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

16 6 лістапада 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Апанаса, 
Івана, Мікалая, Пятра.

К. Хрысціны, Леанарда, 
Фелікса.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.19 17.27 9.08

Вi цебск — 8.13 17.12 8.59

Ма гi лёў — 8.09 17.17 9.08

Го мель — 8.01 17.19 9.18

Гродна — 8.33 17.43 9.10

Брэст — 8.29 17.49 9.20

Месяц
Першая квадра

 4 лістапада.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ

— Ка лі б сён ня рап там 

з'я віў ся нех та з ся рэ дзі-

ны ХХ ста год дзя, што 

ця жэй за ўсё бы ло б яму 

рас тлу ма чыць пра на ша 

жыц цё?

— Ды вось. У мя не ў кі-

шэ ні зна хо дзіц ца пры ла-

да, якая мае до ступ амаль 

да ўсёй ін фар ма цыі, вя до-

май ча ла вец тву. Але я вы-

ка рыс тоў ваю яе, каб гля-

дзець вы явы ка тоў і спра-

чац ца з не зна ём ца мі.

Якія, усё ж та кі, шат ланд-

цы ва ля выя лю дзі. Дзе сяць 

га доў тры ма юць сваю са ма-

гон ку ў боч ках і ні кроп лі...

— Ча му ў вас усе шча-

ню кі каш ту юць 200 руб лёў, 

а гэ ты з вы гля ду та кі ж — 

500?

— Ён ка та за 300 з'еў...

АПРА ЦОЎ КА СА ДУ 
ЎВО СЕНЬ

caricatura.ru

6 ЛІС ТА ПА ДА

1842 год — у Го ры-Го рац кай зем-

ля роб чай шко ле ў го ра дзе 

Гор кі за кла дзе ны Ба та ніч ны сад — адзін 

з са мых ста ра жыт ных на тэ ры то рыі кра і -

ны. Ства раў ся па пра ек це мас та ка і ар-

хі тэк та ра Дж. Кам па ні ё ні на пло шчы ка ля 90 дзе ся цін. 

У ар га ні за цыі са ду пры ма лі ўдзел вя до мыя ву чо ныя-ба-

та ні кі і са доў ні кі. За пер шыя 25 га доў іс на ван ня тут бы-

ла са бра ная адзі ная ў Ра сій скай ім пе рыі ўні каль ная па 

коль кас ці ві даў і сар тоў ка лек цыя сель ска гас па дар чых 

куль тур (больш за 800).

1891 год — на ра дзіў ся (ху тар Ля во наў ка, ця пер 

у Асі по віц кім ра ё не) Іо сіф Ва сі ле віч Воўк-

Ле ва но віч, бе ла рус кі мо ва зна вец. У 1923—1930 га дах 

пра ца ваў у Бел дзярж уні вер сі тэ це, у Ін бел куль це (сак ра-

тар Ка мі сіі па ўкла дан ні гіс та рыч на га слоў ні ка бе ла рус кай 

мо вы). У 1930-м вы му ша ны быў пе ра ехаць у Са ра таў. 

Тут у 1930—1937 га дах пра ца ваў у Са ра таў скім уні вер-

сі тэ це, пе дінс ты ту це, Арэн бург скім пе дінс ты ту це. Аў тар 

«Лек цый па гіс то рыі бе ла рус кай мо вы. Ус туп і фа не ты ка», 

ар ты ку лаў «Мо ва вы дан няў Фран ціш ка Ска ры ны», «Аб 

прын цы пах і ме та дах укла дан ня гіс та рыч на га слоў ні ка 

бе ла рус кай мо вы» і ін шых. Арыш та ва ны ў 1937 го дзе, 

па мёр у 1943-м у ад ным з ла ге раў на Поў на чы.

1901 год — ад кры ла ся Мін скае муж чын скае ка-

мер цый нае ву чы лі шча. Іс на ва ла ў 1901—

1917 га дах, пад па рад коў ва ла ся на ву чаль наму ад дзе лу 

Мі ніс тэр ства фі нан саў. Утрым лі ва ла ся за кошт га рад ской 

ду мы, збо раў за на ву чан не, пры ват ных ах вя ра ван няў.

Ме ла пад рых тоў чы, пяць агуль ных і два спе цы яль ныя 

кла сы. Пры ма лі ся дзе ці ўсіх са слоў яў з па чат ко вай аду-

ка цы яй. Вы кла да лі ся: рус кая, ня мец кая і фран цуз ская 

мо вы, гіс то рыя, геа гра фія, ка мер цыя, бух гал тэ рыя, 

па літ эка но мія, гіс то рыя ганд лю, та ва ра знаў ства і ін шыя 

прад ме ты. Ме ла ба га тую біб лі я тэ ку, фі зіч ны ка бі нет, хі-

міч ную ла ба ра то рыю, му зей. Уво сень 1915 го да бы ло 

эва ку я ва на ў Маск ву.

1914 год — на ра дзіў ся (вёс ка Пу ка наў ка, ця пер у 

По лац кім ра ё не) Дзміт рый Ва сі ле віч Ця бут, 

пар тый ны і дзяр жаў ны дзе яч Бе ла ру сі, адзін з кі раў ні коў 

пар ты зан ска га ру ху на тэ ры то рыі Ві цеб скай воб лас ці ў 

га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. Да вай ны пра ца ваў на пе-

да га гіч най і са вец кай ра бо це ў Вет рын скім ра ё не. З 1941 

го да ў Чыр во най Ар міі, з чэр ве ня 1942-га — ка ман дзір 

пар ты зан ска га атра да «Мсці вец», за тым — пар ты зан-

скай бры га ды імя К. Я. Ва ра шы ла ва Ві цеб скай воб лас ці. 

Пас ля вай ны — на мес нік мі ніст ра, мі ністр на рых то вак 

БССР, з 1962 го да — пер шы сак ра тар Мінск ага (сель ска-

га) аб ка ма КПБ. У 1964—1975 га дах стар шы ня Мінск ага 

абл вы кан ка ма. Аў тар кні гі ўспа мі наў «Праз агонь». Па мёр 

у 1987 го дзе.

1492 год — на вост ра ве Ку ба 

Хрыс та фор Ка лумб у су пра-

ва джэн ні гру пы сва іх мат ро саў па бы ваў у 

ін дзейс кім па се лі шчы, дзе яму да вя ло ся 

ўпер  шы ню 

па зна ё міц ца 

з дзіў ным звы ча ем, які іс на-

ваў ся род ін дзей цаў. Ту быль-

цы тры ма лі ў ро це скру ча ныя 

з ней кай тра вы труб кі, якія 

цьме лі з ад на го кан ца (іх яны 

на зы ва лі «та ба ка»), і час ад 

ча су вы пус ка лі з но са дух мя ны дым. Так еў ра пей цы ўпер-

шы ню па зна ё мі лі ся з ты ту не ку рэн нем.

1861 год — на ра дзіў ся Джэймс Ней сміт, аме ры-

кан скі вы клад чык фіз куль ту ры, ства раль нік 

гуль ні ў бас кет бол. Па мёр у 1939 го дзе.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Уво сень акра мя збо ру ўра джаю 

ў дач ні каў ёсць яшчэ ад на 

не ма ла важ ная за да ча — 

пад рых тоў ка са ду да зі мы. 

Каб у на ступ ным го дзе зноў 

па ла са вац ца пла да мі, важ на 

пра віль на апра ца ваць рас лі ны 

і гле бу пад імі ад хва роб і 

шкод ні каў.

Во сень ская апра цоў ка са ду ўклю-

чае ў ся бе апырс кван не кро ны кус тоў 

і дрэў ін сек ты цы да мі і фун гі цы да мі, 

пе ра коп ку гле бы, уня сен не ўгна ен няў 

і аба ро ну рас лін ад гры зу ноў. 

З на ды хо дам ха ла доў цеп ла лю-

бі выя куль ту ры да дат ко ва ахі на юць 

спан бон дам і муль чы ру юць пі ла він-

нем, тор фам, су хім ліс цем і ін шы мі 

ма тэ ры я ла мі.

Срод кі аба ро ны 
ад шкод ні каў

Ран няй во сен ню з дрэў зды ма юць 

і спаль ва юць лоў чыя по ясы ра зам з 

ву се ня мі яб лы не вай пла да жэр кі, якія 

ту ды за бра лі ся, даў га но сі ка мі і ін шы мі 

са до вы мі шкод ні ка мі. 

З на ды хо дам ха ла доў на ся ко мыя 

для зі мо вай спяч кі за коп ва юц ца ў 

гле бу пры стволь ных кру гоў і пад ка ру 

рас лін, та му перш за ўсё вар та ачыс-

ціць штам бы ад ста рой ка ры, мо ху і 

лі шай ні каў, за ма заць ра ны са до вым 

ва рам і па бя ліць дрэ вы ад мыс ло вым 

рас тво рам з да баў лен нем мед на га ку-

пар ва су.

Не за доў га да на ступ лен ня ма ра зоў 

штам бы пла до вых дрэў трэ ба аба ра-

ніць ад гры зу ноў. Для гэ та га ствол аб-

вяз ва юць яло вы мі лап ка мі, ме та ліч-

най сет кай, раз рэ за най плас ты ка вай 

бу тэль кай або ру бе рой дам.

Чым апырс кваць 
кус ты і дрэ вы

Ся род са да во даў най больш па пу-

ляр ная апра цоў ка рас лін пас ля ліс та-

па да 3-пра цэнт най бар дос кай вад ка-

сцю. Гэ ты сро дак да па ма гае зні шчыць 

не бяс печ ныя грыб кі — уз бу джаль ні кі 

пар шы, муч ніс тай ра сы, гні ляў і ін шых 

хва роб. Пры да па мо зе ад мыс ло ва га 

ба ло на пад ціс кам або пуль ве ры за-

та ра ста ран на апырс ква юць усе пла-

до выя дрэ вы, ягад ныя кус ты (у тым 

лі ку су ніч нік), а так са ма шмат га до выя 

дэ ка ра тыў ныя куль ту ры.

Пас ля ліс та па ду кро ну кус тоў і дрэў 

і гле бу пад імі апырс ква юць рас тво рам 

ма ча ві ны (кар ба мі ду). Для яго пры-

га та ван ня 500—700 г прэ па ра ту раз-

вод зяць у 10 л ва ды. Гэ та вы дат ная 

пра фі лак ты ка пар шы і пля міс тас цяў.

Яб лы не вы сад мож на да дат ко ва 

апыр скваць 5-пра цэнт ным жа лез ным 

ку пар ва сам.

Усе апырс кван ні пра вод зяць у су хое 

і за ціш нае на двор'е і не за бы ва юць пра 

ме ры бяс пе кі. Пад час апра цоў кі са ду 

ча ла век па ві нен быць у рэ спі ра тар най 

мас цы, гу ма вых паль чат ках, ахоў ным 

ха ла це і аку ля рах для за сця ро гі ва чэй 

ад па пад ан ня хі мі ка таў.

Пе ра коп ка гле бы
Пры пад рых тоў цы грун ту да зі мы 

перш-на перш трэ ба пры браць з участ-

ка ўсё ліс це. У ім мо гуць жыць са до-

выя шкод ні кі і грыб ко выя спо ры, та му 

не рэ ка мен ду ец ца па кі даць лю бую 

рас лін насць на па верх ні зям лі. Пас-

ля за кан чэн ня ліс та па ду і ста ран най 

убор кі пры сту па юць да во сень скай 

пе ра коп кі гле бы.

Зям лю пе ра коп ва юць з да па мо гай 

вост рай рыд лёў кі на глы бі ню 15—20 см 

у між рад дзях і 10—15 см па пра -

ек цыі кро ны кус тоў і дрэў. Не вель мі 

шчыль ную гле бу до сыць пра рых ліць 

граб ля мі або плас ка рэ зам Фо кі на.

Пад час гэ тай пра цэ ду ры не аб ход на 

вы да ліць шмат га до вае пус та зел ле і лі-

чын кі шкод ні каў, якія з'я ві лі ся на па верх-

ні грун ту. За тым рэ ка мен ду ец ца ўнес ці 

фос фар ныя і ка лій ныя ўгна ен ні.

Пад кож ную да рос лую яб лы ню і 

гру шу ўно сяць 300 г су пер фас фа ту і 

200 г суль фа ту ка лію. Угна ен ні за коп-

ва юць ра зам з ар га ні кай аль бо на сы-

па юць у пры стволь ны круг і па лі ва юць 

ва дой. Для слі вы і віш ні прэ па ра ты 

трэ ба раз вес ці ў пра пор цыі 3 ст. л. 

су пер фас фа ту на 10 л ва ды і 2 ст. л. 

суль фа ту ка лію на 10 л ва ды. Пад кож-

 ную да рос лую рас лі ну вы лі ва юць 

4-5 вёд раў атры ма на га рас тво ру. Дзя-

ку ю чы гэ тым угна ен ням пад вы сіц ца 

зі маў стой лі васць рас лін.

На збед не ным участ ку рэ ка мен-

ду ец ца ўнес ці ў гле бу паў пе ра прэ лы 

гной, а пры не аб ход нас ці зні зіць кіс-

лот насць грун ту — яшчэ і шчо лач (мо-

ла ты вап няк, га ша ную вап ну, да ла мі-

та вую му ку або драў ня ны по пел).

Эфек тыў ныя пры ёмы су праць хва роб і шкод ні каў


