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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.49 21.40 16.51
Вi цебск — 4.30 21.37 17.07
Ма гi лёў — 4.39 21.30 16.51
Го мель — 4.44 21.18 16.34
Гродна — 5.06 21.54 16.48
Брэст    — 5.15 21.45 16.30
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Месяц
Поўня 5 ліпеня.

Месяц у сузор’і Рыб.

Iмянiны
Пр. ДЗЕНЬ ПЯТРА І ФЯЎРОННІ. 

Ефрасінні, Давыда, Мікалая, Пятра.

К. Альжбеты, Пракопа, Рыгора, 

Яўгена.

8 ЛI ПЕ НЯ

1912 год — на ра дзiў ся Вi кен цiй Фё-

да ра вiч Бруй, бе ла рус кi спя вак, 

за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сi (1971). У 1939—

1941 га дах — са лiст ан самб ля БВА. У 1944—

1948 га дах i з 1950-га — са лiст хо ру, у 1959—

1978 га дах у Дзяр жаў ным тэ ат ры опе ры i ба ле та Бела ру сi. 

Ар тыст вост ра ха рак тар на га пла на, ства рыў воб ра зы ў опе рах 

на цы я наль на га, кла сiч на га i су час на га рэ пер ту а ру.

1920 год — на ра дзiў ся Ся мён Ра ма на вiч Вi ха раў, 

бе ла рус кi юрыст, док тар юры дыч ных на вук. 

У 1950-м скон чыў Мiн скi юры дыч ны iн сты тут. Аў тар на ву-

ко вых прац па праб ле мах дзяр жаў на га бу даў нiц тва i пра ва, 

су ве рэ нi тэ ту, па лi тыч най сiс тэ мы гра мад ства.

1925 год — на ра дзiў ся Мi ха iл Кан стан цi на вiч Клыш-

ка, бе ла рус кi мо ва знаў ца. Скон чыў БДУ. Аў-

тар пер ша га ў бе ла рус кай лек сi ка гра фii слоў нi ка сi но нi маў, 

якi быў пра iлюст ра ва ны ма тэ ры я ла мi з на ву ко ва-па пу ляр най 

i на ву ко вай лi та ра ту ры, тво раў бе ла рус кiх пiсь мен нi каў, 

фальк ло ру, да ве дач ных вы дан няў, пе ры я дыч на га дру ку.

1915 год — уве дзе ны ў строй 

пер шы ў све це пад вод ны 

мiн ны за га ра джаль нiк «Краб», па бу да-

ва ны па пра ек це кан струк та ра Мi ха i ла 

На лё та ва.

1935 год — на ра дзiў ся Вi таль Iва на вiч Се ва сцья наў, 

лёт чык-кас ма наўт СССР, двой чы Ге рой Са вец-

ка га Са ю за. З 1967-га ў Цэнт ры пад рых тоў кi кас ма на ўтаў iмя 

Юрыя Га га ры на. У 1970-м з Анд ры я нам Нi ка ла е вым ажыц ця вiў 

па лёт на кас мiч ным ка раб лi «Са юз-9», у 1975-м з Пят ром Клi-

му ком — па лёт на кас мiч ным ка раб лi «Са юз-18» i ар бi таль най 

стан цыi «Са лют-4». Пра вёў у кос ма се больш чым 80 су так. 

У 1975—1987 га дах ка ман дзiр атра да кас ма на ўтаў-вы пра ба-

валь нi каў. Уз на га ро джа ны за ла ты мi ме да ля мi iмя Цы ял коў ска га 

АН СССР i iмя Га га ры на. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii СССР.

1950 год — на ра дзiў ся Кан стан цiн 

Ар ка дзе вiч Рай кiн, ра сiй скi 

ак цёр, на род ны ар тыст Ра сiй скай Фе дэ ра-

цыi. Мас тац кi кi раў нiк мас коў ска га тэ ат ра 

«Са ты ры кон», Тэ ат раль най шко лы Кан-

стан цi на Рай кi на. Лаў рэ ат прэ мii «За ла тая 

мас ка» за най леп шую муж чын скую ро лю, 

Дзяр жаў най прэ мii Ра сiй скай Фе дэ ра цыi.

МАК СIМ ТАНК:

«Маў чан не

Нi ко лi не бы ло

I не бу дзе зо ла там:

Яно — або

У шмат ра зоў да ра жэй шае,

Або — нi чо га не вар тае».

Зла ма ла ся ма шы на. Кіроўца ўклю-

чае ава рый ку, ад кры вае ка пот і неш та 

ро біць. Рап там зза ду нех та па чы нае на-

стой лі ва сіг на ліць.

Му жчына азіраецца і ба чыць: за ру-

лём блан дзін ка.

— Што вы сіг на лі це? — пытае ў яе. — 

Аб' яз джай це!

— А ад куль я ве даю, ку ды вы па е дзе-

це? У вас і на пра ва па ва рот нік мір гае 

і на ле ва так са ма мір гае.

— Ро мач ка, ты ўро кі зра біў?

— Не.

— А ча му та ды ўжо лёг спаць?

— Менш ве да еш — мац ней спіш!

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15
Ад па чат ку све туАд па чат ку све ту

Ды на заўр 
з «кры ла мi» 
для бе гу

Но вы вiд ды на заў ра з пя рэд нi мi ка неч-

нас ця мi, па доб ны мi на кры лы, але пры-

зна ча ны мi для бе гу, апi са лi ар ген цiн скiя 

па ле ан то ла гi. Пра гэ та па ве да мiў пар тал 

на вiн Infobae.

Но вы вiд ды на заў ра атры маў наз ву аве ра-

рап тар, яго па рэшт кi бы лi зной дзе ныя яшчэ ў 

2013 го дзе ў за ход няй част цы пра вiн цыi Рыа-

Не гра, але та ды на ву коў цы не змаг лi кла сi-

фi ка ваць яго. У 2018 го дзе но вая экс пе ды-

цыя пад кi раў нiц твам па ле ан то ла га Ма цi я са 

Мо та змаг ла рас ка паць но выя ака мя не лас цi, 

якiя да поў нi лi ра ней вы яў ле ныя. На пад ста-

ве ана лi зу гэ тых дзвюх зна хо дак на ву коў цы 

зра зу ме лi, што пе рад iмi ра ней не вя до мы вiд 

ды на заў ра.

У аве ра рап та ра бы лi доў гiя i вост рыя кiп-

цю ры, як i ў ра ней вя до мых ве ла цi рап та раў 

(двух но гiх ды на заў раў), але ад мет най ры сай 

но ва га вi ду з'яў ля юц ца па доў жа ныя верх нiя 

ла пы з тры ва лы мi эле мен та мi, вель мi па доб-

ныя на кры лы су час ных пту шак, ад зна чыў 

Мо та. Пры гэ тым да след чык за ўва жыў, што 

прад стаў нi кi гэ та га вi ду не ўме лi лё таць, а па-

доб ныя на кры лы ка неч нас цi вы ка рыс тоў ва-

лi ся пры бе гу.

Аве ра рап тар быў дра пеж нi кам i да ся гаў 

паў та ра мет ра ў даў жы ню, мог хут ка бе гаць, 

каб зла вiць сва iх ах вяр, а так са ма вы ка рыс-

тоў ваў ла пы з кры ла мi для ўтры ман ня раў на-

ва гi i хут кай зме ны на прам ку ру ху.

Уста ноў ле на, што аве ра рап та ры на ся ля лi 

тэ ры то рыю су час най Ар ген цi ны ка ля 90 мiль ё-

наў га доў та му. На дум ку на ву коў цаў, ад крыц-

цё но ва га вi ду да па мо жа лепш зра зу мець, як 

ад бы ва ла ся эва лю цыя ды на заў раў.

Да ча го дай шоў пра грэсДа ча го дай шоў пра грэс

Не жа да е це 
сяб ра — 

ро ба та-са ба ку?
Ро бат Spot, яко га час та на зы ва юць ро-

ба там-са ба кам, ад аме ры кан скай кам-

па нii Boston Dynamics па сту пiў у пра мы 

про даж. Пра гэ та па ве дам ля ец ца на сай-

це вы твор цы. Яго мо жа на быць лю бая 

кам па нiя ў ЗША, ад нак клi ен там з iн шых 

кра iн пра па ну ец ца толь кi да ве дац ца пра 

кошт i ўмо вы арэн ды.

Кошт чац ве ра но гай пры ла ды скла дае 

74,5 ты ся чы до ла раў. Вы твор цы ад зна ча юць, 

што Spot ство ра ны для кам па нiй, якiя ха це-

лi б да ве дац ца, якiм чы нам ма бiль ныя ро ба ты 

мо гуць быць пры ста са ва ныя да вы ра шэн ня 

роз ных за дач, па чы на ю чы ад пра мыс ло ва га 

кант ро лю i за кан чва ю чы iн дуст ры яй за баў.

Так са ма кам па нiя вы кла ла на сва iм Youtube-

ка на ле рэ клам ны ро лiк, у якiм па ка за ны ўмен-

нi ро ба та. На кад рах вi даць, як Spot хо дзiць, 

па ды ма ец ца па лес вi цы, ад цiс ка ец ца на роў нi 

з ча ла ве кам, уз бi ра ец ца на ўзвыш шы, ку ля ец-

ца i спра буе ад крыць дзве ры. Так са ма па ка за-

на, як не каль кi ро ба са бак гу ля юць у фут бол, 

пе ра мя шча юць ча ла ве ка на драў ля най дош цы 

i цяг нуць вя лi ка груз ны аў та ма бiль за пры вя-

за ны трос. Акра мя гэ та га, ро ба ты мо гуць за-

пiс ваць вi дэа i ра бiць агляд мяс цо вас цi. Spot 

пра па ну юць вы ка рыс тоў ваць у тым лi ку для 

аў та ма тыч на га збо ру да ных, пе ра воз кi гру заў i 

iн шых за дач. Да дат ко ва Boston Dynamics пра-

па нуе ку пiць за па сны аку му ля тар, а так са ма 

пад пiс ку на га да вое прэ мi ум-аб слу гоў ван не 

за 15 ты сяч до ла раў.

Га ю чая сi ла пры ро дыГа ю чая сi ла пры ро ды

Шклян ка 
за зда роўе 
да дон ца

На ву коў цы ў Гер ма нii да ка за лi ка рысць 

ужы ван ня ад ной шклян кi ва ды на шча 

для ме та ба лiз му, ста ну ску ры i ва ла-

соў. Пра гэ та па ве дам ляе пар тал Planet 

Today.

У хо дзе да сле да ван ня на ба зе ад на го з унi-

вер сi тэ таў спе цы я лiс ты на зi ра лi за доб ра ах-

вот нi ка мi, якiя па вiн ны бы лi што дня вы пi ваць 

шклян ку чыс тай бу ты ля ва най ва ды на пус ты 

страў нiк. Та кiм чы нам на ву коў цы ме лi на мер 

да ка заць тэ о рыю пра тое, што ўжы ван не ва-

ды на шча аказ вае спры яль нае ўздзе ян не на 

ар га нiзм ча ла ве ка.

Удзель нi кi экс пе ры мен ту за ўва жы лi па ляп-

шэн нi ў аб ме не рэ чы ваў. Акра мя та го, у доб-

ра ах вот нi каў знiк лi скур ныя па чыр ва нен нi i 

раз на стай ныя вы сы пан нi. У пры ват нас цi, 

у пад до след ных ску ра ста ла больш глад кая, 

па леп шыў ся тон тва ру, а ва ла сы ста лi жы-

вей шыя.

На ву коў цы ўста на вi лi, што ў доб ра ах вот нi-

каў на 20 пра цэн таў па ско рыў ся ме та ба лiзм. 

Гэ та ка жа пра тое, што ха лод ная ва да на шча 

мо жа стаць доб рай пра фi лак ты кай атлус цен-

ня. Пра ве дзе ныя да сле да ван нi да зва ля юць 

спе цы я лiс там сцвяр джаць, што ўжы ван не 

шклян кi ва ды па ра нi цах на шча — гэ та прос-

ты i дзейс ны спо саб па леп шыць стан свай го 

ар га нiз ма.

Тэх на ло гii пад ва дойТэх на ло гii пад ва дой

Дай ве рам — 
за мест 

мо вы жэс таў
Пад вод ны Wi-Fi прай шоў пер шыя па спя-

хо выя вы пра ба ван нi. Экс пер ты лi чаць, 

што но вая сiс тэ ма бес пра вад но га iн тэр-

нэ ту, якая ад сы лае сiг на лы праз пра мя нi 

свят ла, мо жа спра ва ка ваць рэ ва лю цыю 

ў сфе ры ка му нi ка цыi. Но вую тэх на ло гiю 

на зва лi Aqua-Fi. Яна бы ла рас пра ца ва на 

для та го, каб дай ве ры маг лi пе ра да ваць 

вi дэа i да ныя на па верх ню або ста сун ка-

вац ца пад ва дой не толь кi жэс та мi рук. 

Пра гэ та пi ша Newsweek.

Пад час вы пра ба ван няў пра та тып пад вод-

най сет кi па ка заў здоль насць ад праў ляць па-

ве дам лен нi з да па мо гай LED i ла зе раў. Тэх на-

ло гiю рас пра ца ва лi на ву коў цы з Унi вер сi тэ та 

на вук i тэх на ло гiй ка ра ля Аб ду лы ў Са удаў скай 

Ара вii. У вы нi ках сва iх да сле да ван няў, апуб лi-

ка ва ных у IEEE Communications, яны апi са лi, 

як ап тыч ная сет ка мо жа за бяс печ ваць iн тэр-

нэт-злу чэн не пад ва дой.

«Гэ та пер шы вы па дак, ка лi нех та вы ка рыс-

таў iн тэр нэт пад ва дой з да па мо гай цал кам 

бес пра вад но га злу чэн ня», — ска заў аў тар да-

сле да ван ня пра фе сар Ба сем Шы ха ра. «Лю-

дзi з на ву ко вых ко лаў i пра мыс ло вас цi хо чуць 

ма нi то рыць i да сле да ваць пад вод нае ася род-

дзе пад ра бяз на», — рас тлу ма чыў ён. Aqua-Fi 

вы ка рыс тоў вае ра дыё хва лi, каб ад праў ляць 

да ныя са смарт фо на дай ве ра на кам п'ю тар 

Raspberry Pi, пры ма ца ва ны да аб ста ля ван ня 

на яго спi не. У сваю чар гу, кам п'ю тар ад праў-

ляе фо та, вi дэа i да ныя з да па мо гай пра ме ня 

свят ла ў кам п'ю тар на па верх нi, злу ча ны з 

iн тэр нэ там праз спа да рож нiк. Гэ та па доб на 

на тое, як Wi-Fi-бус тар па шы рае па крыц цё 

да маш ня га ро ў та ра.

Акра мя свят ла, пад вод нае злу чэн не маг-

чы ма з да па мо гай ра дыё хва ляў i акус тыч ных 

сiг на лаў. Але ў кож на га спо са бу ёсць аб ме жа-

ван нi. На прык лад, ра дыё хва ля мо жа пе ра сы-

лаць да ныя на ка рот кiя ад лег лас цi. Акус тыч-

ныя ж сiг на лы здоль ныя за бяс пе чыць су вязь 

на боль шай глы бi нi, але з вель мi нiз кай хут-

ка сцю. У сваю чар гу, бач нае свят ло здоль нае 

да стаў ляць вя лi кую коль касць да ных з вя лi кай 

глы бi нi, ад нак па тра буе за ха ван ня пра мой бач-

нас цi па мiж пе ра дат чы кам i пры ём нi кам. На ву-

коў цы ка жуць, што но вы ме тад Aqua-Fi спа лу-

чае ў са бе ра дыё i свет ла выя сiг на лы. Пад час 

вы пра ба ван няў яны за гру жа лi на пры ла ду пад 

ва дой i на па верх нi муль ты ме дый ныя фай лы. 

Пе ра да ча ажыц цяў ля ла ся па мiж дву ма кам-

п'ю та ра мi, раз ме шча ны мi за не каль кi мет раў 

адзiн ад ад на го ў спа кой най ва дзе. Мак сi маль-

ная хут касць пе ра да чы пад час вы пра ба ван няў 

да сяг ну ла 2,11 ме га бi та за се кун ду.

Да лё кiя су све тыДа лё кiя су све ты

Дзе вы, дзе цi 
iн шых га лак тык?
На ву коў цы пад лi чы лi, што ў на шай га-

лак ты цы мо жа быць 36 па за зем ных цы-

вi лi за цый. Раз лi кi на ву коў цаў улiч ва лi 

ха рак тар хi мiч най эва лю цыi Су све ту i 

ты по вую хут касць раз вiц ця ўсё больш 

скла да ных фор маў жыц ця. На жаль, пры 

ця пе раш нiм раз вiц цi тэх на ло гiй за сек чы 

iх прак тыч на не маг чы ма. Пра гэ та га во-

рыц ца ў ра бо це на ву коў цаў, апуб лi ка ва-

най Astrophysical Journal.

«На ша iдэя за клю ча ла ся ў тым, каб вы-

ка рыс тоў ваць прын цы пы тэ о рыi эва лю цыi ў 

кас мiч ных маш та бах. Мы на зва лi вы нi кi на шых 

раз лi каў «аст ра бi я ла гiч най мя жой Ка пер нi-

ка». У ад па вед нас цi з iмi ў на шай га лак ты цы 

па вiн на iс на ваць як мi нi мум не каль кi ту зi наў 

цы вi лi за цый, ка лi раз вiц цё кож най з iх зай мае 

ка ля пя цi мiль яр даў га доў», — рас ка заў адзiн 

з аў та раў ра бо ты, пра фе сар Но тын гем ска-

га ўнi вер сi тэ та (Вя лi ка бры та нiя) Крыс та фер 

Кан се лiс.

Ра ней на ву коў цы мер ка ва лi, што ад сут-

насць па за зем ных цы вi лi за цый мо жа тлу ма-

чыц ца ўнi каль ны мi ўмо ва мi для фар мi ра ван ня 

ра зум на га жыц ця, якiя скла лi ся на Зям лi. Гэ тая 

гi по тэ за зда ец ца на ву коў цам ма ла ве ра год най 

пас ля ад крыц ця мност ва зем ле па доб ных пла-

нет ка ля най блi жэй шых да нас зо рак. Згод на 

з но вым да сле да ван нем, уся го ў Млеч ным 

Шля ху маг ло iс на ваць ад 475 да 928 цы вi лi за-

цый, ад нак ця пер, як мяр ку юць аст ра но мы, iх 

коль касць не пе ра вы шае трох ту зi наў. Са мыя 

блiз кiя з iх, на дум ку на ву коў цаў, зна хо дзяц-

ца на ад лег лас цi не каль кiх ты сяч свет ла вых 

га доў ад Зям лi.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Фо та з ад кры тых кры нiц.

ТА ЯМ НІ ЦЫ І АД КРЫЦ ЦІ

Чым толь кi не пад корм лi ва юць дач-

нi кi агу роч ныя па сад кi. У ход iдуць 

дрож джы, по пел, хлеб, ку ры ны па-

мёт, цы буль нае ша лу пiн не, а так-

са ма роз ныя на стоi. I, што са мае 

цi ка вае, та кiя пад корм кi вы дат на 

пра цу юць. Вось не каль кi пра ве ра-

ных рэ цэп таў.

Драж джа мi
Ад но з эфек тыў ных угна ен няў, якое 

мож на пры га та ваць у хат нiх умо вах, — 

гэ та пад корм ка на асно ве хле ба пя кар-

ных драж джэй. Адзiн iх па чак трэ ба 

рас тва рыць у 10 л ва ды, раз на дзень 

па меш ваючы, i на стой ваць трое су так у 

цёп лым мес цы. 

Уно сiць та кую пад корм ку лепш за 

ўсё пас ля па лi ву агур коў, па 0,5 л на 

адзiн куст. Яна не толь кi сты му люе рост 

агур коў, але i аба ра няе iх ад шкод нi каў. 

Толь кi вазь мi це на за мет ку, што та кую 

пад корм ку не вар та пра во дзiць больш 

чым 2-3 ра зы за се зон.

По пе лам
Дрэў ны по пел — не менш каш тоў нае 

ўгна ен не для агур коў: у iм утрым лi ва юц-

ца ўсе ка рыс ныя эле мен ты, так не аб ход-

ныя гэ тай куль ту ры на пра ця гу рос ту i 

фар мi ра ван ня пла доў.

Пад корм лi ваць агур кi по пе лам мож на 

дву ма спо са ба мi.

Су хiм по пе лам. Iм ад воль на па сы па-

юць гле бу пад агур ка мi пе рад па лi вам.

На сто ем по пе лу. Для яго пры га та ван-

ня трэ ба змя шаць по пел з ва дой i на ста-

яць 2 тыд нi. На 1 л ва ды па вiн на пры хо-

дзiц ца 2-3 ста ло выя лыж кi по пе лу.

Пра во дзiць лю бую з гэ тых пад кор мак 

мож на 5-6 ра зоў за се зон. Нор ма рас хо-

ду на стою — 0,5 л на адзiн куст.

Са стаў по пе лу шмат у чым за ле жыць 

ад та го, з ча го ён атры ма ны. На прык лад, 

по пел з драў нi ны лiс та вых па род ба га ты 

на каль цый, у по пе ле з ка ры i са ло мы 

больш фос фа ру, а по пел лу га вой тра-

вы ад роз нi ва ец ца вы со кiм утры ман нем 

ка лiю.

Хле бам
Пад корм ка агур коў хле бам — вы дат-

ная аль тэр на ты ва ўгна ен ням з драж-

джэй. Каб пры га та ваць хлеб нае ўгна ен-

не для па за ка ра нё ва га ўжы ван ня, вар та 

ў вяд ры ва ды за ма чыць бо хан хле ба i 

на ста яць ноч. Ра нi цай хлеб не аб ход на 

рас цер цi i да даць у ёмiс тасць 10 мл ёду. 

Да лей атры ма ную ма су раз вод зяць ва-

дой з раз лi ку 1 л угна ен ня на 10 л ва ды 

i апырс ква юць ёй агур кi.

Ка лi ж на стой ваць хлеб ты дзень у за-

кры тым веч кам вяд ры i ў цёп лым мес-

цы, то вы атры ма е це доб рую ка ра нё вую 

пад корм ку. Для яе мож на вы ка рыс таць 

не цэ лы бо хан, а чэр ствыя ска ры нач кi, 

узя тыя ў ад воль най коль кас цi. Для па лi-

ву агур коў та кую «за квас ку» раз вод зяць 

з ва дой у су ад но сi нах 1:3. На адзiн кус-

цiк па вiн на пры хо дзiц ца 0,5 л хлеб на га 

ўгна ен ня.

Па лi ваць угна ен нем агур кi мож на 

адзін раз у пяць дзён. Па чы наць пад-

корм кi вар та, ка лi агур кi пач нуць ўтва-

раць за вя зi. Пра цяг ваць iх мож на да 

са ма га кан ца пло да на шэн ня.

Ку ры ным па мё там
Ня гле дзя чы на тое што ку ры ны па-

мёт — ар га нiч нае ўгна ен не, ён утрым-

лi вае жа ле за, медзь, се ру, мар га нец, 

цынк i ко бальт. Та му пад корм лi ваць iм 

ка рыс на не толь кi агур кi, але i iн шыя 

ага род ныя i са до выя куль ту ры.

Каб пры га та ваць на стой ку ры на га па-

мё ту, не аб ход на за лiць яго ва дой у пра-

пор цыi 1:20 i па кi нуць на не каль кi га дзiн, 

пе ры я дыч на па меш ва ю чы. Да лей атры-

ма ны рас твор трэ ба пра ца дзiць. Пас ля 

гэ та га ён га то вы да ўжы ван ня. Пад ад-

ну рас лi ну рэ ка мен ду ец ца ўно сiць ка ля 

0,5 л на стою. Вы ка рыс тоў ваць угна ен не 

на асно ве ку ры на га па мё ту рэ ка мен ду-

ец ца тры ра зы за се зон: у па чат ку ве ге-

та цыi, пад час цвi цен ня агур коў i пад час 

ак тыў на га пло да на шэн ня.

Ша лу пiн нем цы бу лi
Угна ен не з цы буль на га ша лу пiн ня 

доб рае тым, што яго мож на вы ка рыс-

тоў ваць як для ка ра нё вай, так i для 

па за ка ра нё вай пад корм кi. Пры гэ тым 

апырс кван не i па лiў агур коў на сто ем 

цы буль на га ша лу пiн ня — гэ та не толь кi 

паў на вар тас ная пад корм ка, але i аба ро-

на ад хва роб.

Та кi на стой га ту ец ца з 20 г ша лу пi-

ны i 5 л цёп лай ва ды. Су месь па вiн на 

атрым лi вац ца на пра ця гу чатырох дзён, 

пас ля ча го яе вар та пра ца дзiць. Та кая 

пад корм ка ка рыс ная не толь кi агур кам, 

але i мно гiм iн шым ага род нiн ным куль-

ту рам, у пры ват нас цi та ма там.

САК РЭ ТЫ 
БУЙ НО ГА ЧАС НА КУ

Азi мы час нок вы пус цiў стрэл кi, стрэл кi аб ла ма лi i вы-

ка рыс та лi — хто на ежу, хто на ўгна ен не. Не за бы лi ся 

па кi нуць не каль кi стрэ лак для сiг на лу да ўбор кi. I вось 

на стаў час яшчэ ад ной важ най апе ра цыi — ад гра бан ня 

зям лi ад га ло вак.

Ча му гэ та так важ на i дзейс на? Пад час вы спя ван ня зяр нят 

на стрэл ках (так зва ных буль ба чках) i ад рас тан ня га лоў кi час-

нок пры на яў нас цi вель мi моц ных глы бо кiх ка ра нёў цяг не га-

лоў ку ўнiз. Яму гэ та трэ ба для за глыб лен ня га лоў кi на зi му.

Нам жа па трэб на буй ная га лоў ка, каб вы ка паць во сен ню.

Та му бя ром пры дат ны iн стру мент i «вызваляем» га лоў кi, 

роў на на па ло ву па вiн ны яны тыр чаць з зям лi. Ро бiц ца гэ та 

пры клад на за 3-4 тыд нi да ўбор кi час на ку. На га да ем, што яе 

трэ ба ра бiць, ка лi нiж няе лiс це па жоў кла, а аба лон ка на буль-

бач ках вы сах ла i лоп ну ла.

Ёсць яшчэ адзiн доб ры мо мант у ад гра бан нi зям лi ад час-

ноч ных га ло вак. Мож на ад ра зу за ўва жыць, ка лi якая з iх 

ста ла рас пад ацца на зуб кi яшчэ ў град цы, i не ад клад на яе 

вы ка паць.

ПАД КОРМ КА АГУР КОЎ 
НА РОД НЫ МI СРОД КА МI

Як пра вiль на пад корм лi ваць агур кi на сто я мi i ад ва ра мi
 Па коль кi на стоi i ад ва ры час цей за ўсё з'яў ля юц ца кан цэнт ра ва ны мi, то, каб 

па лi ваць або апырс кваць агур кi, угна ен не вар та раз вес цi ва дой.

 Агур кi мож на па лi ваць дву ма спо са ба мi: не па срэд на пад ко рань i ў ба ра-

зён ку, пра ве дзе ную ўздоўж шэ ра гу рас лiн на ад лег лас цi 6-7 см ад iх.

 За ўвесь се зон гэ тую куль ту ру рэ ка мен ду ец ца пад корм лi ваць 3-4 ра зы.

Доб ры рост агур коў i iх пло да на шэн не шмат у чым за ле жаць ад пра вiль ных пад-

кор мак. А якiя ўгна ен нi для гэ та га вы ка рыс таць — кож ны ага род нiк вы ра шае сам.
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