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6 снежня 2016 года.

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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Кацярыны, Сямёна.
К. Ліліі, Марыі, Марціна, 
Тодара.

Месяц
Першая квадра 
7.12—13.12.
Месяц у сузор’і Рыб.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.14 16.48 7.34

Вi цебск — 9.10 16.31 7.21

Ма гi лёў — 9.04 16.38 7.34

Го мель — 8.52 16.43 7.51

Гродна — 9.28 17.05 7.37

Брэст — 9.20 17.14 7.54

Доб ры су раз моў ца не 
толь кі слу хае, але і пад лі-
вае.

— Лю ся, ты ве да еш, мне 
ця бе вель мі не ха пае!

— Са праў ды?!
— Так... Да вя дзец ца, на-

пэў на, яшчэ ад ну жан чы ну 
за вес ці.

Хо ча це да ве дац ца, што 
ва шы сяб роў кі ду ма юць 
пра ва шага му жа, ска жы це, 

што ён ака заў ся па дон кам 
і вы раз во дзі це ся.

Зна ём ствы ў ін тэр нэ це. 
Ён:

— Я ма лень кі, тоў сты, лы-
сы, у аку ля рах, але ёсць кру-
тая BMW... І дом на мо ры!

Яна:
— Ні чо га, га лоў нае ду ша!

Мя не клі ка лі ма ры, пры-
го ды, вя лі кія спра вы!

Але ка на па кры ча ла 
мац ней за ўсіх.

УСМІХНЕМСЯ
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Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.
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1635 год — упер шы-
ню бы ла вы ка-

за на ідэя бу даў ніц тва ка на-
ла, які злу чыў бы ба сейн ра кі 
Пры пяць з За ход нім Бу гам. 
І толь кі ў 1785 го дзе ў мяс тэч-
ку Га ра дзец Коб рын скай эка-
но міі ад бы ла ся зна мя наль ная 
па дзея — ад крыц цё Ка ра леў-
ска га ка на ла (Дняп роў ска-
Буг скі ка нал). Суд на з ка ра-
лём Ста ні сла вам Аў гус там на 
бор це ўра чыс та пра плы ло да 
на ступ на га шлю за.

1764 год — у Санкт-
Пе цяр бур гу за-

сна ва ны Дзяр жаў ны му зей 
Эр мі таж. Ка лек цыя му зея 
на ліч вае ка ля трох міль ё наў 
тво раў мас тац тва і пом ні каў 
су свет най куль ту ры, ся род 
якіх «Ма дон на Бе нуа» Ле а-
нар да да Він чы, «Вяр тан не 
блуд на га сы на» Хар мен са 
ван Рэй на Рэ мбран та і мно-
гія ін шыя.

1862 год — на тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі 

пра кла дзе на пер шая чы гу-
нач ная лі нія Па рэч ча—Грод на 
як част ка Пе цяр бург ска-Вар-
шаў скай чы гун кі.

1940 год — на ра дзіў-
ся (г. Маск ва) 

Юрый Аляк санд ра віч Ял хоў, 
бе ла рус кі кі на апе ра тар, рэ-
жы сёр. Ся род апе ра тар скіх 
ра бот: мас тац кія філь мы 
«Двое на вост ра ве слёз», 
«Наш бра ня по езд», «Сын за 
баць ку». Па ста ноў шчык мас-
тац кіх філь маў «Пра бач нас, 
ма чы ха-Ра сія», «Ана ма лія», 
«Анас та сія Слуц кая».

1941 год — на ра дзіў-
ся (вёс ка Верх ні 

Це ра бя жоў Сто лін ска га ра ё-
на) Ва сіль Дзміт ры е віч Ліцвін-
ка, бе ла рус кі фальк ла рыст, 
кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук. 
У 1970 го дзе скон чыў БДУ, дзе 
і пра ца ваў. З 1991 го да быў 
стар шы нёй Бе ла рус ка га са ю за 
фальк ла рыс таў. Збі раў і да сле-
да ваў бе ла рус кі фальк лор і эт-
на гра фію. Па мёр у 2007 го дзе.

Еў да кія ЛОСЬ, паэ тэ са:

«Чу жое не ба сэр цу 
не да го дзіць,

Ду шы не за га дае: не ба лі!..»

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

Як са мым бліз кім лю дзям, сва ім чы та чам мы пад-
рых та ва лі сюр пры зы ўжо з пер ша га ну ма ра 2017 го-
да. У ім усе, хто пад пі саў ся на «Звяз ду», атры ма юць 
(аб са лют на бяс плат на!) та кі вось пры го жы стыль ны 
на сцен ны ка лян дар на тоў стай па пе ры, з доб ра бач-
ны мі ліч ба мі.

У пер шыя дні сту дзе ня ра зам з ну ма ра мі га зе-
ты вы атры ма е це ка лян дар кан фе сій ных свят, на-
род ны ка лян дар і ме ся ца вы ка лян дар са да во да-
ага род ні ка.

За ста вай це ся са «Звяз дой» — ідзі це ў на гу 
з ча сам! Ня хай кож ны дзень бу дзе доб рым!

На ва год нія па да рун кі ад «Звяз ды»

Ва ўпа коў ках з-пад яек
На лі ва ем у ёміс тасць ва ды і раз мя шча ем 

на ёй кардонныя яеч ныя лат кі. Вы са джва-
ем апра ца ва ныя ў цёп лай ва дзе цы буль кі 

ў кож нае воч ка. 
Пра цэс апра-
цоў кі над звы чай 
прос ты: за моч-
ва ем цы бу лі ны 
ў цёп лай ва дзе 
(40 °С) на 10 хві-

лін. Гэ тая пра цэ ду ра за бяс пе чыць больш 
ак тыў ны рост ма ла дых зя лё ных пё раў! Не 
за бы вай це ся па ста ян на да лі ваць ва ду ў 
ёміс тасць! Рост цы бу лі пач нец ца ад ра зу 
пас ля вы сад кі, і не ўза ба ве мож на бу дзе 
па ра да вац ца ўра джаю.

Вель мі зруч на пра рошч ваць на пад акон-
ні ку ад ра зу дзя ся так цы бу лін у плас ты ка-
вым кан тэй не ры з пад яек. Каб сва і мі ру ка мі 
збу да ваць та кую «гід ра по нную ўста ноў ку», 
трэ ба толь кі па дзя ліць кан тэй нер на дзве 
па ло вы, вы ра заць у воч ках верх ня га «яру-
са» ад ту лі ны, а ніж ні «пад дон» за поў ніць 

ва дой і ад рэ заць у яго ліш нія груд кі. За тым 
склас ці дзве част кі ад на на ад ну і пад клас ці 
па між імі драў ля ныя шпаж кі-па лач кі, як па-
ка за на на фо та. З-за та го, што цы бу лі ны не 
су ты ка юц ца з ва дой, яны не за гні ва юць, а 
дзя ку ю чы на сы чэн ню ка ра нёў кіс ла ро дам 

да юць вель мі доб ры ўра джай.

У плас ты ка вай бу тэль цы
Ба га ты ўра джай у ка рот кія тэр мі ны на 

вель мі ма лень кім участ ку зям лі: вось што 
абя цае гэ ты трук з плас ты ка вай бу тэль кай.

Ад ра за ем верх-
нюю част ку вя лі-
кай плас ты ка вай 
бу тэль кі. Га ра чым прут ком ро бім ад ту лі ны 
ў ніж няй част цы бу тэль кі. Гэ та не аб ход на 
для па пя рэ джан ня за ліш няй віль гот нас ці на 
ім пра ві за ва най град цы! Пра ра за ем ба ка выя 
ад ту лі ны ў плас ты ка вай бу тэль цы: не мае 
зна чэн ня, круг лыя ці квад рат ныя. Яны па-
він ны зна хо дзіц ца на ад лег лас ці ка ля 10 см 
ад на ад ад ной. Ця пер мож на за паў няць бу-
тэль ку грун там і цы бу лі на мі! Не за будзь це ся 
па пя рэд не па тры маць цы бу лю па ру дзён у 
ва дзе, яна пус ціць ма лень кія зя лё ныя па-
раст кі, якія пас ля пе ра тво рац ца ў шчод ры 
ўра джай. Важ на па кі нуць сцяб ло звон ку: 
улас на, гэ та ўся тон касць па сад кі цы бу лі. 
Ка лі ўсе цы бу лі ны раз ме шча ны на сва іх мес-
цах, мож на да даць яшчэ зям лі і ўста віць ад-
рэ за ную верх нюю част ку бу тэль кі.

Сты му ля та ры 
ўтва рэн ня ка ра нёў 

з пад руч ных срод каў
Пры раз мна жэн ні рас лін ча-
ран ка мі ча сам уз ні кае праб ле-
ма з утва рэн нем ка ра нёў. Для 
па ска рэн ня пра цэ су мож на 
звяр нуц ца да сты му ля та раў 
пра мыс ло вай вы твор час ці, 
са мыя па пу ляр ныя з іх — кар-
ня він і ге тэ ра аў ксін. Але ёсць 
і не каль кі пра ве ра ных ча сам 
на род ных спо са баў.

Мёд
У 1,5 л ва ды рас тва ра юць чай-

ную лы жач ку мё ду, ча ра нок змя-
шча юць у рас твор на ад ну тра ці ну 
і вы трым лі ва юць у ім 12 га дзін.

Буль ба
Для ўка ра нен ня па ды дзе буй-

ная буль бі на. З яе ста ран на вы-
да ля юць усе воч кі, ро бяць над рэз 
і ўстаў ля юць у яго ча ра нок. Пры 
да стат ко вым па лі ве ён хут ка дасць 
ка ра ні. На ват рас лі ны, якія дрэн-
на ча ран ку юц ца, мож на ўка ра ніць 
та кім спо са бам, бо ча ран кі атрым-
лі ва юць з буль бы ма су па жыў ных 
рэ чы ваў.

Сок аль я су
У ва ду з ча ран ка мі да да юць 

3—7 кро пель све жа га со ку аль я-
су. Ён не толь кі па ска рае з'яў лен не 
ка рэнь чы каў, але і сты му люе імун-
ную сіс тэ му ча ран ка.

Верб ная ва да
Не каль кі га лі нак вяр бы (па ды-

дуць так са ма та по ля, ба гун) па ста-
віць у ва ду і да ча кац ца з'яў лен ня 
ка ра нёў. Ка лі ка рэнь чы кі з'я вяц ца, 
вяр бо выя дуб чы кі мож на пры няць 
і па ста віць у гэ тую ва ду ча ра нок. 
Атры ма ную ва ду не мя ня юць, толь-
кі да лі ва юць пры не аб ход нас ці.

Дрож джы
Рых ту юць рас твор драж джэй 

(100 мг на 1 л) і змя шча юць у яго 
ча ран кі на су ткі, пас ля гэ та га іх аб-
мы ва юць і пе ра но сяць у за поў не-
ную да па ло вы ёміс тасць з ва дой.

ЦЫ БУ ЛЯ НА ПАД АКОН НІ КУ
Ка лі ар га ніз му не ха пае цын ку, псу юц ца ску ра, 
ва ла сы і па зног ці, па ру ша ец ца рэ пра дук тыў ная 
функ цыя, па чы на юц ца гар ма наль ныя збоі, зя лё ная 
цы бу ля да па мо жа па поў ніць не да хоп не толь кі 
ві та мі наў, але і та ко га важ на га мік ра эле мен та! Усім 
вя до ма, што яе мож на вы рошч ваць зі мой на пад акон ні ку. А каб ра біць 
гэ та бы ло яшчэ ляг чэй, пра па ну ем не каль кі спо са баў з вы ка ры стан нем 
пад руч ных ма тэ ры я лаў.


