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пладоў — калій і фосфар. Трэба ўзяць 10-літровае вядро і
напоўніць вадой. Пакласці ў яго літр гною або 500 грамаў
птушынага памёту, па 10 грамаў фосфарнага і калійнага
ўгнаенняў (водараспушчальных), усё добра размяшаць і
паставіць у цёплае месца на пару дзён. Па сканчэнні часу
падкарміць яблыні ў разліку тры—пяць вёдзер на сямі-дзесяцігадовую яблыню. Наступную падкормку можна ажыццявіць праз тры-чатыры тыдні.

Яблыні і слівы —
дрэвы, якія часцей
за ўсё выбіраюць
садоўнікі для свайго
дачнага ўчастка, і гэта не дзіўна, бо пры
мінімальным доглядзе гэтыя пладовыя
дрэўцы здольныя
радаваць нядрэнным ураджаем.

ДЛЯ СЛІВЫ

ДЛЯ ЯБЛЫНІ
Каб яблыні хутчэй абудзіліся ад зімовага сну і набраліся
сіл на хуткае плоданашэнне, неабходна іх абавязкова падкарміць. Першую падкормку можна ажыццяўляць адразу
пасля раставання снегу. Важна памятаць, што сухую падкормку трэба ажыццяўляць строга па прыствольным крузе і
ні ў якім разе не сыпаць яе проста пад ствалом дрэва, у адваротным выпадку можна «спаліць» некаторыя карані, што,
натуральна, негатыўна адаб'ецца на развіцці яблынькі.
Радыус прыствольнага круга сярэдняй яблыні роўны 60 сантыметрам, і ўносіць падкормку трэба на адлегласці 60 сантыметраў ад ствала (гэта калі ўносіць сухія ўгнаенні). Перад унясеннем вадкай падкормкі, якая разбаўлена вадой, неабходна
спачатку пракапаць валік на адлегласці 60 сантыметраў ад
дрэва, пасля чаго ўнесці самі ўгнаенні ўнутры круга.
Што датычыцца непасрэдна ўгнаенняў, то для хуткага росту лісця яблынь патрэбны азот, а для завязвання

Пілавінне — гэта арганічнае ўгнаенне, выключна карыснае для прымянення на агародзе. Пры правільным яго выкарыстанні ўдаецца забяспечыць багаты ўраджай
нават на невялікай прасторы. Пілавінне
можна ўжываць у самых розных мэтах.

Для фарміравання нізкіх град
Для ўзняцця нізкіх град вакол грады робяць разоры шырынёй 30—40 см, глыбінёй 20 см. Выбраную з іх зямлю складваюць на градку. У траншэі засыпаюць пілавінне. Акрамя
таго, што цяпер нават пасля дажджу можна будзе падысці
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у
маёнтку князя Р. Хадкевіча ў Гродзенскім
павеце пачала дзейнасць Заблудаўская
друкарня, у якой друкаваліся кірылічныя
кнігі. Заснавана першадрукаром І. Фёдаравым і яго паплечнікам беларусам П. Мсціслаўцам у
Заблудаве Гродзенскага павета. У друкарні былі надрукаваныя «Евангелле вучыцельнае» (1569) і «Псалтыр з
Часослоўцам» (1570) на царкоўнаславянскай мове. Гэтыя
выданні былі ўпрыгожаны дасканалымі мастацкімі застаўкамі, канцоўкамі, гравюрамі, што сведчыла пра высокі
ўзровень беларускай школы кнігадрукавання другой паловы XVІ стагоддзя.
год — нарадзіўся (вёска Дакудава, цяпер у
Крупскім раёне) Пётр Андрэевіч Самцэвіч,
беларускі фалькларыст і лінгвіст. У 1922 годзе скончыў
Горы-Горацкі сельскагаспадарчы інстытут, пазней вучыўся ў Мінскім педагагічным інстытуце. Настаўнічаў, збіраў
матэрыялы па гісторыі, геаграфіі, геалогіі. Адзін з арганізатараў Барысаўскага краязнаўчага музея, якому перадаў калекцыю прадметаў археалогіі і этнаграфіі. Запісаў
больш за 1000 фальклорных твораў; вялікую колькасць
тэкстаў перадаў Інбелкульту. Памёр у 1941 годзе.
год — нарадзіўся (г. Масква) Анатоль Аляксандравіч Ляляўскі, рэжысёр тэатра лялек,
народны артыст Беларусі. У 1956—1986 гадах — галоўны
рэжысёр Дзяржаўнага тэатра лялек Беларусі. Сярод найлепшых пастановак — «Сярэбраная табакерка» З. Бядулі,

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.
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Маладзік у 19.03.
Месяц у сузор’і Рыб.

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Астапа,
Георгія, Данілы, Цімафея.
К. Клаўдзіі, Ружы,
Эльвіры, Віктара.

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

ЗАЎТРА

Для высокіх град

Пры мульчыраванні градак з суніцамі пілавіннем ягады, якія вырастаюць, не будуць датыкацца да
зямлі і не згніюць. Калі ўносіць яго ўвосень, пласт пілавіння
абароніць пасадкі ад замярзання. Ён таксама не дазволіць
прарасці пустазеллю. Калі выкарыстоўваць апрацаванае
мачавінай пілавінне ад іглічных парод, то яно будзе адпуджваць некаторых насякомых.

1923

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

да градкі, не баючыся запэцкацца, так прадухіляецца ўсушэнне град. Пілавінне не дазволіць
прарастаць пустазеллю, а перагной стане выдатным угнаеннем. Зямля пры змешванні з ім
становіцца цяплейшай і мякчэйшай.

На градах з суніцамі

1899

Месяц

Сонца

Першыя ўгнаенні неабходна ўносіць пры іх пасадцы, і на
працягу года гэтыя дрэўцы не маюць патрэбы ў дадатковых
падкормках, а вось наступныя тры гады ніяк нельга абыходзіцца без іх: кожную вясну трэба ўносіць па 20 грамаў мачавіны
на квадратны метр прарыхленага прыствольнага круга.
Калі глеба на ўчастку даволі кіслая, то кожную пятую вясну трэба абавязкова праводзіць яе вапнаванне. Для гэтага
дастаткова раскідваць гашаную вапну на прыствольных
кругах слівы і перакопваць глебу на паўштыка рыдлёўкі.
На квадратны метр апрацоўваемай глебы трэба ад 500 да
800 грамаў вапны (аб'ём залежыць ад кіслотнасці глебы).
Калі сліве не хапае азоту, то гэта бачна па яе лісці
(мае светлую афарбоўку) і завязі (яны пачынаюць абсыпацца). Папоўніць недахоп азоту можна апырскваннем
0,2-працэнтным растворам аміячнай салетры. Калі сліве
не хапае магнію, то прожылкі яе лісця набываюць карычняватае адценне. У гэтым выпадку выдатнае рашэнне праблемы — унясенне ў глебу каля 30 грамаў калімагнэзіі на
квадратны метр прыствольнага круга.

ДЗЕ Ў САДЗЕ МОЖНА ВЫКАРЫСТОЎВАЦЬ ПІЛАВІННЕ

1568—1570

СЁННЯ

Высокія градкі фарміруюцца на тоўстым
пласце з арганічных матэрыялаў, куды дадаецца трохі глебы. На такім шматслойным збудаванні
выдатна растуць кветкі і агароднінныя культуры. Для яе
збудавання здымаюць верхні пласт зямлі і прымаюць убок.
У траншэі робіць подсціл з сена, засыпаюць пілавінне, апрацаванае мачавінай. Укладваюць яшчэ пласт арганікі — гэта
могуць быць апалае лісце або трава. Зверху ўсё засыпаюць
прынятай раней зямлёй.
Каб краі град не абсыпаліся, вакол робяць бар'ер са скошанай травы. Можна выкарыстоўваць салому або дзёран
каранямі наверх. На такіх градах раслінам вады патрабуецца больш, таму барты градак карысна хаваць пад плёнку —
гэта памяншае выпарэнне вільгаці.

«Скажы сваё імя, салдат» А. Вярцінскага, «Доктар Айбаліт» К. Чукоўскагоа і іншыя. Памёр у 1995 годзе.
— нарадзіўся Мікеланджэла Буанароці, італьянскі
скульптар, жывапісец, архітэктар, паэт
эпохі Адраджэння. У 1496—1501 гадах у
Рыме стварыў шэраг скульптурных работ, найбольш вядомая з якіх «Аплакванне Хрыста», якая сёння знаходзіцца ў базыліцы Святога
Пятра ў Ватыкане. У 1501—
1504-м у Фларэнцыі стварыў
каласальную статую «Давід».
У 1508—1512 гадах у Рыме
распісаў столь Сіксцінскай капэлы. З 1546-га кіраваў у Рыме
ўзвядзеннем сабора Святога
Пятра і будаўніцтвам ансамбля плошчы Капітолія. Творчасць мастака стала заключным этапам італьянскага Адраджэння і адыграла велізарную ролю ў развіцці еўрапейскага мастацтва. Памёр у 1564 годзе.
год — нарадзіўся Станіслаў Ежы Лец, польскі пісьменнік, паэт. Аўтар цыклаў афарызмаў, сентэнцый і эпіграм, зборнікаў вершаў «Колеры»,
«Палявы блакнот» і іншых. Памёр у 1966 годзе.
год — нарадзіўся Фазіль Іскандэр, савецкі
і расійскі пісьменнік і паэт. Аўтар рамана
«Сандро з Чэгема», зборнікаў вершаў «Горныя сцежкі»,
«Досвіткі зямлі», кніг «Трусы і ўдавы», «Чалавек і яго наваколле» ды іншых. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Расійскай
Федэрацыі. Памёр у 2016 годзе.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

УСМІХНЕМСЯ
Напярэдадні 8 Сакавіка
востра стаіць відавочнае
пытанне: што падарыць
лепшай жанчыне на свеце? І як зрабіць так, каб
жонка не даведалася?
У адэскім трамваі:
— Ну, шо вы такі на мяне
кашляеце?!
— Дык то я не на вас! На
вас я наогул чхаў!
Нейкая рыба 35 мільёнаў гадоў таму выпаўзла з

вады, і зараз дзякуючы ёй
мне трэба ісці на работу.
— Такім чынам, Уладзімір, вы хочаце стаць маім
зяцем...
— Шчыра кажучы, Ганна
Васілеўна, не. Але я не бачу
іншага спосабу стаць мужам
вашай Наталлі.
Вядучая праграмы «Добрай ночы, малыя!» Аксана
Фёдарава навучылася моцна, дакладна і не гледзячы
біць нагамі пад сталом.

З 80-годдзем, з прыгожай круглай датай шчыра віншуем дарагога нашага бацечку і дзядулю Фёдара
Фёдаравіча ГАТОЎЧЫЦА з вёскі Ліпск Ляхавіцкага раёна. Зычым табе, родненькі, моцнага здароўя,
бадзёрасці, дабрабыту — на многія-многія
гады... Бязмерна любім і паважаем цябе,
шчыра дзякуем за ўсё, што ты рабіў і робіш для нас.
Дочкі Ірына і Валянціна, зяці Міхаіл
і Іван, унукі Дзіяна і Максім, праўнучка
Анастасія.

http://www.zviazda.by;

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

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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