
5 ЛЮ ТА ГА

1915 год — на ра дзіў ся Эма ну-

іл Іо сі фа віч Фельд штэйн, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не апра цоў кі ма-

тэ ры я лаў рэ за ннем, док тар тэх ніч ных на-

вук (1954), пра фе сар (1957). У 1937-м 

скон чыў Рас тоў скі ін сты тут сель ска гас-

па дар ча га ма шы на бу да ван ня. З 1957 го да пра ца ваў у Бе-

ла рус кім по лі тэх ніч ным ін сты ту це (за гад ваў ка фед рай). 

Рас пра ца ваў ме то ды ку атры ман ня ста ляў най леп шай 

апра ца валь нас ці на асно ве кі ра ван ня ўмо ва мі іх тэр міч-

най апра цоў кі.

1925 год — на ра дзіў ся Вік тар Ся мё на віч Маў-

ры шчаў, бе ла рус кі на ву ко вец, кан ды дат 

эка на міч ных на вук (1954), пра фе сар (1976), за слу жа ны 

эка на міст Бе ла ру сі (1972). У 1951-м скон чыў Мас коў скі 

эка на міч ны ін сты тут. З 1954 го да вы кла даў у Бе ла рус кім 

ін сты ту це на род най гас па дар кі. Аў тар на ву ко вых прац 

па праб ле мах эфек тыў нас ці пра мыс ло вай вы твор час ці. 

Адзін з аў та раў пад руч ні ка «Эка но мі ка пра мыс ло вас ці 

СССР».

1930 год — на ра дзіў ся Рас ці слаў Іва на віч Ян-

коў скі, на род ны ар тыст Бе ла ру сі (1967), 

на род ны ар тыст СССР (1978). 

З 1957-га ар тыст На цы я наль на га 

ака дэ міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра 

імя М. Гор ка га. Ся род ро ляў — Ар-

бе нін («Мас ка рад» М. Лер ман та-

ва), Ягор Бу лы чоў («Ягор Бу лы чоў 

і ін шыя» М. Гор ка га), Вяр шы нін 

(«Тры сяст ры» А. Чэ ха ва). Зняў ся 

ў філь мах «Ка фед ра», «Ка хаць па-

рус ку-3», «Тры жан чы ны і муж чы-

на» і ін шых. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі (1998), прэ міі «За ду хоў нае ад ра джэн-

не» (2003). Уз на га ро джа ны ор дэ нам Ай чы ны ІІІ сту пе ні 

(2004).

1965 год — на Бе ла рус кім аў та ма біль ным за-

вод зе ў Жо дзі не па ча та се рый ная вы твор-

часць 27-тон ных са ма зва лаў «Бе лАЗ-540», якія на між-

на род ным Лейп цыг скім кір ма шы ад зна ча ны за ла тым 

ме да лём.

1840 год — на ра дзіў ся Мак сім 

Хай рэм Сты венс, аме ры-

кан скі вы на ход нік, кан струк тар, пра мыс-

ло вец. Рас пра ца ваў стан ко вы ку ля мёт 

«Мак сім» (1884), які стаў ро да па чы наль-

ні кам усёй аў та ма тыч най зброі.

1940 год — на ра дзіў ся Ганс Ру дольф Гі гер, 

швей цар скі мас так. Пра ца ваў над афарм-

лен нем мно гіх рок-аль бо маў, але су свет на вя до мы стаў 

пас ля вы ха ду філь ма Рыд лі Ско та «Чу жы», за ві зу аль нае 

ра шэн не яко га атры маў «Ос ка ра».

1960 год — пры ня та па ста но ва ЦК КПСС і Са ве-

та Мі ніст раў СССР аб утва рэн ні ў Маск ве 

Уні вер сі тэ та друж бы на ро даў (ця пер — Ра сій скі ўні вер-

сі тэт друж бы на ро даў).

1985 год — на ра дзіў ся Крыш ці я ну Ра нал ду, пар-

ту галь скі фут ба ліст, на пад нік «Ювен ту са» 

і на цы я наль най збор най, чэм пі ён Еў ро пы 2016 го да, ся-

рэб ра ны (2004) і брон за вы (2012) пры зёр чэм пі я на таў 

Еў ро пы, ча ты рох ра зо вы пе ра мож ца Лі гі чэм пі ё наў, пя-

ці ра зо вы (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) ула даль нік «За-

ла то га мя ча».

1985 год — мэ ры Ры ма і Кар фа ге на пад пі са лі 

ў Ту ні се мір ны да га вор, па клаў шы ка нец 

трэ цяй Пу ніч най вай не, якая фар маль на за вяр шы ла ся 

2130 га доў та му раз бу рэн нем Кар фа ге на.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Еўдакіі, Кацярыны, 
Генадзя.

К. Агаты, Адэлаіды, 
Ізыдара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.50 17.57 9.07

Вi цебск — 8.44 17.43 8.59

Ма гi лёў — 8.40 17.48 9.08

Го мель — 8.32 17.49 9.17

Гродна — 9.05 18.13 9.08

Брэст — 9.00 18.19 9.19

Месяц
Першая квадра 

2 лютага.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ

У лож ку я не эга іст. У пер-

шую чар гу я да стаў ляю жан-

чы не за да валь нен не і толь кі 

по тым ем пель ме ні.

Гас па дар:

— Хут ка сы дзе апош ні 

аў то бус!

Гос ці (хо рам):

— Ні чо га-ні чо га, хут ка 

пой дзе пер шы трам вай!

— Ча го та кі за да во ле ны?

— Це шча на дзень на ра-

джэн ня спі нінг вуг ляп лас ты-

ка вы па да ры ла.

— Дык яна ж ця бе не на-

ві дзіць!

— А я не каль кі дзён да та го 

ка ню чыў: «Не на ві джу вуг ля-

плас ты ка выя спі нін гі! Не дай 

бог хто-не будзь па до рыць вуг-

ляп лас ты ка вы спі нінг...»
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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

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

16 5 лютага 2020 г.НАПРЫКАНЦЫ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Ра дзі ма ім бі ру — Ін дыя і Паў-

днё ва-Ус ход няя Азія, дзе клі мат 

цёп лы і віль гот ны, а гле ба лёг кая 

і вель мі ўрад лі вая. Ці маг чы ма 

вы рас ціць яго ў на шым клі ма-

це, на да чы ці ў хат ніх умо вах? 

Дасвед ча ныя са доў ні кі лі чаць, 

што пры вы ка нан ні не каль кіх не-

скла да ных пра ві лаў вы рошч ван-

ня, па лі ву і па сад кі гэ та цал кам 

маг чы ма.

Пе ры яд ве ге та цыі ім бі ра ад васьмі 

да дзесяці ме ся цаў. Та му па чы наць 

пад рых тоў ку да па сад кі лепш у лю-

тым. Ко рань вы бі ра юць зда ро вы, све-

жы, буй ны, глад кі, без бач ных па шко-

джан няў і плям. Цэ лы ко рань ва гой 

ка ля 300 гра маў паз ней мож на бу дзе 

па дзя ліць на 4-6 час так для па сад кі. 

Куп ля ю чы ім бір у су пер мар ке це, вар та 

па мя таць, што та кі ко рань пра хо дзіў 

апра цоў ку рэ чы ва мі, якія спы ня юць 

рост, і яго трэ ба абу дзіць да рос ту. Па-

ско рыць абу джэн не і па зба віць ад гні-

лас ных ін фек цый да па мо жа рас твор 

мар ган цоў кі або драў ня на га по пе лу.

Рас твор мар ган цоў кі рых ту юць з 

раз лі ку 1 чай ная лыж ка на 3 літ ры 

ва ды. По пел у ва ду га ту юць з раз лі-

ку 3 ста ло выя лыж кі на 3 літ ры ва ды. 

Змеш ваць усё ў ад ным рас тво ры не-

па жа да на, бо рэ чы вы ўза ем на нейт-

ра лі зу юць ад но ад на го. Тэм пе ра ту-

ра рас тво ру для за моч ван ня па він на 

быць не ні жэй шая за 22 °С. Ко рань 

ім бі ру па кі да юць у рас тво ры на адзін-

два дні.

За тым, не аб ці ра ю чы, кла дуць у 

по лі эты ле на вы па кет, за вяз ва юць без 

па вет ра і па кі да юць на ме сяц у цёп-

лым мес цы да на бу хан ня пу пы шак (як 

у буль бы). Вель мі важ на па мя таць, што 

ім бір — ура джэ нец цёп лых кра ін, пры 

зні жэн ні тэм пе ра ту ры на ва коль на га 

ася род дзя яго рост моц на за па воль-

ва ец ца. Ха лод ная ва да або ха лод ная 

зям ля пры му сіць ім бір зноў за снуць. 

Вы рас ці та кая рас лі на за ад но ле та 

не па спее. Ка лі ка ля ко ра ня доб ра 

сфар мі ра ва лі ся пу пыш кі, яго мож на 

па дзя ліць на не каль кі ка ва лач каў. На 

кож ным ка ва лач ку пу пы шак па він на 

быць не менш за дзве. Нель га ра біць 

ма лень кія ка ва лач кі, яны не змо гуць 

даць па раст кам не аб ход ную коль касць 

па жыў ных рэ чы ваў да фар мі ра ван ня 

ка ра нё вай сіс тэ мы. Рас лі на бу дзе кво-

лая і ста не па воль на рас ці. Зрэ зы па-

сы па юць драў ня ным по пе лам.

Пры па са дцы ім бі ру важ на ўліч-

ваць, што да рос лая рас лі на да ся гае ў 

вы шы ню 1 мет ра, а ко рань яе рас це ў 

шы ры ню, а не ў глы бі ню. Та му пе ра-

ва гу вар та ад даць не вель мі глы бо ка-

му, але до сыць шы ро ка му гарш ку з 

ад ту лі на мі для злі ву за ліш няй віль га-

ці. Ка лі ім бір пла ну ец ца вы рошч ваць 

толь кі ў хат ніх умо вах, без пе ра ез ду 

на да чу, пад бя ры це ад ра зу пра стор ны 

гар шчок: гэ тая рас лі на не лю біць пе-

ра са дак. Але ка лі ім бір вы рошч ва ец ца 

дзе ля рэд кіх, пры го жых кве так, вар та 

ўлі чыць, што вуз кі гар шчок сты му люе 

рост квет ка вай стрэл кі, а квет кі ў та-

кой рас лі ны ў хат ніх умо вах з'я вяц ца 

толь кі праз два га ды. Гар шчок пад бі-

ра ец ца на 3-4 сан ты мет ры шы рэй шы 

за па са джа ны ко рань з пу пыш ка мі. 

Рас лі ну, якая ле там бу дзе вы рошч вац-

ца на да чы, для па чат ку мож на па са-

дзіць у не вя лі кую шы ро кую скрын ку.

Гле ба для ім бі ру па трэб на ўрад лі-

вая, лёг кая, нар маль най кіс лот нас ці. 

Не за будзь це ся пра дрэ наж, ім бір пры 

ліш ку віль га ці і без до сту пу кіс ла ро-

ду хут ка за хва рэе і пач не гніць. Для 

аба ро ны ад хва ро ба твор ных грыб коў 

і гні лі, зям лю трэ ба пе рад па сад кай 

апра ца ваць рас тво рам мар ган цоў кі 

або фі та спа ры ну.

Га то выя да па сад кі, пра рос лыя і па-

дзе ле ныя ка рэнь чы кі раз мя шча юц ца ў 

гле бе га ры зан таль на, пу пыш кай уверх. 

Па сад ка вя дзец ца так, каб ім бір быў па-

кры ты зям лёй не больш чым на 2 сан-

ты мет ры. За тым ёміс тас ці на кры ва юць 

плён кай і па кі да юць на ме сяц-паў та ра. 

Увесь гэ ты час трэ ба са чыць, каб зям ля 

за ста ва ла ся віль гот ная. Са з'яў лен нем 

па раст каў плён ку пры бі ра юць. Ім бір 

мож на вы но сіць на бал кон, за ця ня ю-

чы ад ад кры та га со неч на га свят ла і 

аба ра ня ю чы ад вет ру.

Уво сень коль касць па лі ву ска ра ча-

юць. Зям ля па він на па спець пад сох-

нуць. У гэ ты час ак тыў на раз рас та ец-

ца ко рань. Ка лі зе ля ні на пач не жоўк-

нуць і чэз нуць, мож на зра зу мець, што 

ім бі ру ста ла хо лад на. Част ку ка ра нёў 

мож на вы ка рыс тоў ваць для ежы або 

ля чэн ня, а част ку па са дзіць у чы гун 

і пе ра вез ці да до му. Ім бір, пры зна ча-

ны для вы ка ры стан ня, аб тра са юць ад 

зям лі, аб мы ва юць і доб ра пра суш ва-

юць на па вет ры. За хоў ваць яго ка ра-

ні мож на ў скле пе, дзе тэм пе ра ту ра 

не апус ка ец ца ні жэй шы за +4 °С. Ва 

ўмо вах ква тэ ры па ды дзе ха ла дзіль нік. 

Як ежу і для ля чэн ня мож на вы ка рыс-

тоў ваць не толь кі ко рань, але і ліс це, і 

сцёб лы рас лі ны. Але гэ та знач на зні-

зіць хут касць яе рос ту і не дасць доб-

ра раз віц ца ка ра ням. Та му зя лё ную 

част ку вы ка рыс тоў ва юць толь кі з не-

каль кіх рас лін, не тры во жа чы тых, якія 

вы рошч ва юц ца дзе ля ко ра ня.
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