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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

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Поўня 26 жніўня.

Месяц у сузор’і Авена.

29 ЖНІЎ НЯ

1890 год — на ра дзіў ся (Лат вія) 
Віль гельм Ге ор гі е віч Кно-

рын, пар тый ны і дзяр жаў ны дзе яч, гіс то-
рык, пуб лі цыст, лі та ра тур ны кры тык, док-
тар гіс та рыч ных на вук (1935). У га ды Пер-
шай су свет най вай ны ва я ваў на За ход нім 

фрон це. Адзін з кі раў ні коў ба раць бы за са вец кую ўла ду ў 
Бе ла ру сі. У 1917 го дзе сак ра тар Мінск ага Са ве та ра бо чых і 
сал дац кіх дэ пу та таў, член ВРК За ход няй воб лас ці і фрон ту, 
адзін з рэ дак та раў га зе ты «Звяз да». З 1919 го да — сак ра-
тар ЦК КП(б) Літ вы і Бе ла ру сі. 31 лі пе ня 1920 го да ад імя 
КП(б)ЛіБ пад пі саў Дэк ла ра цыю аб аб вя шчэн ні не за леж нас ці 
Бе ла рус кай ССР. У 1927—1928 га дах — пер шы сак ра тар 
ЦК КП(б)Б. Аў тар прац па гіс то рыі пар тыі і лі та ра тур на-кры-
тыч ных ар ты ку лаў. У 1938 го дзе рэ прэ са ва ны, рас стра ля ны. 
Рэ абі лі та ва ны ў 1955-м. Яго імем на зва на ву лі ца ў Мін ску.

1897 год — га ла ва Мін ска вы даў па ста но ву, якая 
прад піс ва ла ве ла сі пе дыс там пра ві лы яз ды 

па го ра дзе: не па ло хаць ко ней, ез дзіць па пра вым ба ку ву ліц 
і пра ез даў, не ехаць хут ка, мець на ве ла сі пе дзе за ма ца ва ны 
ну мар, вы да дзе ны га рад ской упра вай.

1885 год — ня мец кі вы на ход нік 

Гот ліб Дай млер за па тэн та ваў 

пер шы ма та цыкл. Ін жы нер Дай млер з 1872 

го да зай маў ся ства рэн нем ру ха ві ка ўнут ра-

на га зга ран ня. У 1885 го дзе яго ру ха вік прай-

шоў ста дыю да сле да ван няў і быў га то вы да 

вы ка ры стан ня. За ста ва ла ся толь кі знай сці пры дат ную ма шы-
ну для яго ўста ноў кі. Са мым прос тым ва ры ян там ака за ла ся 

вы ка рыс тоў ваць для гэ та га ве ла сі пед, які 29 жніў ня 1885 
го да і быў за па тэн та ва ны як «па воз ка для вер ха вой яз ды з 
га за вым ру ха ві ком». Праў да, сам вы на ход нік так і не па спеў 
ува со біць сваю ідэю ў жыц цё, гэ та зра біў яго сын — Адольф 
Дай млер. Пер шы вы ра шыў пра ка ціц ца Віль гельм Май бах, 
бліз кі ся бар Дай мле раў. Драў ля ны пра дзя ду ля ма та цык ла 
ад пра віў ся ў да ро гу з хут ка сцю 12 км/г. Вяр тан ня яго ча ка-
лі доў га, і вось на рэш це Май бах з'я віў ся, за глу шыў ма тор, 
па ста віў ма та цыкл на мес ца і ўздых нуў: «Гэ та не ма шы на, 
гэ та — кос цед ра біл ка. Я вас він шую!»

1918 год — вы да дзе ны дэ крэт, у ад па вед нас ці з 
якім Са вец кі ўрад ад маў ля ўся ад да мо ваў і 

ак таў Ра сій скай ім пе рыі аб па дзе ле Рэ чы Па спа лі тай.

1938 год — па ста но вай СНК СССР у Са вец кім 
Са ю зе ўве дзе на за воч ная вы шэй шая аду-

ка цыя. Бы лі вы зна ча ны на менк ла ту ра спе цы яль нас цяў для 
сіс тэ мы за воч най аду ка цыі і сет ка са ма стой ных за воч ных 
ВНУ. Гэ тай жа па ста но вай уво дзі ла ся ва ўсіх за воч ных ВНУ і 
ад дзя лен нях кур са вая сіс тэ ма на ву чан ня і аба вяз ко вая зда-
ча ўсіх іс пы таў і за лі каў, а за воч ні кам да ва лі ся да дат ко выя 
аплат ныя ад па чын кі па мес цы ра бо ты.

1949 год — пер шая 
са вец кая атам-

ная бом ба, якая з'яў ля ла ся ко-
пі яй аме ры кан скай плу то ні е вай 
бом бы, уза рва най над На га са кі, 
па спя хо ва прай шла вы пра ба ван-
не на Ся мі па ла цін скім па лі го не. 
Кі раў ні кам ра бот Лаў рэн цію Бе-
рыі і Іга ру Кур ча та ву бы лі на да дзе ны зван ні Га на ро вы гра-
ма дзя нін СССР.

НАПРЫКАНЦЫ

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

ЯК ПАЎ ПЛЫ ВАЦЬ НА ЯКАСЦЬ 
СВАЙ ГО НА СЕН НЯ

УСМІХНЕМСЯ
...І вось, на два нац ца-

тым го дзе ра мон ту яго 
за бі ла су се дзя мі.

— Да ра гая, твой боршч 

стаў яшчэ больш смач ным! 

Што ты з ім зра бі ла?

— Зва ры ла.

Ка лі дзяў чы на ка жа, 
што для яе са мае га лоў нае 
ў хлоп цы па чуц цё гу ма ру, 
яна мае на ўва зе, што яе 
пры го жы і ба га ты хло пец 
па ві нен яшчэ ўмець доб ра 

жар та ваць.

Адзін сал дат — дру го му:

— Не спра чай ся са стар-

шы ной, што Зям ля круг лая.

— А ча му?

— Раў няць пры му сіць.

Моц ная сям'я — гэ та ка-

лі яна пры го жая і ў фут ры, 

а ён увесь час трош кі ві-

на ва ты.

— Што пе ра шка джае вам 

гля дзець на жыц цё цвя ро-

за?

— Жан чы ны і сяб ры.

Ры нак нас не пес ціць. На сен не ўсё 

час цей прос та не ўсхо дзіць, а ча сам 

за мест ус хо даў па трэб ных рас лін вы-

рас тае якое-не будзь пус та зел ле, ужо 

не ка жу чы пра сар та вую пры на леж-

насць. Так, сё ле та, па се яў шы адзін 

сорт ка бач коў, я ў вы ні ку атры ма ла 

на кож ным кус це роз ныя пла ды — і 

бе лыя, і зя ле ныя, і на ват ра быя. І гэ та 

да лё ка не адзін ка вы вы па дак. Як жа 

быць? Вый сце ад но — вы рошч ваць 

сваё на сен не.

Чым да лей, тым лепш
Ёсць у на сен ня вод стве та кое па-

няц це, як пе ра кры жа ва на а пы ляль ныя 

куль ту ры. Іх нель га са джаць бліз ка 

ад ну да ад ной. Так, роз ныя сар ты 

морк вы, рэ пы, рэ дзькі, ка пус ты рэ ка-

мен ду юць вы са джваць не блі жэй чым 

300—500 мет раў адзін ад ад на го. То-

бок у ся бе на ўчаст ку мож на вы рас ціць 

не больш за адзін сорт. Вам трэ ба вы-

браць та кі сорт, які па да ба ец ца больш 

за ін шыя. Ка лі па са дзіць на на сен не 

два сар ты, то яны пе ра апы ляц ца адзін 

з ад ным, і што з та кіх гіб ры даў вы рас-

це, не ска жа ні хто.

Да рэ чы

Па мі до рам та кія скла да нас ці не 

па трэб ныя — яны апы ля юц ца са мі, 

на ста дыі бу то наў, гэ та зна чыць, 

ка лі квет кі рас кры ва юц ца, яны ўжо 

апы ле ныя. Та му кож ны ага род нік 

мо жа са браць у ся бе на ўчаст ку цэ-

лую ка лек цыю сар тоў па мі до раў.

Сваё на сен не та ма таў
Каб па мі до ры бы лі асаб лі ва ўра-

джай ныя, на на сен не трэ ба па кі даць іх 

з пер шай ці дру гой грон кі, ад бі ра ю чы 

хай не са мы буй ны, але са мы ты по вы 

для сор ту плод.

Іх да поў най спе лас ці вы трым лі-

ва юць на кус це, по тым зды ма юць і 

да спя ва юць на спо дач ку — на пад-

акон ні ку. Ка лі па мі дор раз мяк чыц ца, 

яго раз мі на юць і вы лу ча юць на сен не, 

якое тры ма юць у ва дзе для збродж-

ван ня на пра ця гу 1-3 су так. Ка лі вад-

касць бро дзіць, на сен не пра мы ва юць, 

вы мы ва ю чы мя каць. Чыс тае на сен не 

су шаць і за хоў ва юць у па ке ці ках з тка-

ні ны або па пя ро вых.

Сваё на сен не агур ка
Звы чай на на на сен не па кі да юць 

вы пад ко выя агур кі-пе ра рост кі, якія 

свое ча со ва не са бра лі. Гэ та не заў сё-

ды най леп шыя асоб ні кі. На шмат лепш 

спе цы яль на ада браць на на сен не роў-

ны і пры го жы агу рок з усі мі пры кме-

та мі сор ту. Да кан ца жніў ня яго тры-

ма юць на кус це. І толь кі по тым зры-

ва юць і ад праў ля юць на пад акон нік, 

дзе тры ма юць да раз мяк чэн ня, пас ля 

ча го ад дзя ля юць на сен не ад мя ка ці і 

пра суш ва юць.

Све жае на сен не агур коў лепш 

не се яць, бу дзе шмат пус та цве таў. 

Най леп шы ўра джай атрым лі ва ец ца 

з на сен ня пас ля трэ ця га го да за хоў-

ван ня, а ўсхо джасць яно за хоў вае да 

6-7 га доў.

Сваё на сен не ка ра няп ло даў
Пер шы год мы вы рошч ва ем ура-

джай і ад бі ра ем, на прык лад, най леп-

шыя дзве-тры морк вы. На дру гі год 

са джа ем іх на на сен не, за хоў ва ю чы 

зі мой ка ра няп ло ды, аб ма за ныя глі най. 

На сен ня з іх атры ма ец ца шмат. Та му 

мож на па вы сіць якасць, за хоў ва ю чы 

толь кі цэнт раль ны квет ка нос з асаб-

лі ва паў на важ кім на сен нем.

Спе лае на сен не ў морк вы свет ла-

ка рыч не ва га ко ле ру і лёг ка ад дзя ля-

ец ца ад квет ка но саў. А вось на сен не 

рэ дзькі, рэ пы, дай ко на мож на звя заць 

у ве ніч кі і па кі нуць су шыц ца. Доб ра 

пра су ша нае на сен не доў га за хоў ва-

ец ца без стра ты якас ці.

Ка бач кі і гар бу зы
З імі ўсё прос та: узім ку пры га та-

ван ні вы бі ра юць з пла доў са мае буй-

ное на сен не, су шаць і ссы па юць у 

па ке ты.

Кроп, са ла та, гар чы ца, кін за, 
кмен — усе яны цві туць у год 

па се ву, і на сен не мож на збі раць па 

ме ры па спя ван ня. Вы бі ра юць на 

на сен не цэнт раль ныя су квец ці, а ў іх 

край няе, са мае буй ное на сен не. Яно 

са мае ўра джай нае.

Пе рац
Трэ ба свое ча со ва са браць на сен-

не, да та го як плод пач не мор шчыц-

ца, але і збі раць зя лё ным яго нель га. 

А для свое ча со ва га збо ру трэ ба ве-

даць, якая афар боў ка пла доў у бія ла-

гіч най спе лас ці, і, ары ен ту ю чы ся на 

яе, пра вес ці вы ман не на сен ня. За ста-

нец ца толь кі яго як след пра су шыць і 

ад пра віць на за хоў ван не.
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— Сам сказаў: 
«Супраціўляйся»!


