
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Калініка, Мікалая, 
Паўла, Яфрэма.

К. Дароты, Ваўжынца, 
Лаўрэна, Станіслава, 
Тодара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.24 19.51 13.27

Вi цебск — 6.12 19.43 13.31

Ма гi лёў — 6.14 19.41 13.27

Го мель — 6.13 19.36 13.23

Гродна — 6.40 20.05 13.25

Брэст — 6.43 20.04 13.21
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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра

3 верасня.

Месяц у сузор’і Рака.

5 ВЕ РАС НЯ

1879 год — на ра дз іў ся 

(г. Мінск) Іван Пят ро віч 

Пу лі хаў, удзель нік рэ ва лю цыі 1905—

1907 га доў, 

са цы ял-рэ-

в а  л ю  ц ы  я -

нер. Да рэ ва лю цый на га ру-

ху да лу чыў ся, бу ду чы вуч нем 

Мінск ага рэ аль на га ву чы лі-

шча. Рас паў сюдж ваў за клі кі, 

вы сту паў на сход ках ся лян. 

Вы кон ва ю чы пры суд пад-

поль най ар га ні за цыі эсэ раў, 

Пу лі хаў ра зам з А. А. Із май-

ло віч пад рых та ваў і 27 сту-

дзе ня 1906 г. ажыц ця віў 

ня ўда лы за мах на мінск ага 

гу бер на та ра П. Г. Кур ла ва — яго рэ ва лю цы я не ры лі чы-

лі га лоў ным ві на ва тым у так зва ным Кур лаў скім рас-

стрэ ле 1905 го да. У 1906 го дзе Пу лі хаў пас ля су да быў 

па ве ша ны на ва ро тах мін скай тур мы. Яго імем на зва на 

ву лі ца ў Мін ску.

1950 
год — на ра дзіў ся (в. Му міш кі Па стаў ска га 

ра ё на) Іо сіф Вік та ра віч За луц кі, ву чо ны ў 

га лі не ан ка ло гіі, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, док тар 

ме ды цын скіх на вук, пра фе сар. Аў тар больш як 300 на ву-

ко вых прац па рас пра цоў цы ме та даў ля чэн ня хво рых на 

пух лі ны ску ры, мяк кіх тка нак і апор на-ру халь на га апа ра ту, 

ме та даў рэ абі лі та цыі ан ка ла гіч ных хво рых, па ар га ні за цыі 

ан ка ла гіч най да па мо гі і інш.

1568 год — на ра дзіў ся Та ма за Кам-

па не ла (1568—1639), італь ян-

скі фі ло саф і пісь мен нік, ма нах-да мі ні ка нец. 

Спра ба ваў пры мі рыць гу ма нізм эпо хі Ад ра-

джэн ня з ра ман скім ка та ліц кім ба га слоў ем. 

Най боль шую вя до масць атры маў як аў тар 

ка му ніс тыч най уто піі — пра цы «Го рад Сон ца».

1817 год — на ра дзіў ся Аляк сей Кан стан ці на віч 

Талс той (1817—1875), рус кі пісь мен нік. 

У 1837—1840 га дах зай маў вы со кія дып ла ма тыч ныя і 

пры двор ныя па са ды. З 1854 г. у ча со пі се «Современник» 

су мес на са сва і мі стры еч ны мі бра та мі Жам чуж ні ка вы мі 

дру ка ваў са ты ры ка-па ра дый ныя тво ры за под пі сам Казь-

ма Прут коў. Аў тар дра ма тыч най тры ло гіі «Смерць Іа а на 

Гроз на га», «Цар Фё дар Іа а на віч», «Цар Ба рыс». Ра ман сы 

на яго сло вы пі са лі М. А. Рым скі-Кор са каў, П. І. Чай коў скі, 

М. П. Му сарг скі і інш. У 1946 го дзе п'е са «Цар Фё дар Іа а-

на віч» бы ла па стаў ле на Дзяр жаў ным рус кім дра ма тыч ным 

тэ ат рам Бе ла ру сі. На бе ла рус кую мо ву асоб ныя вер шы 

Талс то га пе ра вёў Х. Жыч ка.

1905 год — Ра сія і Япо нія пад пі са лі ў Порт сму це 

(ЗША) мір ны да га вор, які скон чыў рус ка-

япон скую вай ну 1904—1905 га доў.

1923 год — на ра дзіў ся Іон Сі да ра віч Сол тыс 

(1923—1945), Ге рой Са вец ка га Са ю за 

(1945). Вы зна чыў ся пры вы зва лен ні Поль шчы. 11 лю та га 

1945 го да пад моц ным аг нём пра ціў ні ка ад ным з пер шых 

фар сі ра ваў ра ку Бо бер. Пры кры ва ючы пе ра пра ву сва ёй 

час ці, па да віў тры ку ля мёт ныя кроп кі. Ка лі ку ля мёт ны агонь 

пра ціў ні ка пры му сіў бай цоў за лег чы, Сол тыс, ня гле дзя чы 

на ра нен не, кі нуў ся да амб ра зу ры ва ро жа га до та і за крыў 

яе сва ім це лам. Яго імем на зва на ву лі ца ў Мін ску.

НАПРЫКАНЦЫ

УСМІХНЕМСЯ

Вы ра шыў за няц ца бе-

гам. Да бег да кам п'ю та ра і 

пра цяг ваю бе гаць ва ча мі па 

ма ні то ры. Ад чу ваю, спорт — 

гэ та маё!

Хло пец і дзяў чы на зай-

ма юц ца ў ста лі цы спар-

тыў най ха дой, дзяў чы на 

вель мі па да ба ец ца хлоп-

цу, пас ля трэ ні роў кі ён пы-

та ец ца:

— Мо жа, схо дзім ку ды-

не будзь?

— А ку ды?

— Да вай у Глы бо кае!

Пас ля смер ці адзен не 

трап ляе на да чу.

Раз мо ва му жа і жон кі:

— Ко цік, ка лі ты пры е-

дзеш да до му?

— Ты па мы ля еш ся, зай-

ка. Ко ці ка сён ня не бу дзе. 

Пры е дзе п'я ная свін ня, 

якая пас ля пра цы па ся-

дзіць з сяб ра мі.

ca
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Ка ба чок — смач ная і ка рыс ная 

ага род ні на. Стра ва мі з яго 

мож на ла са вац ца не толь кі 

не каль кі цёп лых ме ся цаў за пар, 

але і ўсю зі му. Га лоў нае — 

умець яго пра віль на за хоў ваць.

Якія сар ты ка бач коў па ды хо дзяць 

для зі мо ва га за хоў ван ня? Ад сор ту на-

пра мую за ле жыць пе ры яд за хоў ван ня 

пла доў. Так, лепш за хоў ва юц ца ка бач-

кі з тоў стай шчыль най лу пі най і дроб-

ным на сен нем.

Як пад рых та ваць пла ды
Пла ды для пра цяг ла га за хоў ван ня 

не аб ход на збі раць да за ма раз каў — 

пад мерз лыя ка бач кі пра ля жаць зу сім 

ня доў га. Хут ка са псу юц ца па шко джа-

ныя і хво рыя пла ды, та му для за хоў-

ван ня яны так са ма не па ды хо дзяць.

Ада бра ныя пла ды аба вяз ко ва па-

він ны мець тоў стую лу пі ну і са ка ві тую 

пла да нож ку. У той жа час нель га за-

клад ваць на за хоў ван не пе ра спе лыя 

ка бач кі — іх лёж касць так са ма зні жа-

ец ца (зрэш ты, як і сма ка выя якас ці).

Зра за ю чы ка ба чок, па кі дай це нож-

ку даў жы нёй не менш за 5 см і ад-

бі рай це пла ды даў жы нёй ка ля 15—

45 см. З ча сам пла да нож ка пад сох не 

і ста не на дзей най аба ро-

най ад роз на га ро ду ін-

фек цый. За над та ка рот кі 

«хвос цік» з гэ тай за да чай 

не спра віц ца, і праз яго ў 

плод мо гуць пра крас ці ся 

ўзбу джаль ні кі хва роб.

Пе рад уклад кай на 

за хоў ван не ка бач кі не-

аб ход на ста ран на, але 

асця рож на — каб не па-

шко дзіць скур ку — ачыс-

ціць ад зям лі і дзень 

пра су шыць на со ней ку, 

а вось мыць іх нель га ка-

тэ га рыч на.

Дзе за хоў ваць
Ка бач кі мож на за хоў ваць у цём ных 

па мяш кан нях з па ста ян най тэм пе ра ту-

рай ка ля +4 ... +10 °С і віль гот нас цю 

ка ля 80 %. У ідэа ле гэ та склеп.

Ка лі скле па ў вас ня ма, не за сму-

чай це ся: ка бач кі вы дат на за хоў ва юц ца 

і ў па ка ё вых умо вах, пры чым зу сім не 

важ на, у до ме ці ква тэ ры. На ту раль-

на, у пры ват ным до ме знач на пра сцей 

знай сці мес ца для за хоў ван ня, га лоў-

нае — не за хоў ваць ага род ні ну по бач 

з ацяп ляль ны мі пры бо ра мі і ў па мяш-

кан ні з вы со кай віль гот нас цю.

Што да ты чыц ца ква тэ ры, то для за-

хоў ван ня ка бач коў як ма га лепш па-

ды дзе скры ня для ага род ні ны, якая 

зна хо дзіц ца не да лё ка ад ува ход ных 

аль бо бал кон ных дзвя рэй (як пра ві ла, 

тэм пе ра ту ра тут заў сё ды на не каль кі 

гра ду саў ні жэй шая, чым у ся рэд нім па 

ква тэ ры). А ка лі спе цы яль на га «схо-

ві шча» для ка бач коў ня ма, ура джай 

мож на па клас ці на за хоў ван не і пад 

лож кам, прос та аку рат на спа ка ваў шы 

яго ў па пе ру.

У ха ла дзіль ні ку ка бач кі пра ля-

жаць па раў наль на ня доў га — да трох 

тыд няў, за тое за хоў ваць мож на ма-

ла дзень кія пла ды з тон кай скур кай, 

доў гае за хоў ван не якіх у ін шых умо вах 

па прос ту не маг чы мае.

За хоў ваць ка бач кі ў ха ла дзіль ні ку 

мож на толь кі ў ад дзя лен ні для ага-

род ні ны пры тэм пе ра ту ры ка ля +5 °С 

у па ке це з не каль кі мі не вя лі кі мі ад ту-

лі на мі для вен ты ля цыі.

Як за хоў ваць
Пры бі ра ю чы пла ды ка бач коў на 

доў гае за хоў ван не, ста рай це ся ўклад-

ваць іх так, каб яны не да ты ка лі ся 

адзін да ад на го. У скле пе ка бач кі мож-

на за хоў ваць на па лі цах, якія па пя рэд-

не за сці ла юць плас том са ло мы. Ка лі 

мес ца на па лі цах ня ма, то па кла дзі це 

па ад ным у кап ро на вую пан чо ху і пад-

весь це іх да сто лі. У та кіх пан чош ках 

яны так са ма мо гуць за хоў вац ца ка ля 

3-4 ме ся цаў.

У до ме або ква тэ ры ка бач кі мож на 

за хоў ваць аб гар нуў шы пла ды па пе рай 

або ўста на віў шы па між імі не вя лі кія 

кар дон ныя пе ра га род кі. Са мі пла ды 

пры бя ры це ў кар дон ныя ка роб кі, па-

кла дзі це, але толь кі ў адзін слой, на 

за га дзя на сла ныя ану чы ці шчыль ны 

кар дон.

Час ад ча су пра вя рай це цэ лас насць 

ка бач коў. Вы явіў шы ага род ні ну, якая 

за гні ла ся, не ад клад на яе вы-

да лі це, інакш не ўза ба ве пач-

нуць гніць ас тат нія.

Ка бач кі мож на за хоў ваць 

4-5 ме ся цаў. Га лоў нае — 

вы ка рыс таць на рых та ва ны 

пра дукт свое ча со ва і не пе-

ра тры маць яго. З ча сам ску-

ра ка бач коў знач на ўшчыль-

ня ец ца, на сен не па чы нае 

пра рас таць, а мя каць ста не 

рых лай, з-за ча го ага род ні-

на на бу дзе гор кі пры смак. 

Та му вы ка рыс тоў вай це ка-

бач кі, па куль яны са ка ві тыя 

і смач ныя.

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

ЯК ЗА ХА ВАЦЬ КА БАЧ КІ 
ДА ВЯС НЫ

Казаў я шэфу, 
што рана ў нашым раёне 

тралейбус пускаць!


