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29 кастрычніка 2019 года.

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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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Андрэя, 
Антона, Дзям'яна, 
Кузьмы.

К. Анжэлы, Андрэя, 
Эдмунда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.05 17.41 9.36

Вi цебск — 7.58 17.27 9.29

Ма гi лёў — 7.55 17.31 9.36

Го мель — 7.48 17.32 9.44

Гродна — 8.19 17.56 9.37

Брэст — 8.16 18.01 9.45

Месяц
Маладзік

 28 кастрычніка.

Месяц у сузор’і 

Стральца.

УСМІХНЕМСЯ
— Я са бе но вы кам п'ю-

тар са браў.

— Ужо чац вёр ты?

— Ага!

— А ты ўпэў не ны, што 

гэ та ты іх збі ра еш, а не 

яны праз ця бе раз множ-

ва юц ца?..

Фі зіч ны сэнс па няц ця 

«бяс кон цасць» я ўсвя до-

міў, ка лі вы ра шыў пе ра біць 

уруч ную ўсіх ка ма роў на ле-

ці шчы.

— Ся ро га, а як ма ец ца 

Свет ка, у вас бы ло та кое 

вя лі кае ка хан не?

— Скон чы ла ся ка-

ханне.

— Рас ста лі ся?

— Не, па жа ні лі ся.

«Ты» або «вы» пры ня-

та ка заць у за леж нас ці ад 

коль кас ці пад ба род каў у су-

раз моў цы. Ка лі адзін пад ба-

ро дак, то «ты», ка лі шмат, 

то «вы».
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30 КАСТ РЫЧ НІ КА

1921 
год — у Мін ску ад кры-

ты Бе ла рус кі дзяр жаў ны 

ўні вер сі тэт. Пер шым рэк та рам БДУ быў 

У. Пі чэ та. Пер ша па чат ко ва ўні вер сі тэт 

меў пяць фа куль тэ таў: сель ска гас па-

дар чы, фі зі ка-ма тэ ма тыч ны, ме ды цын-

скі, гра мад скіх на вук і ра бо чы (ад крыў ся ра ней за 

ас тат нія — 17 чэр ве ня). Пер шым дэ ка нам фа куль тэ та 

гра мад скіх на вук стаў У. М. Іг на тоў скі, ме ды цын ска-

га фа куль тэ та — М. Б. Кроль. Пер шая лек цыя ў БДУ 

бы ла пра чы та на 31 каст рыч ні ка 1921 го да бы лым пра-

фе са рам МДУ Д. П. Кан ча лоў скім і бы ла пры све ча на 

куль ту ры Між зем на мор'я ў эпо ху Рым скай ім пе рыі. На 

мо мант ад крыц ця ў БДУ пра ца ва лі 14 пра фе са раў, 

49 вы клад чы каў і 10 асіс тэн таў.

1939 
год — у Бе ла сто ку пад час ра бо ты На-

род на га схо ду бы ла пры ня та Дэк ла-

ра цыя аб уста наў лен ні са вец кай ула ды на ўсёй тэ-

ры то рыі За ход няй Бе ла ру сі, аб уклю чэн ні За ход няй 

Бе ла ру сі ў склад СССР і ўз'яд нан ні За ход няй Бе ла ру сі 

з БССР.

1989 год — ство ра ны Ня свіж скі гіс то ры ка-края-

знаў чы му зей. Экс па зі цыя раз мя шча ец ца 

ў пяці экс па зі цый ных і дзвюх вы ста вач ных за лах. Фон ды 

му зея скла да юць ка лек цыі жы ва пі су, гра фі кі, ну міз ма ты-

кі, эт на гра фіі, ба ніс ты кі, ткац тва і адзен ня, ру ка піс ныя і 

дру ка ва ныя ма тэ ры я лы, фа та гра фіі.

1994 год — у вёс цы Ду дзі чы Пу ха віц ка га 

раё на (бы лы ма ён так вы дат ных дзея-

чаў бе ла рус кай куль ту ры Ель скіх) ад кры ты Му зей 

ма тэ ры яль най куль ту ры.

1924 год — на ра дзіў ся Ула дзі-

мір Ле а ні да віч Гу ля еў, са-

вец кі і ра сій скі кі на ак цёр, за слу жа ны ар-

тыст РСФСР. Зды маў ся ў філь мах «Чу-

жая рад ня», «Стар шы ня», «Брыльян   та-

вая ру ка», «Вяс на на За рэ чнай ву лі цы» 

і ін шых. Па мёр у 1997 го дзе.

1938 год — міль ё ны аме ры кан цаў бы лі да смер ці 

перапалоханыя, ка лі з пе ра да чы ра дыё-

стан цыі СBS да ве да лі ся пра тое, што на іх кра і ну на па лі 

мар сі я не. Пе ра па лох вы клі ка ла... ра дыё па ста ноў ка ра-

ма на Гер бер та Уэл са «Вай на све таў». Слу ха чы пры ня лі 

спек такль за рэ аль ны рэ пар таж з мес ца па дзей. Аў та-

ры па ста ноў кі вы ра шы лі пе ра нес ці дзе ян не ра ма на ў 

Нью-Джэр сі 1938 го да. А сам спек такль пе ра ры ваў ся 

пра гно зам на двор'я, кан цэр там, вы пус кам на він — так 

бы ло за ду ма на. У пры ват нас ці, 

рэ пар цёр СBS2 Фі ліпс пе ра да ваў 

аб пры зям лен ні ме та ліч на га цы-

лінд ра ў мяс тэч ку Гро верс-Мі лі 

акру гі Мёр сер. «Не ўза ба ве цы-

ліндр транс фар ма ваў ся ў ма шы ну, якая цеп ла вы мі пра-

мя ня мі спа пя ля ла ўсё ва кол...» Фі ліпс неш та кры чаў, 

спра ба ваў па ту шыць ма біль ную сту дыю, за тым су вязь 

пе ра рва ла ся — сло вам, бы ла поў ная ілю зія рэ аль нас ці 

па дзей. Паз ней пі са лі, што па ста ноў ку слу ха ла ка ля 

шасці міль ё наў ча ла век і пры бліз на пя тая част ка з іх пры-

ня ла яе за рэ аль ныя на він ныя рэ парт ажы. Да 40-й хві-

лі ны мно гія ўжо не слу ха лі ра дыё, та му што цэ лыя сем'і 

ба ры ка да ва лі ся са збро яй у пад ва лах сва іх да моў або 

спеш на збі ра лі ся з'е хаць на за хад кра і ны. Аў та ма біль ныя 

проб кі на вы ез дах з Нью-Ёр ка, Трэн та на і Фі ла дэль фіі 

рас цяг ну лі ся амаль на 100 кі ла мет раў.

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

Ня гле дзя чы на су ро вую зі му і 

не ад на знач нае ле та, сі бі ра кі вы-

рошч ва юць азі мы час нок за мест 

яра во га: у яго і ўра джай насць вы-

шэй шая і спее ра ней.

Ура длівасць гэ тай куль ту ры шмат 

у чым за ле жыць ад якас ці па сяў но га 

ма тэ ры я лу. Не вар та са джаць на зі му 

той час нок, які ад не куль узяў ся ў вас 

у ха ла дзіль ні ку. Па жа да на па да браць 

ра я на ва ны сорт.

Для па сад кі вы бі рай це буй ныя не па-

шко джа ныя зуб  кі. Аба вяз ко ва пра вя дзі це 

іх дэз ін фек цыю ў рас тво ры мар ган цоў кі 

або по пе лу (250 г по пе лу рас тва ры це ў 1 

л ва ды і пра кі пя ці це 30 хві лін, вы ка рыс-

тоў вай це пас ля асты ван ня).

Вя лі кія га лоў кі час на ку вы рас та-

юць толь кі з буй ных зуб коў, пры чым 

вон ка вых, а ўнут ра ныя лепш ужыць 

у ежу.

Шмат чаго за ле жыць і ад ча су па-

сад кі. Ка лі вы са дзіць час нок за над-

та ра на, на зем ная част ка, якая хут-

ка ўтва ра ец ца, мо жа за мерз нуць ад 

пер шых за ма раз каў. Поз няя па сад ка 

не дае зуб ку доб ра ўка ра ніц ца, што 

так са ма мо жа пры вес ці да гі бе лі рас лі-

ны. Та му рэ ка мен ду ец ца вы са джваць 

час нок за 30—45 дзён да на ды хо ду 

ўстой лі вых ха ла доў.

Для па сад кі час на ку лепш за ўсё 

пры дат ныя су глін ка выя з ніз кай кіс-

лот нас цю або нейт раль ныя гле бы. На 

іх не па він на за стой вац ца віль гаць, 

інакш зуб кі мо гуць згніць. Леп шыя 

па пя рэд ні кі для час на ку — агур кі, ка-

бач кі і ка пус та.

У за леж нас ці ад па ме раў зуб-

коў рэ гу лю ец ца глы бі ня іх вы сад кі 

(3—4 см — дроб ныя, 6—7 см — буй-

ныя). Каб ка ра ні рас лін маг лі нар маль-

на раз ві вац ца, зуб кі трэ ба вы са джваць 

на ад лег лас ці не менш за 5 см адзін 

ад ад на го.

Пас ля па сад кі за муль чы руй це час-

нок ліс цем або су хой тра вой. На пра-

ця гу зі мы са чы це за снеж ным по кры-

вам на град цы. Ка лі яно не вя лі кае, 

да дат ко ва пры крый це па сад ку лап ні-

кам або пад сып це сне гу.

Сі бір скі спо саб па сад кі час на ку — 
ура джай га ран та ва ны

Па леп шыць 
урад лі васць гле бы не скла да на

Сме ю чы ся, па між са бой са доў ні кі ка жуць, што, маў ляў, 

кож ны ў сваім са дзе «тан чыць свой та нец», каб зрабіць 

глебу больш урадлівай.

На шы су се дзі ўсю зям лю, не за ня тую дрэ ва мі і ягад ні кам, 

па сту по ва на глы бі ню больш за паў мет ра за паў ня юць роз ны мі 

ар га ніч ны мі ад хо да мі, фар мі ру ю чы гра ды на пра ця гу ўся го ча су, 

па куль ка паць мож на.

Па чы на лі ўсё з 2—3 сан ты мет раў пад зо лу. А ця пер у іх фак тыч на 

ня ма ўжо ні ад ной град кі, дзе б ўрад лі вы пласт не да ся гаў 40—50 см. 

Зям ля рас сы па ец ца, ба га тая даж джа вы мі чар вя ка мі — жы вая, сло вам, 

зям ля. У та кую гра ду ідзе лі та раль на ўсё: вы па ла тае пус та зел ле, драў-

ня ныя ад хо ды, тое што не трэ ба на кух ні, аж да па суд най ва ды.

Усё, вя до ма, пры кры ва ец ца ад ра зу гле бай, а на па верх ню гра-

ды плас том 10—15 см на сы па юць урад лі вую зям лю з двух-трох-

га до вых град. На та кую апра цоў ку зям лі сыш ло, вя до ма, ня ма ла 

га доў і фі зіч най пра цы. Ця пер ужо паў тор на пе ра ла пач ва юць і 

аб меш ва юць ар га ні кай, якая пе ра гні вае, тоў сты пласт гле бы, яна 

ста не яшчэ больш урад лі вай.

Хо ча це шмат па рэ чак? 
На су шы це буль бя ных лу пін

Лу пі ны буль бы — ба га тая кры ні ца крух ма лу, 

які так па трэ бны па рэч кам. Ад яго іх яга ды 

вы рас та юць да па ме ру віш ні.

Та му вазь мі це за пра ві ла не вы кід ваць буль бя ныя 

лу пі ны, а збі раць, су шыць і за хоў ваць да па трэб ных 

ча соў.

Да рэ чы, лу пі ны вы дат на сох нуць на ба та рэі або 

прос та рас кла дзе ныя ў адзін пласт на пад акон ні ку. 

За хоў ваць іх лепш у мя шоч ках з ма тэ рыі.

Усю вяс ну і ле та за коп вай це су хія буль бя ныя 

лу пі ны пад кус ты ці за вар вай це іх кі пе нем, і асту-

джа ны ад вар вы ка рыс тоў вай це для па лі ву па-

рэ чак.

Так са ма буль бя ныя ачыст кі мож на вы ка рыс-

тоў ваць у якас ці ўгна ен ня пры па са дцы ка пус ты і 

агур коў. Для гэ та га іх раз моч ва юць і здраб ня юць у 

каш ку. Пры пад рых тоў цы лу нак, «буль бя ную ка шу» 

за клад ва юць на дно, пры сы па юць звер ху зям лёй, 

а за тым вы са джва юць ра са ду.

Па ра ды бы ва лыхПа ра ды бы ва лых


