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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 Ліны МАЛІНІНАЙ.

Месяц
Маладзік у 19.03.

Месяц у сузор’і Рыб.

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

УСМІХНЕМСЯ
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6 СА КА ВІ КА

1568—1570 га ды — 

у  ма-

ёнт ку кня зя Р. Хад ке ві ча ў Гро дзен скім 

па ве це па ча ла дзей насць За блу даў ская 

дру кар ня, у якой дру ка ва лі ся кі ры ліч ныя 

кні гі. За сна ва на пер ша дру ка ром І. Фё-

да ра вым і яго па плеч ні кам бе ла ру сам П. Мсці слаў цам у 

За блу да ве Гро дзен ска га па ве та. У дру кар ні бы лі на дру-

ка ва ныя «Еван гел ле ву чы цель нае» (1569) і «Псал тыр з 

Ча сос лоў цам» (1570) на цар коў на сла вян скай мо ве. Гэ тыя 

вы дан ні бы лі ўпры го жа ны дас ка на лы мі мас тац кі мі за стаў-

ка мі, кан цоў ка мі, гра вю ра мі, што свед чы ла пра вы со кі 

ўзро вень бе ла рус кай шко лы кні га дру ка ван ня дру гой па-

ло вы XVІ ста год дзя.

1899 год — на ра дзіў ся (вёс ка Да ку да ва, ця пер у 

Круп скім ра ё не) Пётр Анд рэ е віч Са мцэ віч, 

бе ла рус кі фальк ла рыст і лінг віст. У 1922 го дзе скон чыў 

Го ры-Го рац кі сель ска гас па дар чы ін сты тут, паз ней ву чыў-

ся ў Мін скім пе да га гіч ным ін сты ту це. На стаў ні чаў, збі раў 

ма тэ ры я лы па гіс то рыі, геа гра фіі, геа ло гіі. Адзін з ар га ні-

за та раў Ба ры саў ска га края знаў ча га му зея, яко му пе ра-

даў ка лек цыю прад ме таў ар хеа ло гіі і эт на гра фіі. За пі саў 

больш за 1000 фальк лор ных тво раў; вя лі кую коль касць 

тэкс таў пе ра даў Ін бел куль ту. Па мёр у 1941 го дзе.

1923 год — на ра дзіў ся (г. Маск ва) Ана толь Аляк-

санд ра віч Ля ляў скі, рэ жы сёр тэ ат ра ля лек, 

на род ны ар тыст Бе ла ру сі. У 1956—1986 га дах — га лоў ны 

рэ жы сёр Дзяр жаў на га тэ ат ра ля лек Бе ла ру сі. Ся род най-

леп шых па ста но вак — «Ся рэб ра ная та ба кер ка» З. Бя ду лі, 

«Ска жы сваё імя, сал дат» А. Вяр цін ска га, «Док тар Ай ба-

літ» К. Чу коў ска гоа і ін шыя. Па мёр у 1995 го дзе.

1475 — на ра дзіў ся Мі ке лан джэ-

ла Бу а на ро ці, італь ян скі 

скульп тар, жы ва пі сец, ар хі тэк тар, па эт 

эпо хі Ад ра джэн ня. У 1496—1501 га дах у 

Ры ме ства рыў шэ раг скульп тур ных ра-

бот, най больш вя до мая з якіх «Аплак ван-

не Хрыс та», якая сён ня зна хо дзіц ца ў ба зы лі цы Свя то га 

Пят ра ў Ва ты ка не. У 1501—

1504-м у Фла рэн цыі ства рыў 

ка ла саль ную ста тую «Да від». 

У 1508—1512 га дах у Ры ме 

рас пі саў столь Сікс цін скай ка-

пэ лы. З 1546-га кі ра ваў у Ры ме 

ўзвя дзен нем са бо ра Свя то га 

Пят ра і бу даў ніц твам ан самб ля пло шчы Ка пі то лія. Твор-

часць мас та ка ста ла за ключ ным эта пам італь ян ска га Ад-

ра джэн ня і ады гра ла ве лі зар ную ро лю ў раз віц ці еў ра пей-

ска га мас тац тва. Па мёр у 1564 го дзе.

1909 год — на ра дзіў ся Ста ні слаў Ежы Лец, поль-

скі пісь мен нік, па эт. Аў тар цык лаў афа рыз-

маў, сен тэн цый і эпі грам, збор ні каў вер шаў «Ко ле ры», 

«Па ля вы блак нот» і ін шых. Па мёр у 1966 го дзе.

1929 год — на ра дзіў ся Фа зіль Іс кан дэр, са вец кі 

і ра сій скі пісь мен нік і па эт. Аў тар ра ма на 

«Сан дро з Чэ ге ма», збор ні каў вер шаў «Гор ныя сцеж кі», 

«До світ кі зям лі», кніг «Тру сы і ўда вы», «Ча ла век і яго на-

ва кол ле» ды ін шых. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі. Па мёр у 2016 го дзе.

На пя рэ дад ні 8 Са ка ві ка 

вост ра ста іць ві да воч нае 

пы тан не: што па да рыць 

леп шай жан чы не на све-

це? І як зра біць так, каб 

жон ка не да ве да ла ся?

У адэ скім трам ваі:

— Ну, шо вы та кі на мя не 

каш ля е це?!

— Дык то я не на вас! На 

вас я на огул чхаў!

Ней кая ры ба 35 міль ё-

наў га доў та му вы па ўзла з 

ва ды, і за раз дзя ку ю чы ёй 

мне трэ ба іс ці на ра бо ту.

— Та кім чы нам, Ула дзі-

мір, вы хо ча це стаць ма ім 

зя цем...

— Шчы ра ка жу чы, Ган на 

Ва сі леў на, не. Але я не ба чу 

ін ша га спо са бу стаць му жам 

ва шай На тал лі.

Вя ду чая пра гра мы «Доб-

рай но чы, ма лыя!» Ак са на 

Фё да ра ва на ву чы ла ся моц-

на, дак лад на і не гле дзя чы 

біць на га мі пад ста лом.

Пі ла він не — гэ та ар га ніч нае ўгна ен не, вы-

ключ на ка рыс нае для пры мя нен ня на ага-

ро дзе. Пры пра віль ным яго вы ка ры стан-

ні ўда ец ца за бяс пе чыць ба га ты ўра джай 

на ват на не вя лі кай пра сто ры. Пі ла він не 

мож на ўжы ваць у са мых роз ных мэ тах.

На гра дах з су ні ца мі
Пры муль чы ра ван ні гра дак з су ні ца мі пі-

ла він нем яга ды, якія вы рас та юць, не бу дуць да ты кац ца да 

зям лі і не згні юць. Ка лі ўно сіць яго ўво сень, пласт пі ла він ня 

аба ро ніць па сад кі ад за мяр зан ня. Ён так са ма не да зво ліць 

пра рас ці пус та зел лю. Ка лі вы ка рыс тоў ваць апра ца ва нае 

ма ча ві най пі ла він не ад іг ліч ных па род, то яно бу дзе ад пудж-

ваць не ка то рых на ся ко мых.

Для фар мі ра ван ня ніз кіх град
Для ўзняц ця ніз кіх град ва кол гра ды ро бяць ра зо ры шы ры-

нёй 30—40 см, глы бі нёй 20 см. Вы бра ную з іх зям лю склад-

ва юць на град ку. У тран шэі за сы па юць пі ла він не. Акра мя 

та го, што ця пер на ват пас ля даж джу мож на бу дзе па ды сці 

да град кі, не ба ю чы ся за пэц кац ца, так пра ду хі-

ля ец ца ўсу шэн не град. Пі ла він не не да зво ліць 

пра рас таць пус та зел лю, а пе ра гной ста не вы-

дат ным угна ен нем. Зям ля пры змеш ван ні з ім 

ста но віц ца цяп лей шай і мяк чэй шай.

Для вы со кіх град
Вы со кія град кі фар мі ру юц ца на тоў стым 

плас це з ар га ніч ных ма тэ ры я лаў, ку ды да-

да ец ца тро хі гле бы. На та кім шмат слой ным збу да ван ні 

вы дат на рас туць квет кі і ага род нін ныя куль ту ры. Для яе 

збу да ван ня зды ма юць верх ні пласт зям лі і пры ма юць убок. 

У тран шэі ро біць под сціл з се на, за сы па юць пі ла він не, апра-

ца ва нае ма ча ві най. Уклад ва юць яшчэ пласт ар га ні кі — гэ та 

мо гуць быць апа лае ліс це або тра ва. Звер ху ўсё за сы па юць 

пры ня тай ра ней зям лёй.

Каб краі град не аб сы па лі ся, ва кол ро бяць бар' ер са ско-

ша най тра вы. Мож на вы ка рыс тоў ваць са ло му або дзё ран 

ка ра ня мі на верх. На та кіх гра дах рас лі нам ва ды па тра бу ец-

ца больш, та му бар ты гра дак ка рыс на ха ваць пад плён ку — 

гэ та па мян шае вы па рэ нне віль га ці.

ДЛЯ ЯБ ЛЫ НІ
Каб яб лы ні хут чэй абу дзі лі ся ад зі мо ва га сну і на бра лі ся 

сіл на хут кае пло да на шэн не, не аб ход на іх аба вяз ко ва пад-

кар міць. Пер шую пад корм ку мож на ажыц цяў ляць ад ра зу 

пас ля рас та ван ня сне гу. Важ на па мя таць, што су хую пад-

корм ку трэ ба ажыц цяў ляць стро га па пры стволь ным кру зе і 

ні ў якім ра зе не сы паць яе прос та пад ства лом дрэ ва, у ад-

ва рот ным вы пад ку мож на «спа ліць» не ка то рыя ка ра ні, што, 

на ту раль на, не га тыў на ада б'ец ца на раз віц ці яб лынь кі.

Ра ды ус пры стволь на га кру га ся рэд няй яб лы ні роў ны 60 сан-

ты мет рам, і ўно сіць пад корм ку трэ ба на ад лег лас ці 60 сан ты-

мет раў ад ства ла (гэ та ка лі ўно сіць су хія ўгна ен ні). Пе рад уня-

сен нем вад кай пад корм кі, якая раз баў ле на ва дой, не аб ход на 

спа чат ку пра ка паць ва лік на ад лег лас ці 60 сан ты мет раў ад 

дрэ ва, пас ля ча го ўнес ці са мі ўгна ен ні ўнут ры кру га.

Што да ты чыц ца не па срэд на ўгна ен няў, то для хут ка-

га рос ту ліс ця яб лынь па трэб ны азот, а для за вяз ван ня 

пла доў — ка лій і фос фар. Трэ ба ўзяць 10-літ ро вае вяд ро і 

на поў ні ць ва дой. Па клас ці ў яго літр гною або 500 гра маў 

пту шы на га па мё ту, па 10 гра маў фос фар на га і ка лій на га 

ўгна ен няў (во да рас пу шчаль ных), усё доб ра раз мя шаць і 

па ста віць у цёп лае мес ца на па ру дзён. Па скан чэн ні ча су 

пад кар міць яб лы ні ў раз лі ку тры—пяць вё дзер на ся мі-дзе-

ся ці га до вую яб лы ню. На ступ ную пад корм ку мож на ажыц-

ця віць праз тры-ча ты ры тыд ні.

ДЛЯ СЛІ ВЫ
Пер шыя ўгна ен ні не аб ход на ўно сіць пры іх па са дцы, і на 

пра ця гу го да гэ тыя дрэў цы не ма юць па трэ бы ў да дат ко вых 

пад корм ках, а вось на ступ ныя тры га ды ні як нель га абы хо дзіц-

ца без іх: кож ную вяс ну трэ ба ўно сіць па 20 гра маў ма ча ві ны 

на квад рат ны метр пра рых ле на га пры стволь на га кру га.

Ка лі гле ба на ўчаст ку да во лі кіс лая, то кож ную пя тую вяс-

ну трэ ба аба вяз ко ва пра во дзіць яе вап на ван не. Для гэ та га 

да стат ко ва рас кід ваць га ша ную вап ну на пры стволь ных 

кру гах слі вы і пе ра коп ваць гле бу на паў шты ка рыд лёў кі. 

На квад рат ны метр апра цоў ва е май гле бы трэ ба ад 500 да 

800 гра маў вап ны (аб' ём за ле жыць ад кіс лот нас ці гле бы).

Ка лі слі ве не ха пае азо ту, то гэ та бач на па яе ліс ці 

(мае свет лую афар боў ку) і за вя зі (яны па чы на юць аб сы-

пац ца). Па поў ніць не да хоп азо ту мож на апырс кван нем 

0,2-працэнтным рас тво рам амі яч най са лет ры. Ка лі слі ве 

не ха пае маг нію, то про жыл кі яе ліс ця на бы ва юць ка рыч ня-

ва тае ад цен не. У гэ тым вы пад ку вы дат нае ра шэн не праб-

ле мы — уня сен не ў гле бу ка ля 30 гра маў ка лі маг нэ зіі на 

квад рат ны метр пры стволь на га кру га.

ДЗЕ Ў СА ДЗЕ МОЖ НА ВЫ КА РЫС ТОЎ ВАЦЬ ПІ ЛА ВІН НЕ

ЧЫМ ПАД КАР МІЦЬ 
ЯБ ЛЫ НІ І СЛІ ВЫ ВЯС НОЙ

Яб лы ні і слі вы — 

дрэ вы, якія час цей 

за ўсё вы бі ра юць 

са доў ні кі для свай го 

дач на га ўчаст ка, і гэ-

та не дзіў на, бо пры 

мі ні маль ным до гля-

дзе гэ тыя пла до выя 

дрэў цы здоль ныя 

ра да ваць ня дрэн-

ным ура джа ем.

З 80-год дзем, з пры го жай круг лай да тай шчы ра він-
шу ем да ра го га на ша га ба цеч ку і дзя ду лю Фё да ра 
Фё да ра ві ча ГА ТОЎ ЧЫ ЦА з вёс кі Ліпск Ля ха віц ка га ра ё-
на. Зы чым та бе, род нень кі, моц на га зда роўя, 
ба дзё рас ці, даб ра бы ту — на мно гія-мно гія 
га ды... Бяз мер на лю бім і па ва жа ем ця бе, 
шчы ра дзя ку ем за ўсё, што ты ра біў і ро-
біш для нас.

Доч кі Іры на і Ва лян ці на, зя ці Мі ха іл 
і Іван, уну кі Дзі я на і Мак сім, праў нуч ка 
Анас та сія.


