
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Мікіты, 
Сцяпана, Сямёна, 
Фёдара.

К. Марыі, Паўліны, 
Лаўрэнція, Нікіфара, 
Сымона.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.41 21.36 16.55

Вi цебск — 4.22 21.34 17.12

Ма гi лёў — 4.31 21.27 16.56

Го мель — 4.36 21.14 16.38

Гродна — 4.58 21.50 16.52

Брэст — 5.07 21.41 16.34
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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

— Бэ ры мар, што ў нас 

на сня да нак?

— Аў сян ка, сэр.

— А на абед?

— Аў сян ка, сэр.

— А на вя чэ ру?

— Кат ле ты, сэр.

— Цу доў на, а з ча го?

— З аў сян кі, сэр.

Сту дэн ты дзе ляц ца на 

тры ві ды: фур ма ны, яшчар-

кі і са ба кі.

Фур ма ны вы яз джа юць на 

трой ках.

У яшча рак толь кі адзін 

хвост ад ва ліц ца — вы рас-

тае ін шы.

У са бак во чы ра зум ныя, 

але ска заць ні чо га не мо-

гуць.

— Афі цы янт, у мя не ў 

су пе му ха!

— Як вы, ве ге та ры ян цы, 

мя не да ста лі...

Месяц
Апошняя квадра ў 21.32.

Месяц у сузор’і Рыб.

6 ЧЭР ВЕ НЯ

1833 год — па ча ло ся бу даў-

ніц тва Брэсц кай крэ пас-

ці. Крэ пасць раз мя шча ла ся на ча ты рох 

аст ра вах, утво ра ных ру ка ва мі рэк Му-

ха вец і За ход ні Буг і сіс тэ май ка на лаў. 

Скла да ла ся з Цэнт раль на га ўма ца ван ня 

(Цы та дэль) і Ця рэс паль ска га, Ва лын ска га і Коб рын ска га 

ўма ца ван няў. Па знеш няй лі ніі крэ пас ці пра хо дзіў зем ля-

ны вал вы шы нёй 10 м з цаг ля ны мі ка зе ма та мі, за які мі 

бы лі пра ка па ны ка на лы з пе ра кі ну ты мі це раз іх мас та мі. 

3 са ка ві ка 1918 го да ў Бе лым па ла цы крэ пас ці быў пад пі-

са ны Брэсц кі мір. 22 чэр ве ня 1941 го да гар ні зон Брэсц кай 

крэ пас ці пры няў пер шыя ўда ры ня мец ка-фа шысц кіх за-

хоп ні каў і больш за ме сяц утрым лі ваў аба ро ну. Вы зва ле-

на 22 лі пе ня 1944-га ў хо дзе Люб лін-Брэсц кай апе ра цыі. 

Прэ зі ды ум Вяр хоў на га Са ве та СССР Ука зам ад 8 мая 

1965 го да пры сво іў Брэсц кай крэ пас ці га на ро вае зван не 

«Крэ пасць-ге рой». У 1971 го дзе ад кры ты ме ма ры яль ны 

комп лекс «Брэсц кая крэ пасць-ге рой».

1841 год — на ра дзі ла ся (ма ён так Міль каў шчы на, 

ця пер у Гро дзен скім ра ё не) Элі за Ажэш ка, 

поль ская пісь мен ні ца. У час паў стан ня 1863—1864 га-

доў бы ла су вяз ной пар ты зан ска га атра да Р. Траў гу та, 

які дзей ні чаў у Бе ла рус кім Па лес сі. Аў тар апа вя дан няў 

«Рэ ха», «Та дэ вуш», «У зі мо вы ве чар», апо вес цяў «Ні-

зі ны», «Хам», ра ма на-эпа пеі «Над Нё ма нам». Ін сцэ ні-

роў кі яе тво раў не ад на ра зо ва іш лі ў тэ ат рах Бе ла ру сі. 

Па апо вес ці «Хам» па стаў ле ны ад най мен ны шмат се-

рый ны тэ ле фільм. Па мер ла ў 1910 го дзе. У г. Грод на 

ўста ноў ле ны пом нік пісь мен ні цы, яе імем на зва на ад на 

з га лоў ных ву ліц.

1888 год — на ра дзіў ся Ва ляр' ян 

Ула дзі мі ра віч Куй бы шаў, 

са вец кі дзяр жаў ны 

і па лі тыч ны дзе яч. 

Унёс вя лі кі ўклад у 

ар га ні за цыю са цы я-

ліс тыч най эка но мі кі кра і ны. З 1930 го-

да — стар шы ня Дзярж пла на СССР, на-

мес нік стар шы ні СНК і СПА СССР. Пад 

яго кі раў ніц твам рас пра ца ва ны кан чат-

ко вы ва ры янт пла на 1-й пя ці год кі. Пры 

яго ўдзе ле раз горт ва ла ся бу даў ніц тва 

Ста лін град ска га трак тар на га за во да, 

Маг ні та гор ска га і Куз нец ка га ме та лур гіч ных кам бі на таў, 

Гор каў ска га аў та за во да, Днеп ра гэ са. Уз на чаль ваў ка мі сію 

па рас пра цоў цы пла на 2-й пя ці год кі. Адзін з іні цы я та раў 

1-га вы дан ня Вя лі кай Са вец кай Эн цык ла пе дыі і член яе 

Га лоў най рэ дак цыі. Па мёр у 1935 го дзе.

1903 год — на ра дзіў ся Арам Іль іч Ха ча ту ран 

(1903—1978), са вец кі кам па зі тар, ды ры-

жор, пе да гог, на род ны ар тыст СССР. Аў тар ба ле таў «Гая-

нэ», «Спар так», му зы кі да дра мы «Мас ка рад» Мі ха і ла 

Лер ман та ва, спек так ляў «Мак бет», «Ка роль Лір», му зы кі 

да мно гіх кі на філь маў. Лаў рэ ат Ле нін скай і ча ты ры ра-

зы — Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1978 го дзе.

1966 год — ЦК КПСС і Са вет Мі ніст раў СССР 

пры ня лі па ста но ву «Аб гра мад скім пры зы ве 

мо ла дзі на важ ней шыя бу доў лі пя ці год кі».
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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Усе без вы клю чэн ня ма ла дыя рас-

лі ны па тра бу юць моц най аб рэз кі ў 

кан цы пер шай вяс ны свай го жыц ця. 

Пад час гэ тай пра цэ ду ры куст аб ра за-

ец ца да вы шы ні 15—30 см. Не бу дзем 

за кра наць са май пер шай аб рэз кі па-

вой ні ка, а за ся ро дзім ся на ўсіх на ступ-

ных аб рэз ках.

Пер шая гру па аб рэз кі
Да пер шай гру пы ад но сяць па вой-

ні кі, якія цві туць вяс ной на ле таш ніх 

па раст ках. Аб рэ заць та кія кус ты вар та 

ад ра зу пас ля за кан чэн ня цві цен ня. Ад-

цві лыя па раст кі ка ро цяц ца на па ло ву 

сва ёй даў жы ні.

Ста рыя га лі ны, як пра ві ла, не ма-

юць па трэ бы ў што га до вай аб рэ зцы. 

Да стат ко ва раз у 2 га ды ка ра ціць 

чац вёр тую част ку па раст каў, каб не 

да пус ціць за гу шчэн ня. Ка лі ж куст за-

над та пыш ны, яго ўсё-та кі да вя дзец ца 

пра рэ джваць што год.

У гру пу 1 ува хо дзяць па вой нік гор-

ны, па вой нік буй на пя лёст ка вы (мак ра-

пе та ла), па вой нік аль пій скі, па вой нік 

квя ціс ты, па вой нік Па тэнс, па вой нік 

Фла ры да.

Дру гая гру па аб рэз кі
Па вой ні кі гэ тай гру пы — пе ра важ на 

буй на квет ка выя гіб ры ды, якія цві туць 

у па чат ку ле та на ка рот кіх па раст ках 

ле таш ня га пры рос ту. Ка лі не пра во-

дзіць іх рэ гу ляр ную аб рэз ку, не ўза-

ба ве кус ты ста нуць не ахай ны мі, за гу-

шча ны мі, а квет кі здраб не юць.

Па вой ні кі 2-й гру пы аб ра за юць ран-

няй вяс ной, да та го, як пу пыш кі па-

спе юць пра чнуц ца і кра нуц ца ў рост. 

Пра фі лак тыч ная аб рэз ка да па мо жа 

рас лі нам «кі нуць усе сі лы» на мен шую 

коль касць па раст каў, дзя ку ю чы ча му 

цвіцен не бу дзе больш пыш нае.

Праў да, аб ра заць куст вар та без 

фа на тыз му: ка лі вы да ліць за над та 

шмат па раст каў, цві цен ня ле там мож-

на так і не да ча кац ца. Да стат ко ва бу-

дзе аб рэ заць прак тыч на да шчэн ту ўсе 

га лі ны, якія рас туць унутр, і на тра ці ну 

аб рэ заць сла быя па раст кі.

Ка лі па вой нік цві це двой чы за се-

зон, пас ля пер шай хва лі цві цен ня не-

аб ход на пра вес ці паў тор ную аб рэз ку. 

У гэ тым вы пад ку ад цві лыя па раст кі ка-

ро цяц ца да пу пыш кі ні жэй су квец ця.

Да гру пы 2 ад но сяць па вой нік ла ну-

гі но за, а так са ма не ка то рыя гіб ры ды 

па вой ні ка Фла ры да і Па тэнс.

Трэ цяя гру па аб рэз кі
Сю ды ад но сяц ца ўсе па вой ні кі, якія 

цві туць у кан цы ле та — па чат ку во се ні 

на па раст ках гэ та га го да. Яны лёг ка 

і хут ка раз рас та юц ца, пры гэ тым су-

квец ці ўтва ра юц ца толь кі на ма ла дых 

па раст ках, а ста рыя га лі ны па чы на юць 

на гад ваць зблы та ны «клу бок».

Каб не да пус ціць гэ та га, ран няй вяс-

ной усе ле таш нія пры рос ты аб ра за юць 

да ад ной або двух пу пы шак. Ма ла дыя 

па раст кі, якія ўтва ры лі ся ўні зе кус та, 

вы да ляць не трэ ба. А ўсе ста рыя і хво-

рыя га лі ны не аб ход на вы ра заць.

У гру пу 3 ува хо дзяць па во йні кі Віт-

цэ ла, Жак ма на, па вой нік пра мы, па-

вой нік тэк сен сіс, па вой нік ус ход ні, па-

вой нік тан гуц кі, па вой нік раз на ліс ты.

Ка лі вы не мо жа це зра зу мець, да 

якой гру пы ад но сіц ца рас лі на ва ша га 

сор ту, ужы вай це кам бі на ва ную аб рэз-

ку: адзін па рас так па кінь це вы шы нёй 

1,5 м, а той, які рас це по бач — аб рэжце 

да 2—4 пу пы шак. Ас тат нія га лін кі па-

ка ра ці це гэ так жа — праз ад ну.

Аб рэз ка на зі му
Во сень ская аб рэз ка па вой ні каў 

па трэб на для та го, каб доб ра ату ліць 

рас лі ну і да па маг чы ёй па спя хо ва пе-

ра зі ма ваць. Па вой ні кі аб ра за юць у 

кан цы каст рыч ні ка — па чат ку ліс та-

па да. Важ на па спець зра біць гэ та пры 

доб рым на двор'і.

У пер шы год жыц ця пры пад рых тоў-

цы да зі мы ўсе па вой ні кі аб ра за юць 

ад ноль ка ва: па кі да юць адзін га лоў ны 

па рас так вы шы нёй 20—30 см.

У на ступ ныя га ды ў па вой ні каў пер-

шай гру пы на зі му па кі да юць па раст кі 

даў жы нёй 1,5—2 м — у іх аб ра за юць 

толь кі вярш кі. Па вой ні кі дру гой гру пы 

аб ра за юць тро хі ка ра цей: па кі да юць па-

раст кі вы шы нёй 1,2—1,5 м. Рас лі ны, якія 

ад но сяц ца да трэ цяй гру пы, цві туць толь-

кі на ма ла дых па раст ках, та му во сен ню 

ў іх аб ра за юць усе га лін кі, па кі да ю чы 2-3 

пу пыш кі вы шэй уз роў ню зям лі.

Так са ма ў рас лін усіх груп вы да ля-

юць ліс це, усе су хія, па ла ма ныя, хво-

рыя і ста рыя га лін кі.

Каб пра ду хі ліць рас паў сюдж ван не 

грыб ко вых хва роб, рэ ка мен ду ец ца да 

на ступ лен ня за ма раз каў апыр скаць 

ка ра нё вую шый ку па вой ні ка 1-пра цэнт-

ным рас тво рам бар дос кай вад ка сці.

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

ЯК ПРА ВІЛЬ НА 
АБ РЭ ЗАЦЬ ПА ВОЙ НІК

Ін струк цыя па аб ра за нні па вой ні ка ў за леж нас ці ад ча су цві цен ня і ўзрос ту па раст каў, 
на якіх утва ра юц ца квет кі

А зараз, 
сынок, 

я пакажу табе 
Вялікую 

Мядзведзіцу!..

Нель га склас ці адзін уні вер саль-

ны спіс па тра ба ван няў да пра вя-

дзен ня аб рэз кі для ўсіх ві даў і 

сар тоў па вой ні ка. У за леж нас ці 

ад та го, цві це куст на па раст ках 

гэ та га ці мі ну ла га го да, квет ка-

во ды дзе ляць па вой ні кі на тры 

гру пы, кож ную з якіх не аб ход на 

аб рэ заць па-роз на му.


