
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Апанаса, Кірылы, 
Марыі, Мікалая, Міхаіла, 
Уладзіміра.

К. Людвіка, Пятра, Яна, 
Яны.

Месяц
Поўня ў 16.27.

Месяц у сузор’і Льва.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.58 17.48 8.50

Вi цебск — 8.53 17.33 8.40

Ма гi лёў — 8.48 17.39 8.51

Го мель — 8.39 17.41 9.02

Гродна — 9.13 18.04 8.51

Брэст — 9.08 18.10 9.02
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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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УСМІХНЕМСЯ

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

Сын пы та  ец  ца  ў 

бацькі:

— Як мне да ве дац ца, 

што на са май спра ве ду-

мае пра мя не мая дзяў чы-

на?

— Ажа ні  ся 

з ёй.

А ка лі ўжо для 

смарт фо на вый дзе 

пра гра ма «по шук 

та пак у ква тэ ры»?

Раз мо ва з му-

жам. Жон ка (пя-

шчот на):

— Ты ў мя не 

та кі доб ры, та кі 

вы дат ны, та кі ра-

зум ны...

Муж (ме лан ха-

ліч на):

— Ты ра зум-

ней шая.

Жон ка:

— Ча му гэ та?

Муж:

— Ты до ма ся-

дзіш, а я пра цую.

Жон ка есць бу тэрб род, 

вы ра шыў на га даць ёй:

— Ты ж не ясі пас ля шас-

ці?

— Гэ ты шос ты, пас ля яго 

не бу ду.
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1553 год — да та на ра джэн ня Лаў-
рэн ція Зі за нія, бе ла рус ка га 

пе да го га, цар коў на га дзея ча, пе ра клад-
чы ка. Пра ца ваў вы клад чы кам у брац кіх 

шко лах Льво ва, Брэс та і Віль ні. У 1596-м 

вы даў у Віль ні пер шы ў Бе ла ру сі і Укра і не 

бук вар «На ука ку читаню и ро зу ме ню писма сло вен ско го», 

які ўклю чаў «Лек сіс» — бе ла рус кі тлу ма чаль ны слоў нік 

(1061 сло ва), што аб ляг чаў ра зу мен не ста ра сла вян скай 

мо вы, на блі жаў яе да жы вой мо вы на ро да. Яго «Гра ма-

ты ка сла вен ская» на пі са на ў фор ме пы тан няў і ад ка заў 

на цар коў на сла вян скай і та га час най бе ла рус кай мо вах. 

Гра ма ты ка і бук вар ака за лі вя лі кі ўплыў на раз віц цё мо-

ва знаў чых на вук ус ход ніх сла вян. У 1626 го дзе пры вёз у 

Маск ву на пі са ны па за дан ні па тры яр ха Фі ла рэ та «Ка тэ хі-

зіс», у якім на бе ла рус кай мо ве вы клаў звест кі з пры ро ды 
і даў бліз кае да пра тэ стан тыз му тлу ма чэн не цар коў ных 
дог ма таў. Яго по гля ды бы лі аб ве шча ныя ерэ тыч ны мі. 
Памёр ка ля 1634 го да.

1928 год — на ра дзіў ся (в. Куд ры чы Мсці слаў ска га 
ра ё на) Ге ор гій Фё да ра віч Юр чан ка, бе ла-

рус кі пісь мен нік, лі та ра ту раз наў ца, кры тык. Аў тар кніг лі-
та ра тур ных па ро дый і эпі грам «Не ме ла дыч ныя ме ло дыі», 
«Рас прэ жа ны Пе гас» і інш. Вя до мы і як збі раль нік на род най 
лек сі кі і фра зе а ло гіі.

1924 год — пры ня тая пер шая 
Кан сты ту цыя СССР. Яна 

скла да ла ся з двух 
раз дзе лаў: Дэк ла-
ра цыі і Да га во ра 
аб утва рэн ні СССР. 
У Дэк ла ра цыі аб 

утва рэн ні СССР бы лі сфар му ля ва ны 
прын цы пы аб' яд нан ня рэс пуб лік (доб-
ра ах вот насць і раў на праўе), асаб лі вы 
ха рак тар на цы я наль най па лі ты кі Са-
вец кай дзяр жа вы (тут бы лі вы кла дзе ны 
толь кі па лі тыч ныя, але не юры дыч ныя 
ас пек ты). Га лоў ны сэнс гэ тай пер шай са юз най Кан сты ту цыі, 
у ад роз нен не ад Кан сты ту цыі РСФСР 1918 го да, — за ма-
ца ван не і кан чат ко вае юры дыч нае афарм лен не ўтва рэн ня 
СССР і па дзел пра воў СССР і са юз ных рэс пуб лік. Так са-
ма яна да ла вы чар паль ны пе ра лік прад ме таў кам пе тэн цыі 
Са ю за, да якіх бы лі ад не се ны: знеш нія зно сі ны і ган даль, 
вы ра шэн не пы тан няў пра вай ну і мір, ар га ні за цыя і кі раў-
ніц тва ўзбро е ны мі сі ла мі, агуль нае кі раў ніц тва і пла на ван не 
эка но мі кі і бюд жэ ту, рас пра цоў ка асноў за ка на даў ства.

1943 год — у пад ва ле Цэнт раль на га ўні вер ма га 
Ста лін гра да быў узя ты ў па лон штаб гіт ле-

раў скай 6-й па ля вой ар міі на ча ле з ге не рал-фельд мар-
ша лам Фрыд ры хам Паў лю сам, які ка ман да ваў гру поў кай 
ня мец ка-фа шысц кіх вой скаў у Ста лін град скай біт ве.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Ма
лю

на
к П

ят
ра

 К
ОЗ

ІЧ
А.

Ап ты маль ны тэр мін па се ву на 

ра са ду на ват для ад ной і той жа 

куль ту ры мо жа пры кмет на ад-

роз ні вац ца. Уні вер саль ны тэр мін 

на зваць прак тыч на не маг чы ма — 

за над та шмат ін ды ві ду аль ных 

фак та раў яго вы зна ча юць. Але 

яго мож на раз лі чыць, пры чым з 

вя лі кай дак лад нас цю.

Для гэ та га нам трэ ба ве даць:

 пра цяг ласць ве ге та цый на га пе рыя-

ду для кан крэт най куль ту ры;

 ап ты маль ны для кан крэт най рас-

лі ны ўзрост ра са ды пры яе вы са дцы 

ў грунт;

 па тра ба ван ні рас лі ны да цяп ла;

 умо вы вы рошч ван ня (цяп лі ца, ад-

кры ты грунт);

 па жа да ны час ура джаю;

 тэр мін пра рас тан ня на сен ня;

 клі ма тыч ныя ўмо вы рэ гі ё на.

Пра цяг ласць ве ге та цый на га 
пе ры я ду

Га вор ка ідзе пра той час, які пра хо-

дзіць ад мо ман ту з'яў лен ня ўсхо даў да 

поў на га фар мі ра ван ня рас лі ны і збо ру 

ўра джаю.

На па ке ці ку на сен ня ўказ ва ец ца 

пра цяг ласць ве ге та цый на га пе ры я ду ў 

днях — яна нам і па трэб на. Ну а для 

ары ен ці ра мож на за пом ніць «ся рэд не-

ста тыс тыч ныя» да ныя па са мых па пу-

ляр ных ага род нін ных куль ту рах:

 та ма ты — ад 80 да 140 дзён;

  пе рац са лод кі — ад 90 да 

140 дзён;

 бак ла жан — ад 100 да 150 дзён;

 ка пус та бе ла ка чан ная — ад 50 (уль-

тра ран няя) да 190 (поз няя) дзён.

Як ба чы це, дыя па зон до сыць вя лі кі, 

та му, на прык лад, та ма ты поз ніх сар тоў 

на ра са ду се юць ужо ў лю тым, а то і ў сту-

дзе ні, а ран ніх — у са ка ві ку-кра са ві ку.

Ап ты маль ны ўзрост ра са ды
Трэ ба та кім чы нам вы браць час сяў-

бы, каб да мо ман ту па сад кі ра са да да-

сяг ну ла са ма га пры дат на га ўзрос ту.

Рэ ка мен ду е мы спе цы я ліс та мі ўзрост 

ага род нін най ра са ды для вы са джван ня 

ў грунт:

  та ма ты ран няс пе лыя — 40—

50 дзён;

 та ма ты ся рэд ня спе лыя — 55—

60 дзён;

 та ма ты поз на спе лыя — 70 дзён;

 пе рац са лод кі — 50—65 дзён;

 бак ла жан — 45—60 дзён.

Па тра ба ван ні рас лі ны да цяп ла
Боль шасць ага род нін ных куль тур, 

якія мы вы рошч ва ем ра сад ным спо са-

бам, вель мі цеп ла лю бі выя. Вы клю чэн не 

скла дае, ма быць, толь кі ка пус та, якая 

доб ра пе ра но сіць ад нос на ніз кія тэм-

пе ра ту ры. Ча му гэ та важ на? Та му што 

гэ ты па каз чык, у кан чат ко вым ра хун-

ку, ада б'ец ца на ча се вы сад кі ра са ды 

ў грунт.

Ка лі бак ла жан — вы ключ на цеп ла-

лю бі вая га род ні на, то не ка то рыя з но-

вых сар тоў та ма таў і пер цу, вы ве дзе ныя 

се лек цы я не ра мі для паў ноч ных рэ гі ё-

наў, вы зна ча юц ца не вы со кі мі (для сва-

ёй куль ту ры) па тра ба ван ня мі да цяп ла. 

Ма ро зу не вы не суць, але пры доб рым 

укрыц ці іх мож на вы са дзіць на да чы і 

кры ху ра ней цеп ла лю бі вых са бра тоў.

Умо вы вы рошч ван ня
Вы сад ка рас лін у цяп лі цы і ў ад кры-

ты грунт, як пра ві ла, па тэр мі нах ад-

роз ні ва ец ца вель мі іс тот на. Так, для 

та ма таў ары ен ці ро вач ны час вы сад-

кі ра са ды ў лет нія (без аба гра ван ня) 

цяп лі цы — па ча так мая, а ў ад кры ты 

грунт — пер шая дэ ка да чэр ве ня, ка лі 

за ста нуц ца ў мі ну лым усе маг чы мыя 

за ма раз кі. На ту раль на, у пер шым вы-

пад ку мы мо жам за няц ца па се ва мі ўжо 

ў лю тым, а ў дру гім — ра ней кан ца са-

ка ві ка лепш і не па чы наць.

Па жа да ны час ура джаю
Змя ня ю чы (у ра зум ных ме жах) тэр мі ны 

па се ву на сен ня на ра са ду, мы ўплы ва ем 

на тэр мін атры ман ня ўра джаю, а зна чыць, 

зра біў шы па се вы ў не каль кі эта паў, мо-

жам па доў жыць пе ры яд пло да на шэн ня.

Хо чам звыш ран ні ўра джай? Вы бі ра-

ем са мыя ска ра спе лыя сар ты і се ем іх 

на ра са ду як ма га ра ней — з улі кам ін-

шых умоў, вя до ма ж. Па се ем у не каль кі 

тэр мі наў — атры ма ем роз на ўзрос та-

вую ра са ду, якая і пла да но сіць пач не 

ў роз ны час. Праў да, вы са джваць яе 

так са ма да вя дзец ца па этап на — гэ та 

трэ ба ўліч ваць.

Тэр мін пра рас тан ня на сен ня
Вось аб гэ тай «дро бя зі» ў раз лі ках ня-

рэд ка за бы ва юць. Між тым у не ка то рых 

ага род нін ных куль тур пе ры яд ад па се-

ву да з'яў лен ня ўсхо даў мо жа скла даць 

10—15 дзён, а гэ та зу сім не ма ла!

Ро бя чы раз лі кі, заў сё ды вар та ўліч-

ваць, што тэр мін пра рас тан ня на сен ня 

мо жа вар' і ра вац ца на ват для ад ной і 

той жа куль ту ры. І за ле жыць ён не аба-

вяз ко ва ад якас ці на сен ня, але і ад тэм-

пе ра ту ры гле бы, віль гот нас ці, глы бі ні 

па се ву на сен ня — гэ та зна чыць умоў, 

якія мы ім ства ры лі.

Апра цоў ка на сен ня не ка то ры мі прэ-

па ра та мі (на прык лад цыр ко ні ем) мо жа 

па ско рыць пра рас тан не, зра біць яго 

больш друж ным. Па-роз на му з'яў ля юц-

ца ўсхо ды з су хо га і па пя рэд не на мо-

ча на га на сен ня. Сло вам, ёсць ню ан сы. 

Але ары ен ту ем ся мы, зра зу ме ла, зноў 

жа на ся рэд нія па каз чы кі для абра най 

куль ту ры:

 та ма ты — 4—6 дзён;

 пе рац са лод кі — 12—15 дзён;

 бак ла жа ны — 8—10 дзён;

  ка пус та бе ла ка чан ная — 

4—5 дзён.

Пе ра хо дзім да раз лі каў
Та кім чы нам, усе склад ні кі на шай 

уні вер саль най фор му лы ёсць. Што з 

імі ра біць да лей?

1. Зы хо дзя чы з клі ма тыч ных умоў 

і ў за леж нас ці ад умоў вы рошч ван ня, 

вы бі ра ем ары ен ці ро вач ную да ту.

2. З гэ тай да ты ады ма ем ап ты маль ны 

ўзрост ра са ды абра най куль ту ры. Пры 

гэ тым не за бу дзем ся ўліч ваць пра цяг-

ласць ве ге та цый на га пе ры я ду, ука за ную 

на па ку нач ку на сен ня, і пры не аб ход нас-

ці ка рэк ту ем атры ма ны ін тэр вал.

3. З раз лі ча най да ты ады ма ем тэр-

мін пра рас тан ня на сен ня — атрым лі ва-

ем пры клад ныя тэр мі ны па се ву.

Важ на ад но: не спя шац ца. Пе ра-

рос лая, за над та ра на па се я ная ра са да 

не дасць, на су пе рак ча кан ням, ран ніх і 

вы со кіх ура джа яў. 

КА ЛІ СЕ ЯЦЬ ГА РОД НІ НУ 
НА РА СА ДУ


