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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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7 КАСТ РЫЧ НІ КА

1905 год — на ра дзіў ся Мі ка лай 
Ула дзі сла ва віч Смоль-

скі, бе ла рус кі ву чо ны-ба та нік, ака дэ мік 
НАН Бе ла ру сі, ака дэ мік АН Та джы кі ста-
на, док тар бія ла гіч ных на вук, пра фе сар, 

за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Аў тар больш за 100 
на ву ко вых прац у га лі не ін тра дук цыі рас лін і рас лі на вод-
ства. Зай маў ся ін тра дук цы яй і се лек цы яй суб тра піч ных 
куль тур у зо нах віль гот ных і су хіх суб тро пі каў СССР. 
Рас пра ца ваў тэ а рэ тыч ныя асно вы ін тра дук цыі і аклі ма-
ты за цыі ка рыс ных рас лін, зя лё на га бу даў ніц тва, ахо вы 
пры ро ды і ад наў лен ня пры род ных рэ сур саў Бе ла ру сі. 
Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі за экс пе ры мен-
таль ныя да сле да ван ні пры род ных рас лін ных комп лек саў 
за па вед ных тэ ры то рый Бе ла ру сі (Бя рэ зін ска га і Пры пяц-
ка га за па вед ні каў, На лі боц кай пу шчы).

1915 год — на ра дзіў ся Сяр-
гей Дзміт ры е віч Ге ра сі-

маў, удзель нік вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 
ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, Ге рой Са-
вец ка га Са ю за. З 1943-га — штур ман 
гвар дзей ска га авія пал ка Ста лін град-
скай ды ві зіі, якая ўдзель ні ча ла ў вы зва-
лен ні Бе ла ру сі ў 1944-м.

2015 год — Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад крыў Рэс пуб лі-

кан скі цэнтр па зіт рон на-эмі сій най та маг ра фіі і ма ле ку-
ляр на-ге не тыч ную ла ба ра то рыю кан цэ ра ге не зу на ба зе 
РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі імя Аляк-
санд ра ва.

1885 год — на-
р а  д з і ў  с я 

Нільс Хен рык Да від Бор, 
дац кі фі зік, адзін са ства-
раль ні каў су час най фі зі кі, 

лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па фі зі цы. 
Ства рыў тэ о рыю ата ма, аў тар ра бот па 
тэ о рыі ме та лаў, тэ о рыі атам на га яд ра і 
ядзер най рэ ак цыі. Ак тыў ны ўдзель нік 
ба раць бы су праць ядзер най па гро зы.

1915 год — на ра дзі ла ся Мар га ры та Іо сі фаў на 
Алі гер, ра сій ская паэ тэ са, пе ра клад чы ца. 

Аў тар паэ мы «Зоя», збор ні каў «Па мя ці храб рых», «Ле-
нін скія го ры», цык лаў вер шаў «Япон скія на тат кі», «Аме-
ры ка Ла ці на», кры тыч ных ар ты ку лаў, ме му ар най про зы. 
Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР.

1950 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Кі ры ла віч Мал-
ча наў, ра сій скі жур на ліст, пуб лі цыст, тэ ле-

вя ду чы. Аў тар па пу ляр ных пра грам «Да і пас ля паў но чы», 
«Паў ноч ні кі» і ін шых.

1955 год — на ра дзіў ся ЁЁ Ма, аме ры кан скі ві я-
лан чэ ліст кі тай ска га па хо джан ня. Адзін з 

най больш па пу ляр ных кла січ ных му зы кан таў су час нас ці. 
Вы сту пае з най леп шы мі ар кест ра мі ў са мых прэ стыж ных 
за лах све ту. Ула даль нік 15 прэ мій «Грэ мі».

Ге надзь БУ РАЎ КІН:

«Я не га ню зем лі чу жыя —

Хай іх сон ца не аб мі не.

Толь кі дзе за мо рам ні жыў я,

Бе ла русь мая сні ла ся мне».

Фота Надзеі ЗУЕВАЙ.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Фёклы, Андрэя, 
Васіля, Віталя, Паўла, 
Сяргея, Уладзіслава.

К. Марыі, Марка, 
Сцяпана, Сяргея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.23 18.30 11.07

Вi цебск — 7.14 18.19 11.05

Ма гi лёў — 7.13 18.20 11.07

Го мель — 7.08 18.19 11.11

Гродна — 7.38 18.46 11.08

Брэст — 7.37 18.48 11.11

Месяц
Поўня 
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Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ
—  Ка раб лю больш бяс-

печ на ў пор це... але не для 
та го ён бу да ваў ся! —  заў сё-
ды пры га вор ваў Iг нат Ва сi-
ле вiч, гу ля ю чы на ле ва.

—  Лi да, у вас 

как ту сы на акне... 

Гэ та каб му жы кi 

не ла зi лi?

— Ой, што 

вы! На ад ва рот. 

Каб не вы скок-

ва лi...

—  Мi хась, 
док тар па ра iў 
мне па ехаць на 
мо ра... Як ты ду-
ма еш, ку ды па-
дацца?

—  Да iн ша га 
док та ра, Аню та!

Пас ля пер-

шай шлюб най 

но чы ён ка жа:

—  А я зра зу меў, што 

я ў ця бе не пер шы...

Яна за ду мен на ад каз вае:

—  А я зра зу ме ла, што 

i не апош нi...

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 311-17-15

Не рэ ка мен ду ец ца ла-
маць га лі ны рас лі ны — па-
рэч ка доў га за гой вае та кія 
«ра ны».

Пра цэс спра шча ец ца, ка лі 
куст ма ла ды і яшчэ не пла-
да но сіць. У гэ тым вы пад ку 
да вя дзец ца аб рэ заць толь кі 
не па трэб ныя пры ка ра нё выя 
па раст кі. Для гар ма ніч на га 
фар мі ра ван ня кус та дастат-
ко ва трох-ча ты рох па-
расткаў.

Ка лі ўзрост кус та больш 
за ча ты ры га ды, то што год 
уво сень аку рат на вы да ля-
юц ца ўсе су хія і хво рыя па-
раст кі. Яны не бу дуць больш 
пла да но сіць, а вось для на ся-
ко мых з'яў ля юц ца ўлю бё ным 
мес цам рас ся лен ня.

Пе рад тым, як пры сту піць 
да апра цоў кі рас лі ны, не аб-
ход на ўваж лі ва агле дзець 
усе га лі ны. Ко лер ка ры ў 
ма ла дых і ста рых па раст-
каў знач на ад роз ні ва ец ца. 
Ма ла дыя па кры тыя свет лай 
ка рой зе ле на ва та га ад цен ня, 
а ста рыя — бу рай з ша ра-
ва тым на лё там. Га лін кі, якія 
ма юць сла бы пры рост, сла-
ба раз ві тыя пу пыш кі, бач ныя 
сля ды па шко джан ня роз ны мі 
хва ро ба мі, рас лі не больш не 
па трэб ныя, і іх трэ ба аба вяз-
ко ва вы да ліць.

Але ка лі га лі на на вы гляд 
яшчэ моц ная, а квет ка выя 
пу пыш кі на ёй — зда ро выя 
і буй ныя, яе мож на па кі нуць 
яшчэ на не каль кі га доў. Бы-
вае, што і ма ла дыя, з вы гля-
ду зда ро выя га лін кі так са ма 
з го ду ў год не пло да но сяць. 
Та кія па раст кі так са ма прый-
дзец ца вы да ліць.

Якія га лі ны 
вы да ляць 
аба вяз ко ва?

Без уся ля кіх ва ган няў 
мож на вы да ляць з кус та па-
рэ чак ніж нія га лі ны, якія схі-
ля юц ца да са май зям лі пад 
ця жа рам ягад. Та кія пла ды 
ўсё роў на не пры дат ныя да 
ўжы ван ня, та му што хут ка 
за гні ва юць, су ты ка ю чы ся 
з зям лёй, і час та па кры тыя 
бру дам.

Па раст кі, якія па ру ша юць 
нар маль ны рост кус та, так-
са ма не аб ход на пры бі раць. 
Кры выя га лі ны, якія рас туць 
у ня пра віль ным кі рун ку, толь-
кі пе ра шка джа юць па рэч кам 
раз ві вац ца нар маль на. Яны 
су ты ка юц ца з ін шы мі га лі-
на мі і пад час дрэн ных умоў 
на двор'я лёг ка скід ва юць 
яга ды з кус та, здзі ра юць 
да лі кат ную ка ру з ма ла дых 
га лі нак. Гэ та ўсё роў на што 

са рваць ка ва лак ску ры. Ад-
кры тыя ран кі вель мі лю бяць 
шкод ныя на ся ко мыя, і лю бая 
ін фек цыя бес пе ра шкод на па-
шкодж вае рас лі ну.

Вы да лен не ліс ця 
і пад корм ка па рэ чак

Пас ля аб ра за ння чор ных 
па рэ чак во сен ню ўсё ліс це 
на кус тах трэ ба аба рваць. 
На вош та гэ та ра біць? Спра-
ва ў тым, што па жоў клыя, 
гні лыя ліс ты ста но вяц ца 
доб рым па жыў ным ася род-
дзем для шкод ні каў.

Зям лю пад са мым кус-
тоў ем злёг ку рых ляць і 
змеш ва юць з угна ен нем: 
адно вяд ро гною на адзін  
куст. Мож на пад сіл ка ваць 
рас лі ну кар ба мід ным рас-
тво рам, у які да да дзе на не-
вя лі кая коль касць по пе лу.

Як вы гля дае 
апра ца ва ны куст?

Звы чай на аб рэз ка кус-
та за вяр ша ец ца да пя та га 
го да яго жыц ця. Ка лі скон-
ча на во сень ская аб рэз ка 
па рэ чак, «шкі лет» сфар ма-
ва на га кус та па він ны скла-
даць 10—15 асноў ных га лін. 
Гэ та і ма ла дыя, і ста рыя 
па раст кі. У зда ро ва га кус-
та па він на быць тры ва лая і 

шы ро кая ас но ва, дзя ку ю чы 
якой со неч нае свят ло па дае 
на ўсе га лі ны. Та кая рас лі на 
па кры ва ец ца пу пыш ка мі, а 
по тым і яга да мі з ся рэ дзі ны 
кус та. Ка лі па рэ чнік не апра-
ца ва ны — яга ды дроб ныя, 
спе юць толь кі на край ніх па-
раст ках, а ў цэнт ры кус та іх 
зу сім мо жа не быць.

Во сень ская аб рэз ка па-
рэч кі ад бы ва ец ца ў не каль кі 
эта паў:

1. Пры аб рэ зцы важ на 
па кі даць па тры-чатыры 
па раст кі, якія ня дрэн на пла-
да но сі лі ў гэ ты се зон. Праз 
не каль кі га доў куст бу дуць 
скла даць да 20 га лі нак роз-
на га ўзрос ту.

2. Ка лі па рэч ка да сяг не 
ўзрос ту сямі-васьмі га доў, па-
раст кі, якія з'я ві лі ся яшчэ ў пер-
шы год жыц ця рас лі ны, вар та 
вы да ліць. Сла быя, хво рыя, 
над ла ма ныя га лі ны, што рас-
туць у ня пра віль ным кі рун ку, 
так са ма па жа да на аб рэ заць. 
Куст, які цал кам сфар мі ра ваў-
ся, бу дзе скла дац ца з 20—25 
га лін, уз рост якіх ва га ец ца ад 
аднаго да васьмі га доў.

Не рэ ка мен ду ец ца па-
кі даць пянь кі пас ля аб ра-
зання, бо яны хут ка ста но-
вяц ца мес цам рас ся лен ня 
шмат лі кіх на ся ко мых.

АБ РЭЗ КА ПА РЭ ЧАК 
ПАС ЛЯ ЗБО РУ 
ЎРА ДЖАЮ

Аб рэз ка па рэ чак пас ля збо ру ўра джаю да зва ляе 

рас лі не фар мі ра вац ца пра віль на і не «хва рэць». Во-

ра гі не да гле джа ных па рэ чак — муч ніс тая ра са і на ся-

ко мыя-шкод ні кі. Каб па мен шыць ры зы ку за ра жэн ня, 

ліш нія і ста рыя га лі ны аку рат на вы да ля юц ца.

Ка лі найлепш аб ра заць па рэч кі? Для гэтага патрэбна 

вы браць со неч ны і су хі дзень у кан цы каст рыч ні ка 

ці ў па чат ку ліс та па да.
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