчы. У 1767 годзе ўзначаліў
Радамскую канфедэрацыю, у 1768-м
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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.
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Iмянiны
Пр. Абрама, Аўксенція,
Ісака, Кірылы, Міхаіла,
Фёдара.
К. Анастасіі, Лівіі, Васіля,
Віктара, Леанарда,
Юльяна.

ПАМІДОРЫ
Вырошчваць расаду памідораў неабходна з пікіроўкай. Таму іх сеюць у
агульныя вялікія ёмістасці. У баразёнкі, якія размяшчаюцца праз кожныя
чатыры-пяць сантыметраў, раскладваюць насенне ў гарызантальным становішчы. Затым ёмістасць накрываюць
плёнкай і ставяць у светлае месца
пры пакаёвай тэмпературы. Прарошчанае насенне памідораў узыдзе
праз чатыры-пяць дзён, а сухое — на
сёмы-восьмы дзень.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

чымасць даць насенне, то на наступны
год побач з першым кусцікам з'явіцца
мноства новых. А гэта толькі паспрыяе
магчымасці зрабіць больш салатаў з
рукалы.

Рукала дзікая.

далучыўся да Барскай канфедэрацыі. У Нясвіжы трымаў
тэатр і аркестр, пабудаваў летнюю рэзідэнцыю ў Альбе
пад Нясвіжам, аднавіў палац у Слуцку. Пасля 1-га падзелу Рэчы Паспалітай (1772 год) яго маёнткі ва Усходняй
Беларусі былі страчаны, астатнія разрабаваны. Памёр
у 1790 годзе.
год — у Вільні адбылося сумеснае пасяджэнне ЦВК Беларускай ССР і ЦВК Літоўскай ССР; створана Літоўска-Беларуская ССР са сталіцай
у Вільні; абраны сумесны ЦВК (старшыня К. Г. Ціхоўскі) і
створаны Савет Народных Камісараў Літоўска-Беларускай ССР (старшыня В. С. Міцкявічус-Капсукас). У складзе
створанай дзяржавы засталася тэрыторыя Віленскай,
Мінскай, частка Гродзенскай і Ковенскай губерняў.
год — нарадзіўся Юлій Барысавіч Харытон, савецкі
вучоны ў галіне эксперыментальнай і
тэарэтычнай фізікі, адзін са стваральнікаў айчыннай ядзернай зброі, акадэмік РАН, тройчы Герой Сацыялістычнай
Працы. У 1939 годзе разам з Я. Б. Зяльдовічам упершыню ажыццявіў разлік ланцуговай рэакцыі дзялення
ўрану. Прымаў непасрэдны ўдзел у стварэнні атамнай
зброі. Аў тар шэрагу фундаментальных работ у галіне
атамнай энергіі і ядзернай тэхнікі, заснавальнік і кіраўнік
новай школы ў тэорыі выбуховых рэчываў. Лаўрэат Ленінскай і тры разы — Дзяржаўнай прэмій СССР. Памёр
у 1996 годзе.
год — Вярхоўны Савет СССР прыняў пастанову аб заснаванні пасады Прэзідэнта
СССР і ўнясенні адпаведных змяненняў і дапаўненняў у
Канстытуцыю СССР.
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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.

УСМІХНЕМСЯ
— Што ты хочаш на вячэру? Пікантную ялавічыну,
апетытную сёмгу ці сакавітую курыцу?
— Апетытную сёмгу.
— Я ў ката пыталася.
Жанчына — хітрая істота. Спачатку адправіла ў кос мас муж чы ну,
па гля дзе ла, што будзе,

і толькі потым паляцела
сама.
— Ты ведаеш, што такое
мінімалізм?
— 0,33 піва.
Па спра ба ваў у цэнтраль най ка вяр ні ка ву з
вельмі цікавымі прапорцы я мі: крыш ку ка вы і
шмат грошай.

— Глядзі,
што я
знайшоў!

caricatura.ru

Рукала культурная.

Захад Даўжыня
дня

жа ўзысці толькі праз тры-чатыры тыдні.
У далейшым тэмпературу паніжаюць.

ДЗІКАЯ
АБО КУЛЬТУРНАЯ РУКАЛА?
Абедзве яны вельмі падобныя паміж сабой знешнім выглядам, карыснымі якасцямі і ўмовамі вырошчвання. Але рукала культурная — расліна
аднагадовая, а вось дзікая — цалкам
сабе мнагалетнік, хоць цвіце і дае насенне ўжо ў першы год. Абразаючы
парасткі на салату, мы тым самым
правакуем рост новых парасткаў, што
дазваляе выкарыстоўваць рукалу ў
салатах усё лета.
Яшчэ адна з пераваг дзікай рукалы — яна здольная зімаваць у нашых
умовах і даваць выдатны ўраджай на
другі год. Калі дазволіць расліне маг-

Усход

http://www.zviazda.by;

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

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