
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Праскоўі, Ермалая, 
Майсея.

К. Дамініка, Цыпрыяна, 
Эміліяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.35 20.54 15.19

Вi цебск — 5.20 20.49 15.29

Ма гi лёў — 5.25 20.44 15.19

Го мель — 5.27 20.35 15.08

Гродна — 5.51 21.09 15.18

Брэст — 5.57 21.04 15.07
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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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Апошняя квадра

4 жніўня.

Месяц у сузор’і Рака.

8 ЖНІЎ НЯ

1898 год — на ра дзіў ся (Ка зах-
стан) Ана толь Яў ге на віч 

Ле ва шоў, фі зік-тэ а рэ тык, за сна валь нік 
бе ла рус кай на ву ко вай шко лы па гра ві-
та цыі, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на-
вук, пра фе сар. Аў тар на ву ко вых прац па 

агуль най тэ о рыі ад нос нас ці і рэ ля ты вісц кай элект ра ды на-
мі цы. Па мёр у 1979 го дзе.

1919 год — па ча ла ся аку па цыя Мін ска поль скі-
мі вой ска мі. Пра цяг ва ла ся да 11 лі пе ня 

1920 го да.

1953 год — на ра дзіў ся (в. Жгу на-Бу да Доб руш-
ска га ра ё на) Ула дзі мір Іва на віч Пра кап-

цоў, бе ла рус кі мас тацт ва знаў ца, мас так, кан ды дат мас-
тацт ва знаў ства, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. 
З 1980 го да пра ца ваў у Ін сты ту це мас тацт ва знаў ства, 
эт на гра фіі і фальк ло ру НАН Бе ла ру сі, з 1998 го да — ды-
рэк тар На цы я наль на га мас тац ка га му зея Бе ла ру сі. Да сле-
дуе праб ле мы су час на га вы яў лен ча га мас тац тва. Пра цуе 
ў стан ко вым жы ва пі се ў жан рах на цюр мор та, пей за жа, 
тэ ма тыч най кар ці ны. Лаў рэ ат прэ міі «За ду хоў нае ад ра-
джэн не».

1964 год — у су вя зі з бу даў ніц твам Лу ком скай 
ДРЭС за сна ва ны го рад Но ва лу комль. Бу-

даў ніц тва гэ тай най буй ней шай цеп ла вой элект ра стан цыі 

Бе ла рус кай энер ге тыч най сіс тэ мы па ча ло ся на бе ра зе Лу-
ком ска га во зе ра (скон чы ла ся ў 1974 годзе). Ра бо чы па сё лак 
бу даў ні коў элект ра стан цыі вы рас за тым у го рад.

1900 год — у Бо ста не па іні цы я-
ты ве сту дэн та Гар вард ска га 

ўні вер сі тэ та Ду ай та Дэ ві са ад быў ся пер шы 
Між на род ны 

тэ ніс ны тур-

нір — матч тэ-

ні сіс таў ЗША 

і Анг ліі. Гэ ты дзень лі чыц ца 

да тай на ра джэн ня Куб ка Дэ-

ві са — не афі цый на га чэм пі я-

на ту све ту ся род муж чын скіх 

тэ ніс ных ка ман даў.

1945 год — у ад па вед нас ці з ра шэн ня мі Крым скай 

і Патс дам скай кан фе рэн цый і пас ля ад мо вы 

Япо ніі вы ка наць па тра ба ван ні са юз ні каў СССР па ан ты фа-

шысц кай ка а лі цыі аб без умоў най ка пі ту ля цыі Са вец кі Са юз 

аб вяс ціў вай ну Япо ніі.

1948 год — на ра дзі ла ся Свят ла на Яў ге наў на 

Савіцкая, лёт чык-кас ма наўт СССР, пер шая 

ў све це жан чы на, якія ажыц ця ві ла вы хад у ад кры ты кос мас, 

двой чы Ге рой Са вец ка га Са ю за, за слу жа ны май стар спор ту 

СССР. Чэм пі ён ка све ту па вы шэй шым пі ла та жы. Уста на ві ла 

18 су свет ных рэ кор даў.

Ёсць ча ты ры ві ды ўра-

чоў:

Пер шыя ні чо га не ўме-

юць, але ўсё ве да юць. Гэ та 

тэ ра пеў ты.

Дру гія ні чо га не ве да-

юць, за тое ўсё ўме юць. 

Гэ та хі рур гі.

Трэ ція ні чо га не ве да-

юць і ні чо га не ўме юць. 

Гэ та псі хі ят ры.

І ёсць ура чы, якія ўсё 

ве да юць і ўсё ўме юць. Гэ-

та па то ла га а на та мы.

Але лю дзі трап ля юць 

да іх за над та поз на.

У джунг лях усё ядо мае 

дзе ліц ца на тры ка тэ го рыі: 

тое, што трэ ба спа чат ку да-

гнаць, пе рад тым як з'ес ці, 

тое, што спа кой на ча кае, ка лі 

яго з'я дуць, і тое, што са мо не 

су праць па ла са вац ца ва мі.

Са ла та з сак рэт ных ін-

грэ ды ен таў — гэ та неш та 

з не чым.

НАПРЫКАНЦЫ

ca
ric
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.ru

Перш за ўсё не бяс печ ная гні ла та 

дон ца. Хва ро ба раз ві ва ец ца ў асноў-

ным пры за хоў ван ні, але па чы на ец ца 

яшчэ на град цы, у кан цы ве ге та цыі.

У рас лін, якія за хва рэ лі, па сту по-

ва жоўк не і ад мі рае ліс це. Дон ца цы-

бу лі ны ста но віц ца мяк кім, за тым на 

па верх ні з'яў ля ец ца ба га тая бе лая ці 

кры ху ру жа ва тая грыб ні ца. Па сту по-

ва ўся цы бу лі на раз мяк ча ец ца, ста-

но віц ца ва дзя ніс тай і згні вае. Хва ро-

бу вы клі ка юць два ві ды грыб коў, якія 

жы вуць у гле бе і за ра жа юць рас лі ны 

як раз пе рад убор кай.

Ін шае рас паў сю джа нае за хвор ван-

не рэп ча тай цы бу лі — шэ рая шый ка-

вая гні ла та.

Яе так са ма пра ва куе гры бок, які 

мо жа ўка ра ніц ца ў цы бу лі ну пе рад 

збо рам ура джаю ці ўжо ў пра цэ се 

за хоў ван ня. Спа чат ку раз мяк ча юц-

ца ткан кі ў воб лас ці шый кі цы бу лі-

ны. Пад су хім ша лу пін нем — быц-

цам за па ра ная, па бу рэ лая мя каць, 

якая не пры ем на пах не. Не ўза ба ве 

па між са ка ві ты мі лус ка він ка мі і на 

па верх ні ўсёй цы бу лі ны ўтво рыц ца 

шэ ры цві ле па доб ны на лёт з чор ны мі 

кроп ка мі.

Шый ка вая гні ла та мо жа па чац ца 

з чор ных кро пак і з бо ку дон ца, ка лі 

пры за хоў ван ні рап там па вы ша юц ца 

тэм пе ра ту ра і віль гот насць.

Цы бу лі ны заў час на пра рас та юць, 

і ўзбу джаль нік хва ро бы пра ні кае праз 

па ру ша ныя ка рэнь чы ка мі тка нкі дон-

ца. Час та за ра жэн не ад бы ва ец ца 

яшчэ на град цы пад час аб рэз кі ліс ця. 

Аба ро на ад гні лі — гэ та перш за ўсё 

пра фі лак тыч ныя ме ры, якія лік ві ду юць 

умо вы для раз віц ця хва роб.

Што мож на зра біць 
з мэ тай пра фі лак ты кі?

За дзе сяць дзён да ўбор кі і пе рад 

за клад кай ура джаю ў схо ві шча апыр-

скай це рас лі ны кар та цы дам (40 г / 10 л 

ва ды). Ка лі бу дзе це вы му ша ныя ўбі-

раць цы бу лю не да стат ко ва вы спе лую 

або ў сы рое на двор'е, пра су шы це яе ў 

па мяш кан ні, якое доб ра пра вет рываец-

ца, або па тры май це 7—10 дзён у па коі 

з тэм пе ра ту рай 25—35 °С.

Доб ра за хоў ва юц ца ўсю зі му толь-

кі вы спе лыя і вы сах лыя цы бу лі ны. Як 

толь кі ліс це цы бу лі па чы нае па даць 

(гэ та асноў ная пры кме та па спя ван ня), 

мож на пры сту паць да ўбор кі. Ма ру-

дзіць нель га! Ліст, які ля жыць на зям-

лі, хут ка па шкодж ва юць грыб ко выя 

ін фек цыі, якія пад час суш кі спус ка-

юц ца ў цы бу лі ну. У вы ні ку ўра джай 

за гні вае і не за хоў ва ец ца доў га. Ка лі 

ліс це цы бу лі доў га не кла дзец ца, трэ-

ба аб ме жа ваць па ступ лен не ва ды да 

рас лін: ла па тай асця рож на пад рэ жце 

ка ра ні.

Вы спе лую цы бу лю вы ка пай це і су-

шы це ра зам з ліс цем. Ап ты маль ная 

тэм пе ра ту ра +30 ... +35 °С, пад трым лі-

ваць яе па жа да на два-тры дні. За гэ ты 

час ура джай па спее вы сах нуць. Ка лі 

та кой маг чы мас ці ня ма, па спра буй це 

ства рыць для ва ша га ўра джаю ап ты-

маль ную тэм пе ра ту ру хоць бы на не-

каль кі га дзін. За гэ ты пе ры яд з цы бу лі 

вый дзе асноў ная віль гаць, пас ля ча го 

да суш ваць мож на бу дзе ў па мяш кан ні 

пры на ту раль най тэм пе ра ту ры.

Пе рад за клад кай на за хоў ван не ў 

цы бу лін ад рэ жце ліс це, па кінь це толь-

кі част ку шый кі ў 3—5 см. За хоў ваць 

цы бу лю лепш у тка нін ных мяш ках, каб 

доб ра пра вет ры ва ла ся.

Вы бе ры це ў до ме ці ква тэ ры са мае 

су хое і пра ха лод нае мес ца і за хоў вай-

це ўра джай там. Хо ла ду цы бу ля не 

ба іц ца, ап ты маль ная тэм пе ра ту ра для 

за хоў ван ня: 0 ... -1 °С. Віль гот насць 

па вет ра для доб рай лёж кас ці па він на 

скла даць 50—60 %.

Пе ры я дыч на пра вод зьце рэ ві зію: 

усе пад гні лыя цы бу лі ны вы кід вай це, 

а пра рос лыя вы ка рыс тоў вай це для 

атры ман ня зе ля ні ны.

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

ЧА ГО НЕЛЬ ГА РА БІЦЬ З ЦЫ БУ ЛЯЙ

 Не пад корм лі вай це на-

сто ем кра пі вы фа со лю, га рох, 

цы бу лю, час нок, ба бы.

  Кра пі ва па вя ліч вае 

ўстой лі васць рас лін, якія рас туць 

по бач, да хва роб. Ме на ві та та му 

ка рыс на муль чы ра ваць між рад-

дзі здроб не най кра пі вой.

  Сі дэ ра ты з гар чы цы 

ўзба га ча юць гле бу фос фа рам і 

се рай, а так са ма чыс цяць яе ад 

мядз вед кі і дра ця ні ка.

 Цы бу ля бу дзе лепш рас-

ці, ка лі на гэ тым мес цы рас ла 

гар чы ца.

Іс нуе тэст на пры дат насць цы бу лі да за хоў ван-
ня: цы бу лі ны мож на лі чыць пра су ша ны мі, ка лі 
пры ва ру шэн ні чу ваць спе цы фіч ны шо лах су хой 
по крыў най лус кі.

Сем важ ных 
цы буль ных за ба рон. 
НЕЛЬ ГА:
 пад корм лі ваць цы бу лю ў 

дру гой па ло ве ве ге та цыі азот ны мі 

ўгна ен ня мі;

 па лі ваць град кі за два-тры 

тыд ні да ўбор кі;

 убі раць цы бу лю за над та ра-

на (да ча кай це ся, ка лі ўсё ліс це па-

жоўк не і па ля жа);

 убі раць цы бу лю ў сы рое на-

двор'е;

 за клад ваць на за хоў ван не цы-

бу лі ны з не пад сох лы мі ка рэнь чы ка-

мі і дрэн на пад су ша най шый кай;

 да пус каць, каб шый ка бы ла 

тоў стай і ка рот кай (яе ап ты маль-

ная даў жы ня — 3—5 см);

 за хоў ваць цы бу лю ў сы рым 

мес цы (ад нос ная віль гот насць па-

вет ра па він на быць не вы шэй шая 

за 70—75 %).


