
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Трафіма.

К. Караліны, Марыі, 
Освальда, Станіслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.31 20.59 15.28

Вi цебск — 5.15 20.54 15.39

Ма гi лёў — 5.21 20.49 15.28

Го мель — 5.23 20.40 15.17

Гродна — 5.47 21.14 15.27

Брэст — 5.53 21.08 15.15

Месяц
Поўня 3 жніўня.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ
— Ча му Лі лія не вы хо-

дзіць за муж?

— Яна ча кае муж чы ну 

сва ёй ма ры.

— І які па ві нен быць гэ-

ты муж чы на?

— Ён па ві нен за ха цець 

з ёй ажа ніц ца.

— Вы не ве да е це, як мы 

заўт ра пра цу ем?

— Не ах вот на.

Ма рыя Пят роў на рас пя-

кае ня вест ку:

— Пад ло гу мес ці не 

ўме еш, абе ды дрэн на га-

ту еш, сы на май го пі лу еш 

па ста ян на — што ты за 

жан чы на? Вось я ў твае 

га ды...

— Вы, ма ма, у мае га-

ды ўжо трэ ця га му жа па-

ха ва лі.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

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

1772 год — ад быў ся пер шы па-

дзел Рэ чы Па спа лi тай. 

У вы нi ку па дзе лу Ра сiя да лу чы ла Лiф лянд-

скае, боль шую част ку По лац ка га (на пра-

вым бе ра зе за ход няй Дзвi ны), амаль усё 

Вi цеб скае, Мсцi слаў скае ва я вод ствы, ус ход нюю част ку 

Рэ чыц ка га па ве та Мiнск ага ва я вод ства з По лац кам, Вi-

цеб скам, Ма гi лё вам, Ор шай, Пра пой скам, Мсцi сла вам, 

Ра га чо вам, Го ме лем, Ча чэр скам i iн шы мi га ра да мi. Аў-

стрыя за ха пi ла за ход нюю част ку Укра i ны са Льво вам i 

паў днё вую част ку Поль шчы, а Пру сiя — паў ноч на-за ход-

нюю част ку Поль шчы.

1920 год — на ра дзiў ся Мi ка лай Сяр ге е вiч Анд-

ра кiн, удзель нiк ба ёў су праць ня мец ка-фа-

шысц кiх за хоп нi каў на тэ ры то рыi Бе ла ру сi ў га ды Вя лi кай 

Ай чын най вай ны.

1935 год — на ра дзi ла ся Та ма ра Ула дзi мi ра ўна 

Са лаў ё ва, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не 

пе ра пра цоў кi драў нi ны, док тар тэх нiч ных на вук, пра-

фе сар.

1945 год — на ра дзiў ся Аляк сандр Iо сi фа вiч Ту-

шын скi, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не вы лi-

чаль най тэх нi кi, кан ды дат тэх нiч ных на вук, пра фе сар.

1955 год — на ра дзi ла ся 

Воль га Ула дзi мi ра ўна 

Да дзi ё ма ва, бе ла рус кi гiс то рык му-

зы кi, док тар мас тацт ва знаў ства. 

Да сле да ван нi да ты чац ца му зыч най 

куль ту ры Бе ла ру сi да XX ста год дзя.

1975 год — На цы я наль ная 

ака дэ мiя на вук Бе ла-

ру сi ўзна га ро джа на ор дэ нам Друж бы 

на ро даў.

1850 год — на ра дзiў ся Гi дэ Ма-

па сан, 

фран цуз скi пiсь мен-

нiк-рэа лiст, дра ма-

тург. Май стар ка рот-

ка га апа вя дан ня. Аў тар збор нi каў 

на вел «Уста но ва Тэлье», «Ма дэ му а-

зэль Фi фi», «Дзя дзеч ка Мi лон», апо-

вес цi «Пыш ка», ра ма наў «Жыц цё», 

«Мi лы ся бар» i iн шых тво раў.

1905 год — на ра дзiў ся Ар-

цём Iва на вiч Мi ка ян, 

са вец кi авiя кан струк тар, ака дэ мiк АН СССР, ге не рал-

пал коў нiк iн жы нер на-тэх нiч най служ бы, двой чы Ге рой 

Са цы я лiс тыч най Пра цы. Га лоў ны кан струк тар до след-

на га кан струк тар ска га бю ро па са ма лё та бу да ван нi, 

паз ней — ге не раль ны кан струк тар. У 1940-м пад яго 

кi раў нiц твам спра ек та ва ны Мiг-1, ма ды фi ка ва ны ва ры янт 

яко га (Мiг-3) шы ро ка вы ка рыс тоў ваў ся ў га ды Вя лi кай 

Ай чын най вай ны. Ства рыў шэ раг звыш гу ка вых рэ ак тыў-

ных знi шчаль нi каў. На рэ ак тыў ным са ма лё це Е-266 яго 

кан струк цыi ўста ноў ле на не каль кi су свет ных рэ кор даў. 

Лаў рэ ат Ле нiн скай i Ста лiн скай прэ мiй.

1930 год — на ра дзiў ся Нiл Ол дэн Ар мстранг, 

аме ры кан скi аст ра наўт, удзель нiк пер ша га 

ў гiс то рыi па лё ту на Ме сяц на кас мiч ным ка раб лi «Апа-

лон-11»; пер шы ча ла век, якi сту пiў 20 лi пе ня 1969-га на 

яго па верх ню.

ЯНКА КУ ПА ЛА:

«Будзь сме лым, як ве цер, 

як во ля са ма!

Знай, сме лых не чэ пе ні крыў да, 

ні цьма!»

Ага род нi на лю бiць ка-

лiй, фос фар, азот i iн-

шыя мак ра- i мiк ра эле-

мен ты. Асаб лi васць 

уня сен ня ўгна ен няў 

для пер цу — па за ка-

ра нё выя пад корм кi не 

вы ка рыс тоў ва юць. Усе 

ва ры ян ты зво дзяц ца 

да ад на го — уня сен ня 

ка рыс ных срод каў пад 

ко рань. Ка лi пад корм-

ка тра пi ла на лiс це, 

яе не аб ход на ад ра зу 

ж змыць чыс тай ва дой.

Па чы наць уно сiць угна ен-

 нi для пер цу па жа да на яшчэ 

пад час вы рошч ван ня ра са-

ды. Рэ ка мен ду ец ца пад кар-

мiць яго два ра зы: пер шы — 

у мо мант фар мi ра ван ня лiс-

ця, дру гi — за 10 дзён да 

вы сад кi ў грунт.

Ва ры ян ты пер шай i дру-

гой пад кор мак (вы ка рыс-

тоў ва ец ца ка лiй або азот):

1. Ва да (10 л) + са лет ра 

з ка лiю (25 г).

2. Ва да (10 л) + фас ка-

мiд (25 г) + су пер фас фат 

(15 г).

3. Ва да (10 л) + амi яч ная 

са лет ра (3 ч. л.) + су пер-

фас фат (4 ст. л.) + сер на-

кiс лы ка лiй (4 ст. л.).

На ступ ная пад корм-

ка ажыц цяў ля ец ца праз 

14 дзён пас ля вы сад кi ра са-

ды ў грунт. У гэ ты пе ры яд 

пе рац ужо ўка ра нiў ся i па-

чаў атрым лi ваць па жыў ныя 

эле мен ты з зям лi. Пад кож-

ную рас лi ну вы лi ва юць лiтр 

пад корм кi.

Ва ры ян ты:

1. Су пер фас фат (30 г) + 

хло рыс ты ка лiй (20 г).

2. Су пер фас фат (30 г) + 

драў ня ны по пел (30 г).

Да лей мож на пра во дзiць 

4 пад корм кi з пра меж кам у 

15 дзён.

Ва ры ян ты ўня сен ня ўгна ен-

ня для пер цу пад час цвi цен ня:

1. Ад вар лю бой ка рыс-

най тра вы пад куст (1 л).

2. Ва да (10 л) + ка ра вяк 

(лiтр) + драў ня ны по пел (200 г).

3. Ва да (10 л) + ама фос-

ка (25 г).

4. Ва да (10 л) + ма ча вi на 

(25 г) + су пер фас фат (35 г) + 

хло рыс ты ка лiй (20 г).

5. Ва да (10 л) + ма ча вi-

на (3 ч. л.) + су пер фас фат 

(3 ч. л.).

6. Ва да (10 л) + ма ча вi-

на (2 ч. л.) + суль фат ка-

лiю (2 ч. л.) + су пер фас фат 

(2 ст. л.).

7. Ва да (10 л) + ка ра вяк 

(1 л) + су пер фас фат (35 г).

8. Ва да (10 л) + су пер фас-

фат (45 г) + амi яч ная са лет ра 

(15 г) + ка лiй ная соль (15 г).

Ва ры ян ты ўня сен ня ўгна е-

н ня для пер цу пад час пло да -

на шэн ня:

1. Ва да (10 л) + су пер-

фас фат (35 г).

2. Ва да (10 л) + суль фат 

ка лiю (1 ч. л.).

3. Ва да (10 л) + су пер-

фас фат (2 ч. л.) + ка лiй ная 

соль (2 ч. л.).

4. Ва да (10 л) + ку ры ны 

па мёт (0,5 л) + нiт ра ама-

фос ка (2 ст. л.).

Гэ та са мыя па пу ляр ныя 

пад корм кi, але не за бы вай-

це ся пра ўмо вы на двор'я. 

На прык лад, пры нiз кай тэм-

пе ра ту ры ага род нi не трэ ба 

больш ка лiю.

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

ЯК ПРА ВIЛЬ НА 
ПАД КОРМ ЛI ВАЦЬ ПЕ РАЦ

Ві рус ма за і кі здоль ныя пе ра но сіць 

тля, му ра шы, ка ла рад скі жук, та му 

трэ ба свое ча со ва зма гац ца з са до ва-

ага род ны мі шкод ні ка мі. Апра цоў вай-

це па сад кі «Ак та рай».

Так са ма не за бы вай це пра труч ваць 

на сен не пе рад па се вам (на прык лад, 

у цём на-ру жо вым рас тво ры мар ган-

цоў кі), дэз ын фі цы ра ваць ага род ны ін-

вен тар, рэ гу ляр на вы да ляць з гра дак 

пус та зел ле. Пры вы яў лен ні пер шых 

пры кмет хва ро бы трэ ба бу дзе вы да-

ліць усе за ра жа ныя рас лі ны.

АГУ РОЧ НАЯ МА ЗА І КА
Гэ тая хва ро ба па шкодж вае ўсе 

бах ча выя куль ту ры. Уз бу джаль-

нік яе — ві рус, які зі муе ў гле бе 

і пус та зел лі і ўжо ад туль пе ра бі ра е-

ц ца на рас лі ны. Ліс це ка бач коў 

па кры ва ец ца ма за іч ны мі пля ма-

мі жоў та га, бе ла га і зя лё на га ко-

ле раў, ліс та вая плас ці на скруч-

ва ец ца, ста но віц ца шыш ка ва тай, 

між ву зел лі ка ро цяц ца, ура джай 

не вы спя вае.


