
 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

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

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), 
М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк 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 апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.008. Iндэкс 63850. Зак. № 149.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

29 студзеня 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.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15
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30 СТУ ДЗЕ НЯ

1895 год — на ра дз іў ся 

(в. Мыш ка ві чы, ця пер 

у Кі раў скім ра ё не) Кі ры ла Пра ко па віч 

Ар лоў скі, ад зін з кі раў ні коў пар ты зан-

ска га ру ху ў Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, ар га ні за тар кал гас-

най вы твор час ці, Ге рой Са вец ка га Са ю за, Ге рой Са-

цыя ліс тыч най Пра цы.

1925 год — пры ня та ра шэн не аб ства рэн ні 

Бя рэ зін ска га бія сфер на га за па вед ніка. 

Раз ме шча ны ў Ле пель скім, Док шыц кім і Ба ры саў скім 

ра ё нах. Ство ра ны як Дзяр жаў ны па ляў ні чы за па вед-

нік у мэ тах ахо вы і раз мна жэн ня каш тоў ных дзі кіх жы-

вёл, пту шы най дзі чы ны. Экс пе ды цыя ву чо на га-за ола га 

А. У. Фя дзю шы на пас ля Пер шай су свет най вай ны вы-

яві ла тут не каль кі асо бін мядз ве дзя, ла сёў, дзі коў, глуш-

цоў, бе лай ку ра пат кі і ка ля 20 па се лі шчаў баб ра. Гэ та 

па слу жы ла ас но вай для ства рэн ня за па вед ні ка. Бы лі 

за ба ро не ныя па ля ван не, лоў ля ры бы, вы сеч ка і сплаў 

ле су, пра ве дзе на вы ся лен не ху та роў. У 1994 го дзе ўклю-

ча ны Са ве там Еў ро пы ў лік бія ге не тыч ных, у 1995 го дзе 

ўзна га ро джа ны Еў ра пей скім дып ло мам за па спя хо вую 

ра бо ту па за ха ван ні пры род ных комп лек саў і бія ла гіч-

най раз на стай нас ці, 

у 1998-м уклю ча ны ў 

спіс тэ ры то рый, важ-

ных для пту шак.

1975 год — у 

Мін  ск у 

ад крыў ся кі на тэ атр 

«Каст рыч нік», адзін з 

най пры га жэй шых у го-

ра дзе. Бу ды нак па бу да ва ны па ін ды ві ду аль ным пра ек це, 

вы ка на ным ін сты ту там «Бел дзярж пра ект».

1900 год — на ра дзіў ся Іса ак 

Во сі па віч Ду на еў скі, са-

вец кі кам па зі та р, на род ны ар тыс т Ра сіі. 

У 1929—1934 га дах му зыч ны кі раў нік і 

га лоў ны ды ры жор Ле нін град ска га мю-

зік-хо ла. Най буй ней шы май стар са вец-

кай ма са вай пес ні: «Пес ня аб Ра дзі ме», «Мая Маск ва», 

«Ля ці це, га лу бы». Адзін са ства раль ні каў са вец кай апе-

рэ ты: «За ла тая да лі на», «Бе лая ака цыя». Аў тар му зы кі 

да філь маў: «Вя сё лыя ра бя ты», «Ва ра тар», «Цырк», 

«Вол га-Вол га» і інш. У сваю му зы ку ўклю чаў ін та на цыі 

ў тым лі ку і бе ла рус кіх на род ных пе сень, гу чан не жа-

лей кі, ства рыў апра цоў ку бе ла рус кай на род най пес ні 

«Буль ба». Двой чы лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. 

Па мёр у 1955 го дзе.

1930 год — ЦК ВКП(б) за цвер дзіў тэкст па ста-

но вы «Аб ме ра пры ем ствах па лік ві да цыі 

ку лац кіх гас па да рак у ра ё нах су цэль най ка лек ты ві за-

цыі», якая санк цы я на ва ла кан фіс ка цыю ма ё мас ці, ма са-

вую вы сыл ку на па ся лен не ў не аб жы тыя ра ё ны і ін шыя 

рэ прэ сіў ныя ме ры ў да чы нен ні да «ку ла коў». 4 лю та га 

1930 го да бы ла за цвер джа на ін струк цыя ЦВК і СНК са-

юз ным рэс пуб лі кам, кра ям і аб лас цям аб ус кла дан ні на 

АД ПУ ар га ні за цыі «рас ку лач ван ня».

1945 год — экі паж пад вод най лод кі С-13 пад 

ка ман да ван нем ка пі та на 3-га ран гу 

А. І. Ма ры нес ка па та піў у ра ё не Дан цыг скай бух ты ня-

мец ка-фа шысц кі су пер лай нер «Віль гельм Густ лаў». На 

бор це лай не ра зна хо дзі ла ся звыш 5000 сал дат і афі цэ раў, 

у тым лі ку ка ля 1300 пад вод ні каў — элі та гер ман ска га 

пад вод на га фло ту.

АПЕЛЬ СI НА ВЫЯ СКУ РКІ Ў СА ДЗЕ I АГА РО ДЗЕ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Антона, Паўла.

К. Марціны, Марціна, 
Мацея, Себасцьяна, 
Фелікса.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.00 17.46 8.46

Вi цебск — 8.55 17.31 8.36

Ма гi лёў — 8.50 17.36 8.46

Го мель — 8.41 17.38 8.57

Гродна — 9.15 18.02 8.47

Брэст — 9.09 18.08 8.59

Месяц
Апошняя квадра 

28 студзеня.

Месяц у сузор’і Стральца.

УСМІХНЕМСЯ
— Афі цы янт! Я ўжо дзве 

га дзі ны ча каю ква ша ні ну!

— Усё-ўсё-ўсё, па ста ві лі 

ва рыць!

«Га ра джа нін» — гэ та 

ка лі кон скі гной для ця бе 

пах не цыр кам.

— Ну, я ку піў жон цы ма-

шы ну, але яна вель мі ба іц-

ца ез дзіць па го ра дзе, толь кі 

па марш ру це «Дом — ра бо-

та — дом».

— Трэ ба бы ло ёй трам-

вай ку піць, у яго яшчэ і пе-

ра ва га на да ро зе.

Ка лі пры го жых жан-

чын сён ня ва кол на шмат 

больш, чым звы чай на, 

зна чыць, заўт ра з ра ні цы 

бу дзе ба лець га ла ва.

Спа чат ку на да ку чае пі-

ва. По тым сму зі. По тым 

зды ма еш з ся бе ка шу лю, 

го ліш ся, апра на еш ся ў бу ці-

ку. По тым куп ля еш ёміс ты 

ся мей ны аў та ма біль. По-

тым пе ра ста еш пра ца ваць 

па вы хад ных. По тым ідзеш у 

кра му «Ры ба лоў» і куп ля еш 

пер шую блеш ню на аку ня. 

Вось і ўсё.

Да ра гую на шу ня вест ку Ма ры ну Пят роў ну ЛЯЎ ШУ, 

якая пра цуе за ву чам у Люб чан скай ся рэд няй шко ле, 

шчы ра вiн шу ем з днём на ра джэн ня! Зы чым моц на га зда-

роўя, зго ды i ла ду ў сям'i, пос пе хаў у пра цы!

Ня хай та бе сон ца смя ец ца,

Ня хай усё ўда ец ца,

I хай бу дзе свет лым

Кож ны твой дзень!

З па ва гай i лю боўю твая сям'я.

Угна ен не

Лу пi на цыт ру са вых змя-

шчае ка лiй, фос фар i iн шыя 

мiк ра эле мен ты. Апель сi-

на выя скур кi ра яць прос-

та на рэ заць i за коп ваць у 

зям лю на 5-сан ты мет ро вую 

глы бi ню. Ка лi ёсць час i жа-

дан не, лу пi ну з не вя лi кай 

коль кас цю ва ды мож на 

здраб нiць да ста ну ка шы-

цы. I пры коп ваць у та кiм 

вы гля дзе, бо здроб не ная 

ар га нi ка за свой ва ец ца 

хут чэй. Iс нуе мер ка ван не, 

што пад корм кi цыт ру са вай 

лу пi най пад кiс ля юць гле бу. 

На са май спра ве, каб хоць 

кры ху змя нiць рН, спат рэ-

бiц ца не ад на то на лу пi ны 

i не адзiн год пад корм кi. 

I ўсё ж для пе ра стра хоў кi 

рэ ка мен ду ец ца за коп ваць 

«апель сi на вае ўгна ен не» 

толь кi пад куль ту ры, якiя 

доб ра рас туць на кiс лых 

гле бах. На прык лад, пад 

шпi нат, рэ дзьку, рэ пу, бу-

я кi або бруж мель.

Са мы хут кi i зруч ны спо-

саб вы ка ры стан ня апель-

сi на вай лу пi ны на ка рысць 

ага ро да — яе кам па ста ван-

не. Ка лi вы ро бi це кам пост 

па ўсiх пра вi лах, чар гу ю чы 

азо цiс ты i вуг ля ро дзiс тыя 

плас ты, то цыт ру са выя 

скур кi па вiн ны ад пра вiц ца 

ў азо цiс ты (зя лё ны) ра зам 

з тра вой i гно ем. А вось 

тым, у ка го над ства рэн нем 

кам пос ту пра цу юць чар вя кi, 

апель сi на выя скур кi да да-

ваць не вар та. Чар вя кi iх не 

лю бяць.

Сро дак 
для ад пудж ван ня 
ка тоў i му ра шак

На шы лю бi мыя га да ван-

цы ча сам лю бяць па рыц ца 

ў град ках. I як на злосць, 

ме на вi та ў тых, ку ды толь-

кi што па се я лi на сен не. Але 

вар та рас клас цi по бач све-

жыя скур кi цыт ру са вых, i 

не пры ем нас цяў мож на па-

збег нуць. Рэз кi пах ко цi кам 

не па ду шы! Не ка то рыя 

дач нi кi за вар ва юць апель-

сi на выя скур кi кiп нем i па-

лi ва юць асты лым ад ва рам 

град кi, ад якiх трэ ба ад ва-

дзiць кош ку.

Му раш кi так са ма не па-

ва жа юць апель сi ны. Гэ тым 

ка рыс та юц ца са доў нi кi, якiя 

жа да юць па зба вiц ца ад на-

ся ко мых бяс печ ны мi ме-

та да мi. Перш за ўсё трэ ба 

пры га та ваць вад кую ка шу 

з цэд ры. Для гэ та га здраб-

ня юць у блэн да ры лу пi ну 

ад 2-3 апель сi наў ра зам са 

шклян кай цёп лай ва ды. За-

тым вы лi ва юць атры ма ную 

суб стан цыю на му раш нiк. 

Маг чы ма, да вя дзец ца паў-

та рыць гэ тую пра цэ ду ру, 

перш чым на ся ко мыя па кi-

нуць на се джа нае мес ца.

Су праць шкод нi каў

Ман да ры на вая, лi мон ная 

i апель сi на вая лу пi на змя-

шчае ле ма нен — вуг ле ва-

да род, якi раз бу рае ахоў ныя 

па кро вы не ка то рых на ся ко-

мых. Гэ та ўлас цi васць асаб-

лi ва цэ нiц ца зем ля ро ба мi, 

якiя не пры зна юць хi мiч ныя 

пес ты цы ды. Су праць трып-

саў, па ву цiн на га кля шча i тлi 

ўжы ва юць на стоi цыт ру са-

вых ску рак.

Вось не каль кi ва ры ян таў 

iх пры га та ван ня:

100 гра маў су хiх лi мон-

ных ску рак на стой ва юц ца 

ў лiт ры ва ды 3-4 днi (у цем-

ры);

350 гра маў вы су ша ных 

цыт ру са вых ску рак за моч-

ва юць у цёп лай ва дзе да на-

бра кан ня. Ра зам з вад ка сцю 

блэн да рам пе ра тва ра юць у 

ка шу, якую пе ра кла да юць у 

лiт ро вы сло iк. Да лi ва юць ва-

ды i на стой ва юць 5-7 дзён. 

Пас ля ча го на стой пра цэдж-

ва юць, да да юць ста ло вую 

лыж ку гас па дар ча га мы ла. 

Пе рад апырс кван нем па ло-

ву шклян кi на стою раз во-

дзяць у вяд ры ва ды;

скур ку з 2-3 апель сi наў 

здраб ня юць, за лi ва юць лiт-

рам цёп лай ва ды, а по тым 

ты дзень на стой ва юць у 

цем ры. Пас ля пра цэдж ван-

ня раз вод зяць дву ма лiт ра-

мi ва ды i да да юць ста ло вую 

лыж ку вад ка га мы ла для 

пры лi пан ня. Пры га та ва ным 

на сто ем за ра жа ныя рас лi ны 

апра цоў ва юць (апырс ква-

юць або пра цi ра юць лiс це) 

ад тлi 2-3 ра зы, ад кля шчоў 

i трып саў — 5-6 ра зоў.

Ёмiс тас цi для ра са ды

Па ла вiн кi апель сi наў (без 

змес цi ва), грунт i на сен не — 

вось усё, што трэ ба. I ў град-

ку вы са джваць зруч на: за-

ка паў се я нец прос та ра зам 

са скуркай — i па ра дак. Та-

кiя на ту раль ныя «ку бач кi» 

па ды хо дзяць для ра са ды, 

якая: са з'яў лен нем дру го га-

трэ ця га лiс точ ка бу дзе пе-

ра са джа на ў ёмiс тас цi боль-

ша га па ме ру; хут ка рас це i 

вы са джва ец ца ў грунт праз 

не каль кi дзён пас ля ўсхо даў 

(на прык лад, агур кi, ка бач кi 

цi гар буз).

Для рас паль ван ня

Су хi мi апель сi на вы мi 

скур ка мi мож на рас па-

лiць ман гал, ка мiн або печ. 

Яны вы дат на га раць i стру-

ме няць пры ем ны во дар. 

У та ко га вог нi шча па ся-

дзець на шмат пры ем ней!

Лу пi на ўсiх цыт ру са вых (ман да ры ны, лi мо ны, 
грэй пфру ты) мо жа стаць на ту раль ным угна ен нем 
або ад пу дзiць не па жа да ных на ся ко мых.


