
Пла до выя дрэ вы да юць доб ры 

ўра джай, ка лі яны ма ла дыя. Але 

па чы на ю чы з 15-га до ва га ўзрос-

ту іх пла ды пры кмет на драб не-

юць, ура джай насць па дае, а са мі 

рас лі ны час цей хва рэ юць. Ама-

ла дзіць сад да па мо жа аб рэз ка. 

Лепш за ўсё яе ра біць, ка лі тэм пе-

ра ту ра па вет ра вы шэй — 5 °С.

1. Перш за ўсё трэ ба па ка ра ціць 

ствол — яго вы шы ня не па він на пе-

ра вы шаць двух мет раў. Толь кі пі луй це 

яго так, каб зрэз быў над якой-не будзь 

буй ной га лін кай. Інакш утво рыц ца су хі 

пень, а за тым дуп ло.

2. Пас ля та го як цэнт раль ны ствол 

па ка ро ча ны, трэ ба вы да ліць усе га-

лін кі, якія рас туць унутр кро ны, — яны 

за ця ня юць дрэ ва і з'яў ля юц ца вы дат-

ным рас сад ні кам хва роб і шкод ні каў. 

У кан чат ко вым вы ні ку дрэ ва па він на 

на быць фор му ча шы — асноў ныя га-

лі ны па він ны гля дзець вон кі.

3. На ступ ны этап — аб рэз ка ба ка-

вых шкі лет ных га лін. Іх даў жы ня не 

па він на пе ра вы шаць 2,5 метра. Ка ра-

ціць іх трэ ба на знеш нія па раст кі, якія 

гля дзяць з кро ны вон кі.

Ама ла джаль ная аб рэз ка за бі вае 

ад ра зу трох зай цоў: пла ды ста но вяц-

ца буй ней шыя, ура джай насць па вя-

ліч ва ец ца на 20—60 %, па вы ша ец ца 

ма ро за ўстой лі васць дрэў, да та го ж 

іх пра сцей апра цоў ваць ад хва роб і 

шкод ні каў.

Пас ля та кой аб рэз кі на дрэ вах пач-

нуць ад рас таць ма ла дыя па раст кі, так 

зва ныя ваўч кі. Боль шую част ку з іх 

да вя дзец ца вы да ліць, а з ас тат ніх у 

да лей шым сфар мі ра ваць пла до выя 

га лі ны.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Алега, Аляксандра, 
Міхаіла, Фёдара.

К. Тэрэзы, Юзафа, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.15 18.41 11.26

Вi цебск — 7.05 18.30 11.25

Ма гi лёў — 7.05 18.31 11.26

Го мель — 7.00 18.29 11.29

Гродна — 7.30 18.57 11.27

Брэст — 7.30 18.58 11.28
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2 кастрычніка 2018 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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П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Апошняя квадра 

2 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Рака.

3 КАСТ РЫЧ НІ КА

1937 год — на ра дзіў ся (г. Сян-
но) Яў ген Ры го ра віч Рад-

ке віч, бе ла рус кі пісь мен нік, кан ды дат 
гіс та рыч ных на вук, док тар фі ла ла гіч ных 
на вук, пра фе сар. Пра ца ваў на Бе ла рус-
кім ра дыё, у га зе це «Мін ская праў да», 

з 1974 го да — на фа куль тэ це жур на ліс ты кі БДУ. Аў тар 
ра ма наў «Су то кі дзён», «За кон пры ця жэн ня», збор ні каў 
апа вя дан няў і апо вес цяў. Да сле да ваў гіс то рыю і раз віц цё 
бе ла рус ка га ра дыё, тэ ле ба чан ня. Па мёр у 1999 го дзе.

1938 год — на ра дзіў ся (г. Ві цебск) Ігар Пят ро віч 
Крук, бе ла рус кі тэх но лаг срод каў вы лі чаль-

най тэх ні кі. Адзін з рас пра цоў шчы каў тэх на ло гіі вы твор час ці 
вы ра баў вы лі чаль най тэх ні кі на менк ла ту ры Адзі най сіс тэ мы 
ЭВМ, вы лі чаль ных комп лек саў спе цы яль на га пры зна чэн ня, 
срод каў аў та ма ты за цыі тэх на ла гіч ных пра цэ саў. Лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі СССР.

1948 год — на ра дзіў ся 
(г. Мінск) Ана толь Аб-

ра ма віч Гант варг, бе ла рус кі спарт-
смен (шаш кі-100), між на род ны грос-
май стар, за слу жа ны май стар спор ту 
СССР, за слу жа ны трэ нер Бе ла ру сі. 
Чэм пі ён све ту (1978, 1980, 1984, 
1985). Чэм пі ён Еў ро пы ў ка манд ным 
пер шын стве (1971, 1980), шмат ра-
зо вы чэм пі ён СССР у аса біс тым 

пер шын стве, пе ра мож ца Су свет най ша шач най алім пі я ды 
(1992) у скла дзе ка ман ды Бе ла ру сі.

1873 год — на ра дзіў ся Вя ча слаў 
Шыш коў, рус кі пісь мен нік. 

Аў тар ра ма наў «Ва та га», «Угрум-ра ка», 
гіс та рыч най эпа пеі «Емяль ян Пу га чоў», 
апо вес цяў, апа вя дан няў. Лаў рэ ат Дзяр жаў-
най прэ міі СССР. На бе ла рус кую мо ву яго 
асоб ныя апа вя дан ні пе ра клаў К. Кра пі ва. 

Па мёр у 1945 го дзе.

1895 год — на ра дзіў ся Сяр гей Ясе нін, сла ву ты 
рус кі па эт. З пер шых паэ тыч ных збор ні каў 

па ка заў ся бе як тон кі лі рык. Аў тар дра ма тыч ных па эм, апо-
вес цяў, на ры саў, лі та ра тур на-кры тыч ных ар ты ку лаў. Твор-
часць С. Ясе ні на ака за ла ўплыў на мно гіх паэ таў све ту, у 
тым лі ку і на бе ла рус кіх (А. Вя лю гі на, А. Ку ля шо ва, П.Тру са 
і ін шых). Па мёр у 1925 го дзе.

1945 год — на І Су свет ным кан грэ се праф са юзаў 
у Па ры жы за сна ва на Су свет ная фе дэ ра цыя 

праф са юзаў. У гэ ты дзень пры ня ты Ста тут СФП.

1990 год — ад бы ло ся афі цый нае аб' яд нан не ФРГ і 
ГДР. Гер ман ская Дэ ма кра тыч ная Рэс пуб лі ка 

ў тры га дзі ны но чы спы ні ла сваё іс на ван не як дзяр жа ва, 
За ход ні Бер лін — як са ма стой ная па лі тыч ная адзін ка з 
асаб лі вым між на род ным ста ту сам. У склад ФРГ увай шлі 
пяць зя мель бы лой ГДР: Бран дэн бург, Мек лен бург-Пя рэд-
няя Па ме ра нія, Сак со нія, Сак со нія-Ан хальт, Цю рын гія і тэ-
ры то рыя Бер лі на.

Я час та да ру квет кі, і 

я зра зу меў: у ад но сі нах 

муж чы на з'яў ля ец ца ўся-

го толь кі па ся рэд ні кам. 

Ад ны жан чы ны праз ця-

бе пра да юць квет кі ін шым 

жан чы нам.

— Ра бі но віч, як па чу ва-

е це ся?

— Не да ча ка е це ся!

— А як ваш на строй?

— Не са псу я це!

Я заў сё ды ду маў, што 

пра сцей мыць по суд ад-

ра зу, чым по тым. Але не. 

Вы свет лі ла ся, што пра-

сцей, ка лі яго мые нех та 

ін шы.

— Муж чы ны веч на абя-

ца юць дзе ля жан чын пе ра-

вяр нуць го ры.

— І што?

— Вы хоць раз дзесь-

ці ба чы лі пе ра вер ну тую 

гару?..

Сын па то ла га а на та ма 

на заўж ды ад ву чыў клас-

на га кі раў ні ка ад фра зы 

«А га ла ву ты до ма не за-

быў?».
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ШТО РА БІЦЬ У СА ДЗЕ 
Ў СЯ РЭ ДЗІ НЕ ВО СЕ НІ

Дрэ вы і кус ты ў гэ ты час ужо не пла да но сяць. Але 

гэ та не зна чыць, што ў каст рыч ні ку са доў ні ку не 

бу дзе чым за няц ца.

Па сад ка выя ра бо ты
У каст рыч ні ку мож на за вяр шыць па сад ка выя ра бо-

ты — мно гія са джан цы пла до вых ужо пры жы ва юц ца ў 

грун це. Ка лі вы хо ча це за ха ваць схе му па сад кі, то но выя 

са джан цы са джай це па блі зу та го мес ца, дзе рас ло дрэ ва 

ці кус ты, якія за гі ну лі. Але пры гэ тым куль ту ры лепш чар-

га ваць. На прык лад, за мест се мач ка ва га дрэ ва (яб лы ня, 

ра бі на, іг ру ша) вы са джва юць кос тач ка выя (віш ня, алы ча, 

ча рэш ня, слі ва). Каб па збег нуць вы сі лен ня гле бы, вар та 

ка паць лун ку не блі жэй за 1,5 метра ад мес ца вы рас тан ня 

за гі ну ла га дрэ ва або кус та. На ды хо дзіць час рых та ваць 

па сад ка выя лун кі для ма ю чай ад быц ца гэ тай зі мой вы сад кі 

да рос лых куль тур.

Пад рых тоў ка са ду да зі мы
Аба вяз ко ва пра вер це, ці пе ра ка па ны пры стволь-

ныя кру гі дрэў. Не па кі дай це на зі му ўтрам ба ва ную 

зям лю ва кол ка ра нё вай сіс тэ мы. Так са ма не пе ра шко-

дзіць пра рых ле ную гле бу ўгна іць і за муль чы ра ваць, па-

коль кі на пе ра дзе пе ры яд, ка лі па сад кі бу дуць ад чу ваць 

вост рую па трэ бу ў па жыў ных рэ чы вах.

Пад рых туй це дрэ вы і кус ты да зі мо вай спяч кі. Удзя лі-

це ўва гу пла до вым. Час та ства лы ма ла дых куль тур для 

аба ро ны ад ха ла доў аб вяз ва юць то лем або ру бе рой-

дам. Ніж няя част ка па крыў на га ма тэ ры я лу пры гэ тым на 

5—10 сантыметраў пры коп ва ец ца ў зям лю. Га лін кі ма лін і 

ажын лепш звя заць у пуч кі і пры хі ліць да зям лі. Так па сад кі 

змо гуць вы тры маць па ры вы моц на га вет ру.

Каб у на ступ ным се зо не ўба чыць зда ро выя рас лі ны, усе 

кро ны дрэў і кус тоў лепш апош ні раз апра ца ваць рас тво-

рам ма ча ві ны. Кос тач ка выя рас лі ны ста ран на апра цуй це 

рас тво рам бар дос кай вад ка сці.

Удзя лі це ўва гу і га зо ну. Па куль не вы паў снег, па спе е це 

яшчэ за се яць участ кі, якія ага лі лі ся, но вай тра вой.

Смец це, га лін кі і ліс це, са бра ныя ў са дзе пад час убор кі тэ-

ры то рыі, спа лі це. Не па кі дай це бруд, інакш гэ та мо жа пры вес-

ці да гні ен ня. Ды і на ступ най вяс ной бу дзе менш ра бо ты.

3, серада, 10.30 – 22.00

5, пятніца, 13.30 – 24.00

7, нядзеля, 16.00 – 24.00

8, панядзелак, 

0.00 – 3.00

9, аўторак, 11.30 – 24.00

10, серада, 0.00 – 3.30

12, пятніца, 0.00 – 12.00

14, нядзеля, 3.00 – 21.30

16, аўторак, 23.00 – 24.00

17, серада, 0.00 – 9.30

19, пятніца, 14.30 – 22.30

22, панядзелак, 

0.00 – 9.00

23, аўторак, 20.30 – 24.00

24, серада, 0.00 – 16.30

26, пятніца, 17.00 – 21.30

28, нядзеля, 6.30 – 24.00

Неспрыяльныя дні і гадзіны ў кастрычніку

Мес цы 
спілу.

Як вяр нуць дрэ вам бы лую сі лу — тры кро кі пра віль най аб рэз кі


