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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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7 ЖНІЎ НЯ

1797 год — на тэ ры то рыі су час-

на га Ле пель ска га ра ё на па-

ча ло ся бу даў ніц тва Бя рэ зін ска га ка на ла, 

які злу чыў ба сей ны рэк Дняп ра і За ход няй 

Дзві ны (за вяр шы ла ся ў 1805 годзе).

1859 год — дзень на ра джэн ня Ген ры ха Ула дзі-

сла ва ві ча Вей сен го фа, бе ла рус ка га жы ва-

піс ца. Ву чыў ся ў мас тац кай шко ле В. Гер со на ў Вар ша ве, 

у Пе цяр бург скай Ака дэ міі мас тац тваў, у Мюн хе не, Па ры-

жы. Амаль усё сваё жыц цё пра вёў у вёс цы Ру са ко ві чы 

(ця пер у Пу ха віц кім ра ё не). Аў тар пей за жаў, па ляў ні чых 

сцэн. Удзель нік мас тац кіх вы ста вак у Пе цяр бур гу, Бер-

лі не, Льво ве, Мін ску (1911, 1916). Аў тар тво раў «Снег», 

«Бе ла рус кія па ляў ні чыя», «За ра на во зе ры», парт рэ таў 

Я. Да ме ля, В. Вань ко ві ча, Я. Рус тэ ма, аў та парт рэ та і інш. 

У 1901 го дзе зра біў эс кі зы дып ло ма сель ска гас па дар чай 

і пра мыс ло вай вы стаў кі ў Мін ску. Па мёр у 1922 го дзе.

1910 год — на ра дзіў ся (вёс-

ка Но вы Па гост, ця пер 

у Мёр скім ра ё не) Ге надзь Іва на віч Ці-

то віч, бе ла рус кі эт на му зы ка знаў ца, 

дзе яч ха ра во га мас тац тва, ды ры-

жор, на род ны ар тыст Бе ла ру сі, на-

род ны ар тыст СССР. У 1939 го дзе 

скон чыў Ві лен скую кан сер ва то рыю, 

у 1936—1939 га дах вы ву чаў так са-

ма эт на гра фію ў Ві лен скім уні вер сі-

тэ це. Та ды ж ар га ні за ваў і ўзна ча ліў 

ама тар скі Пад лес кі на род ны хор у Ля ха віц кім ра ё не. З 

1952 го да ар га ні за тар і мас тац кі кі раў нік Дзяр жаў на га 

ака дэ міч на га на род на га хо ру (з 1988 го да но сіць яго 

імя). Збі раў і вы ву чаў бе ла рус кі му зыч ны фальк лор. У 

роз ных ра ё нах Бе ла ру сі за пі саў ка ля 3000 на род ных 

пе сень і тан цаў. У на ву ко вых ра бо тах да сле да ваў му зыч-

ную твор часць сла вян скіх на ро даў, бе ла рус кае на род нае 

шмат га лос се, на род нае вы ка наль ніц тва, сты лі су час най 

на род най пес ні. Аў тар пе сень на ўлас ныя сло вы і вер шы 

бе ла рус кіх пісь мен ні каў, больш чым 60 апра цо вак бе ла-

рус кіх на род ных ме ло дый («Рэ чань ка», «Жа ва ро нач кі, 

пры ля ці це», «Ой, ра на на Іва на» і ін шых). Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі Бе ла ру сі, прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла 

Бе ла ру сі. Па мёр у 1986 го дзе.

1954 год — на ра дзіў ся (го рад Мсці слаў) Алег Ана-

то ле віч Тру саў, бе ла рус кі ар хе о лаг і гіс то-

рык ар хі тэк ту ры. Кан ды дат гіс та рыч ных на вук. З 1999-га 

да 2017 го да ўзна чаль ваў Та ва рыст ва бе ла рус кай мо вы 

імя Ф. Ска ры ны. Аў тар не каль кіх ма на гра фій і больш чым 

150 на ву ко вых ра бот па ар хеа ло гіі і гіс то рыі ар хі тэк ту ры. 

З'яў ля ец ца адзі ным у кра і не вы клад чы кам гіс то рыі фі ла-

тэ ліі Бе ла ру сі.

2001 год — Са вет Мі ніст раў кра і ны пры няў па ста-

но ву аб за ха ван ні і ад ра джэн ні гіс та рыч ных 

цэнт раў га ра доў Бе ла ру сі, у ад па вед нас ці з якім бы ла 

ажыц цёў ле на паш пар ты за цыя ўсіх гіс то ры ка-куль тур ных 

каш тоў нас цяў.

1907 год — рус кі фі зік Б. Л. Ро-

зінг атры маў па тэнт на вы-

на ход ніц тва пер шай элект рон най сіс тэ мы 

прай гра ван ня тэ ле ві зій най вы явы. Па ча-

так элект рон на га тэ ле ба чан ня.

1983 год — пры ня та па ста но ва 

ЦК КПСС і СМ СССР «Аб 

ума ца ван ні са цы я ліс тыч най пра цоў най дыс цып лі ны», якая 

пра ду гледж ва ла санк цыі за вы пуск бра ка ва най пра дук цыі, 

пра гу лы і спаз нен ні на ра бо ту, п'ян ства на ра бо чым мес-

цы. Са мым ха рак тэр ным пры кла дам яго ажыц цяў лен ня, 

які стаў пры кме тай анд ро паў ска га ча су, бы лі ма са выя 

аб ла вы на на вед валь ні каў крам, кі на тэ ат раў, цы руль няў, 

лаз няў у дзён ны час.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Алімпіяды, Ганны, 
Іраіды, Аляксандра, 
Макара.

К. Дароты, Клаўдзіі, 
Кандрата, Каятана, 
Сікста.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.33 20.57 15.24

Вi цебск — 5.17 20.51 15.34

Ма гi лёў — 5.23 20.47 15.24

Го мель — 5.25 20.38 15.13

Гродна — 5.49 21.11 15.22

Брэст — 5.55 21.06 15.11

Месяц
Першая квадра ў 20.30.

Месяц у сузор’і

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
Пай шоў на спат кан не 

ўсля пую, да мо ві лі ся су-

стрэц ца ў пар ку. Я сеў на 

лаў ку і ад пра віў дзяў чы-

не па ве дам лен не: «Я ўжо ў 

пар ку, ся джу по бач з ней-

кай таў стуш кай».

Гэ тую апля ву ху я за-

пом ніў на ўсё жыц цё.

— Вя до ма, я ве даў, што 

яна за му жам, але на вош та 

бы ло цяг нуць на спат кан не 

му жа?..

Са мы не бяс печ ны 

сплаў — гэ та ста лё выя 

мыш цы плюс чы гун ная 

га ла ва.

У кож най жан чы ны ў ша-

фе ёсць рэч, у якую яна ўсё 

жыц цё ху дзее.

Фота Антона ЗАПОЛЬСКАГА.

Ажы на — куль ту ра ад нос на но вая. 

Дзя ку ю чы вы дат ным сма ка вым 

якас цям яна апош нім ча сам ста-

ла ка рыс тац ца за слу жа най ува гай 

ся род са да во даў-ама та раў. Вы-

со кая ўра джай насць, не па тра ба-

валь насць, пра ста та і лёг касць 

раз мна жэн ня да зва ля юць з пос-

пе хам яе вы рошч ваць.

Ажы на ад но сіц ца да ся мей ства ру-

жа вых, на ліч вае ка ля 200 ві даў. Сар ты 

ажы ны (а час та гэ та скла да ныя гіб ры-

ды) дзе ляць на дзве гру пы: пра мас-

та я чыя (ку ма ні кі), ці ўлас на ажы ны, і 

паў зу чыя ажы ны, якія сце люц ца, або 

ра сян кі.

Пры вы рошч ван ні пра мас та я-

чай ажы ны пра вод зяць пры шчэп-

лі ван не ў ма ла дых па раст каў за-

мя шчэн ня. Аб рэз ка пла да нос най 

ажы ны мае свае асаб лі вас ці. Па-

раст кі аб ра за юць па да сяг нен ні імі 

70—90 сан ты мет раў. Пры гэ тым 

вы да ля юць вер ха ві ну даў жы нёй 

ка ля пя ці сан ты мет раў, ка ро цяць 

ба ка выя га лін кі, каб яны доб ра 

ві лі ся. Ажы на мае двух га до вую 

над зем ную част ку, а пад зем ную — 

шмат га до вую. Пра мас та я чыя ажы-

ны раз мна жа юц ца ато жыл ка мі і 

ад вод ка мі, а ажы ны, якія сце люц ца 

(ра сян кі), — толь кі ад вод ка мі вер-

ха він ных пу пы шак. Але асоб ныя сар ты 

мо гуць да ваць і ато жыл кі. Ад на га до выя 

па раст кі ажы ны ма юць зя лё ную афар-

боў ку з чыр во ным або ка рыч не вым 

ад цен нем, па кры тыя шы па мі. Ажы на 

цві це звы чай на паз ней за ма лі ну, і дзя-

ку ю чы гэ та му яе квет кі менш па ку ту-

юць ад вяс но вых за ма раз каў.

Па афар боў цы яга ды ажы ны мо гуць 

быць чор ныя, пур пур ныя, чыр во ныя і 

жоў тыя. Яны ад роз ні ва юц ца так са ма 

па фор ме, ве лі чы ні і сма ку. Ажы на, 

якая сце лец ца, дае пла ды больш буй-

ныя і са ка ві тыя, чым пра мас та я чая. 

Яга ды ажы ны ўтрым лі ва юць мност-

ва ві та мі наў і па бія хі міч ным скла дзе 

бліз кія да ма лін, ад роз ні ва ю чы ся ад 

іх, праў да, удвая мен шай кіс лот нас цю. 

У ад роз нен не ад ма лі ны, ажы ны менш 

ка мя чац ца пры ўбор цы ўра джаю і дзя-

ку ю чы гэ та му доў га за хоў ва юц ца пры 

ну ля вой тэм пе ра ту ры.

Вы рошч ван не ажын па доб на да вы-

рошч ван ня звык лых нам усім ма лін. На 

пры ся дзіб ных участ ках ажы ны лепш за 

ўсё раз мя шчаць уз доўж ага ро джы на 

дра ця ной шпа ле ры ў вы гля дзе ад на-

рад най або двух рад най па сад кі з ад-

лег лас цю па між кус та мі 0,75—1 м, а 

па між ра да мі — 1,5—2 м. Пла да нос ныя 

сцёб лы пры вяз ва юць да верх ня га шпа-

лер на га дро ту, а тыя, што ад рас та юць, 

ма цу юць да ніж ня га.

Па сад ку лепш пра во дзіць вяс ной. 

Па са дач ныя ямы ка па юць на глы бі ню і 

шы ры ню не больш за паў мет ра. Пе рад 

па сад кай гле бу доб ра ўгной ва юць ар га-

ніч ны мі ўгна ен ня мі (гно ем, кам пост ам, 

тор фам, пе ра гно ем) з раз лі ку 10 кі ла-

гра маў на квад рат ны метр. Мі не раль-

ныя ўгна ен ні ўно сяць па жа дан ні, але 

не больш за 50 гра маў у па са дач ную 

яму, і аба вяз ко ва доб ра змеш ва юць 

з гле бай. У да лей шым што год пад сы-

па юць пад кус ты пе ра гной і кам пост. 

Ура джай насць іс тот на па вы ша ец ца 

пры пад корм цы ў чэр ве ні раз ве дзе ным 

ва дой ка ра вя ком або пту шы ным па мё-

там. До гляд за па сад ка мі зво дзіц ца да 

пра пол кі, рых лен ня і аба вяз ко ва га па-

лі ван ня, асаб лі ва ў пер шы год вы рошч-

ван ня. Ажы на на огул вель мі па тра ба-

валь ная да віль гот нас ці гле бы ў пе ры яд 

ак тыў на га рос ту па раст каў і за вя зяў. 

Інакш якасць ягад рэз ка зні жа ец ца, яны 

ро бяц ца су хія, дроб ныя аль бо на огул 

апа да юць яшчэ да па спя ван ня.

Ажы на менш ма ро за ўстой лі вая, чым 

ма лі на, та му пас ля вы да лен ня во сен-

ню па раст каў, якія ад пла да но сі лі, для 

за ха ван ня ад на га до вых па раст каў бя-

гу ча га го да рэ ка мен ду ец ца іх пры хі-

ліць да зям лі, на дзей на за ма ца ваць і 

за сы паць сне гам. Сар ты пра мас та я чай 

ажы ны лі чац ца больш зі маў стой лі вы мі, 

чым сар ты ажы ны, якая сце лец ца. Пры 

аб ра за нні ажы ны ра зам з га лі на-

мі, якія ад пла да но сі лі, вы да ля юць 

сла быя, па шко джа ныя, не да раз ві-

тыя, па кі да ю чы ў кус це 5—8 моц-

ных па раст каў. Для па вы шэн ня 

ма ро за ўстой лі вас ці рэ ка мен ду ец-

ца верх нюю част ку ад на га до вых 

па раст каў аб рэ заць на 25—30 сан-

ты мет раў. Увес ну ба ка выя ад га лі-

на ван ні кус та ажы ны ка ро цяць да 

25—45 сан ты мет раў. Пры гэ тым 

імк нуц ца па кі нуць на кож ным раз-

га лі на ван ні 10—12 пу пы шак. Гэ та 

за ле жыць ад сор ту, пра цяг лас ці 

пе ры я ду ве ге та цыі і тэр мі ну па-

спя ван ня са міх ягад.

Эфек тыў ны пры ём па вы шэн ня ўра-

джай нас ці ажын — муль чы ра ван не 

на са джэн няў тор фам, кам пост ам, пі-

ла він нем і ін шы мі сып кі мі ар га ніч ны мі 

ма тэ ры я ла мі.

Ажы на мае раб рыс тыя па раст кі, 

звы чай на гус та аб сы па ныя ка люч ка мі. 

Але ця пер вы ве дзе ны і не каль кі бяс-

шып ных сар тоў. Ка ра нё вая сіс тэ ма 

менш мах рыс тая, чым у ма лі ны. Яна 

больш ма гут ная і пра ні кае на боль-

шую глы бі ню. Не вар та за бы ваць, што 

бяс шып ныя сар ты ажын нель га раз-

множ ваць ка ра нё вы мі ча ран ка мі, бо ў 

ма ла дых рас лін, якія з іх раз ві ва юц ца, 

зноў з'яў ля юц ца шы пы.

АЖЫ НА 
НА СА ДО ВЫМ УЧАСТ КУ
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