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8 кастрычніка 2019 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.
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16 9 кастрычніка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Уладзіміра, 
Ціхана, Яфрэма.

К. Анастасіі, Арнольда, 
Багдана, Вінцэнта, 
Людвіка, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.25 18.27 11.02

Вi цебск — 7.16 18.16 11.00

Ма гi лёў — 7.15 18.17 11.02

Го мель — 7.10 18.16 11.06

Гродна — 7.40 18.43 11.03

Брэст — 7.39 18.45 11.06

Месяц
Першая квадра 

5 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ
Сён ня я зноў спаз ніў ся 

на ра бо ту, і на чаль ні ца Ні на 

Іва наў на пы тае мя не:

— Ну, і якая пры чы на 

спаз нен ня гэ тым ра зам?

— Бу дзіль нік не спра ца-

ваў, і я пра спаў.

— Мо жа ска жаш што-не-

будзь, што я яшчэ не чу ла?

— Вы сён ня вы дат на вы-

гля да е це...

Я на столь кі вы дат ны ў 

лож ку, што на ват пра чы-

нац ца не хо чац ца.

— Я бу ду ў дру гой па ло-

ве дня.

— Ця пер ужо дру гая па-

ло ва дня!

— Та ды ў трэ цяй.

Па каш та ваў без ал ка-

голь нае пі ва. На смак ні бы-

та ця бе ні хто не лю біць.

— З ча го трэ ба па чы наць 

па пя рэд нія лас кі су час най 

дзяў чы ны?

— З агля ду і па хва лы яе 

та ту і ро вак.
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Фота Ірыны СІДАРОК.

9 КАСТ РЫЧ НІ КА

1596 год — на Брэсц кім цар коў-

ным са бо ры бы ла пры ня та 

Брэсц кая цар коў ная унія — акт аб' яд нан-

ня пра ва слаў най і ка та ліц кай цэрк ваў на 

тэ ры то рыі Рэ чы Па спа лі тай. Бе ла рус кія і 

ўкра ін скія пра ва слаў ныя ўла ды кі пры зна лі 

вяр шэн ства Па пы Рым ска га, але за ха ва лі пры гэ тым усе 

свае ра ней шыя аб ра ды. Га лоў най пры чы най за клю чэн ня 

уніі бы ло імк нен не да кан са лі да цыі цар коў ных і свец кіх 

фе а да лаў ВКЛ і Поль шчы. На тэ ры то рыі Бе ла ру сі спы ні ла 

сваю дзей ні чаць у 1839 го дзе.

1708 год — пад час Паў ноч най вай ны ка ля вёскі 

Ляс ная (ця пер у Слаў га рад скім ра ё не) ад-

бы ла ся біт ва па між рус кі мі і швед скі мі вой ска мі. Рус кія 

вой скі (ка ля 11 ты сяч ча ла век) пад ка ман да ван нем Пят ра 

І і А. Д. Мен шы ка ва пе ра ха пі лі швед скі кор пус (16 ты-

сяч) ге не ра ла Ле вен гаў пта, які з Ры гі ішоў на злу чэн не з 

асноў ны мі сі ла мі вой ска Кар ла ХІІ. Зы ход пяціга дзін най 

біт вы вы ра шыў ся на ка рысць рус кіх. Шве ды стра ці лі ка ля 

9 ты сяч ча ла век за бі ты мі і па ра не ны мі, ар ты ле рыю і абоз. 

Пётр І на зваў гэ ты бой «ма ці Пал таў скай ба та ліі».

1924 год — на ра дзіў ся (вёс-

ка Кун та раў ка, ця пер у 

Вет каў скім ра ё не) Аляк сандр Ні чы-

па ра віч Ак сё наў, бе ла рус кі і са вец кі 

дзяр жаў ны і пар тый ны дзе яч. З 1954 

го да — пер шы сак ра тар ЦК ВЛКСМ 

Бе ла ру сі, з 1960-га — мі ністр унут-

ра ных спраў БССР, з 1965 го да — 

пер шы сак ра тар Ві цеб ска га аб ка ма 

КПБ. У 1978—1983-м — стар шы ня 

Са ве та Мі ніст раў Бе ла ру сі, у 1983—1986 га дах — Над-

звы чай ны і Паў на моц ны Па сол СССР у Поль шчы, пас ля 

(да 1989 го да) — стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та СССР 

па тэ ле ба чан ні і ра дыё вя шчан ні. Пры яго кі раў ніц тве па ча-

ло ся па слаб лен не цэн зу ры на са вец кім тэ ле ба чан ні. Быў 

зня ты з па са ды пас ля жорст кай кры ты кі на кра са віц кім 

Пле ну ме ЦК КПСС у су вя зі з за явай 21 кра са ві ка 1989 

го да ў эфі ры пра гра мы «Взгляд» рэ жы сё ра Мар ка За ха-

ра ва аб не аб ход нас ці па ха ваць Ле ні на «па-хрыс ці ян ску». 

Па мёр у 2009 го дзе.

1939 год — у Бе ла сто ку вый шаў 1-ы ну мар га-

зе ты «Воль ная пра ца» (з 22 каст рыч ні ка 

1944 го да вы да ец ца ў Грод не як аб лас ная га зе та «Гро-

дзен ская праў да»).

Су свет ны дзень пош ты. Пра во дзіц-

ца па ра шэн ні ХІV кан грэ са Су свет на га 
паш то ва га са ю за, які ад быў ся ў 1957 
го дзе, у дзень ства рэн ня ў 1874 го дзе 
Су свет на га паш то ва га са ю за. На тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі рэ гу ляр ная паш то вая 
су вязь ар га ні за ва на яшчэ ў 1667 го дзе 

з уво дам у дзе ян не паш то ва га марш ру ту Маск ва — Сма-
ленск — Ма гі лёў — Мінск — Віль ня.

1547 год — на ра дзіў ся Мі гель Сер ван тэс, іс пан скі 
пісь мен нік і дра ма тург. Адзін з вы дат ных лі-

та ра та раў эпо хі Ад ра джэн ня. Най перш вя до мы як аў тар 
ад на го з най вя лік шых тво раў су свет най лі та ра ту ры — ра-
ма на «Хіт ра муд ры гі даль га Дон Кі хот Ла манч скі». Па мёр 
у 1616 го дзе.

1940 год — на ра дзіў ся Джон Ле нан, анг лій скі рок-

му зы кант, кам па зі тар, спя вак, ар га ні за тар 

квар тэ та «Бітлз». За гі нуў ад рук фа на та ў 1980 го дзе.

1975 год — ака дэ мік А. Д. Са ха раў быў уда-

стое ны Но бе леў скай прэ міі мі ру. У са вец кіх 

га зе тах тут жа бы лі апуб лі ка ва ныя ка лек тыў ныя ліс ты 

дзея чаў на ву кі і куль ту ры з асу джэн нем па лі тыч най дзей-

нас ці ву чо на га. У той жа дзень Но бе леў ская прэ мія па 

эка но мі цы пры су джа на ака дэ мі ку АН СССР Л. У. Кан-

та ро ві чу.

Ёсць не каль кі спо са баў. Які з іх 

вы браць, кож ны вы ра шае сам, 

уліч ва ю чы ўсе ню ан сы (струк-

ту ра гле бы, асвет ле насць, якое 

бы ло ле та і г. д.)

Вы коп ваць гла ды ё лу сы па чы на-

юць на 3—5-м тыд ні пас ля цві цен ня. 

Сцяб ло ад ра за юць, па кі нуў шы пя нёк 

вы шы нёй 3-4 см, аб ра за юць ка ра ні. 

Част ко ва вы да ля юць ста рую клуб не-

цы бу лі ну, імк ну чы ся не па шко дзіць тое 

мес ца, дзе яна злу ча ец ца з ма ла дой 

цы бу лі най. Рас лі ны скла да юць па сар-

тах у сет ка ва тыя мя шоч кі і по тым у 

драў ля ныя або плас ты ка выя скры ні. 

Усю на ступ ную апра цоў ку пра вод зяць 

у па мяш кан ні. Каб не стра ціць ці ка-

выя сар ты і за бяс пе чыць іх чыс ці ню, 

клуб не цы бу лі ны лепш за хоў ваць па 

сар тах у асоб ных па ке тах або мя шоч-

ках, якія мо гуць быць з мар лі, тка ні ны, 

кап ро на ва га цю лю або ана ла гіч на га 

сін тэ тыч на га дроб на сет ка ва га ма тэ-

ры я лу. Апош нія два ва ры ян ты асаб-

лі ва зруч ныя, бо да зва ля юць апра-

цоў ваць па са дач ны ма тэ ры ял прос та 

ў мя шоч ках (уклю ча ю чы чар на вую 

мый ку, суш ку, а так са ма апра цоў ку 

сты му ля та ра мі, ін сек ты цы да мі і фун-

гі цы да мі). Ста ран ным пра мы ван нем у 

ва дзе вы да ля юц ца рэшт кі гле бы і са-

мая верх няя лус ка, якая не да хо дзіць 

да дон ца клуб не цы бу лі ны. Пас ля гэ та-

га на пра ця гу 30—40 хві лін пра труч ва-

юць па са дач ны ма тэ ры ял у рас тво ры 

ін сек ты цы ду. Апра цоў ку фун гі цы дам 

пра вод зяць пры бліз на праз 3-4 дні. 

За тым 2-3 тыд ні цы бу лі ны су шац ца 

пры тэм пе ра ту ры 25—27 °С (мож на да 

30 °С) і 1-1,5 ме ся ца — пры па ка ё вай 

тэм пе ра ту ры ў це ні. У пра цэ се суш кі 

ма тэ ры ял пра гля да юць, каб ад бра-

ка ваць за хва рэ лыя клуб не цы бу лі ны. 

Ка лі вы яў ля юць ме ха ніч ныя па шко-

джан ні, пры пя ка юць іх зя лён кай.

Па са дач ны ма тэ ры ял лепш за-

хоў ваць у скле пе пры тэм пе ра ту ры 

3—7 °С. Пры за хоў ван ні цы бу лін пры 

тэм пе ра ту ры, бліз кай да па ка ё вай (вы-

шэй 15 °С), ад бы ва ец ца не зва рот ная 

стра та іх сар та вых ха рак та рыс тык. За-

хоў ван не пры до сыць вы со кай тэм пе ра-

ту ры і ніз кай віль гот нас ці пры во дзіць да 

па мян шэн ня коль кас ці кве так у ко ла се, 

бо па вя ліч ва ец ца пе ры яд пра рас тан ня і 

зні жа ец ца жыц це ўстой лі васць цы бу лі ны 

з-за яе вы сы хан ня ў пе ры яд за хоў ван ня. 

Акра мя та го, у па коі гла дыё лу сы мац-

ней па шкодж ва юц ца трып са мі і хва ро-

ба мі (гэ та вы явіц ца ўжо пас ля вы сад кі 

цы бу лін у грунт). Ад нак ка лі за хоў ваць 

дзе так гэ тых цы бу лін у ап ты маль ных 

умо вах, то сар та выя ха рак та рыс ты кі 

цал кам ад наў ля юц ца.

Ле та ў нас раз на раз не пры хо дзіц-

ца. Акра мя та го, ка лі ўчас так за це не-

ны, гле ба цяж кая, то час та не ўсе сар-

ты гла ды ё лу саў па спя ва юць ад цвіс ці 

і на рас ціць нар маль ную цы бу лі ну. 

З гэ тай пры чы ны част ка іх пры за хоў-

ван ні прос та ўсы хае да вяс ны.

Але вар та ўспом ніць пра ста ры 

спо саб за хоў ван ня рэп ча тай цы бу лі. 

Сут насць яго ў тым, што пры ўбор цы 

ў цы бу лі не вы да ля юць ліс це, каб па-

жыў ныя рэ чы вы з яго па сту по ва пе-

ра цяк лі ў цы бу лі ну. Цы бу лі ны з ліс цем 

спля та юць у кос кі, і та кія вось грон кі 

за хоў ва юц ца да вяс ны. А ча му б гэ-

так жа не зра біць і з гла ды ё лу са мі? 

Праў да, у цы бу лі ліс це драб ней шае, 

а ў гла ды ё лу саў боль шае, зна чыць, 

бу дзе вы па рац ца шмат віль га ці. Так 

што трэ ба ўнес ці ў «цы буль ны» спо саб 

не ка то рыя ка рэк ты вы.

Вы коп ва ем гла ды ё лу сы асця рож-

на, імк ну чы ся не па шко дзіць ка ра ні, 

стрэс ва ем зям лю так, каб на ка ра нях 

яе за ста ва ла ся ня шмат. Ні чо га не аб-

ра за ем і ста рую клуб не цы бу лі ну не 

вы да ля ем.

Рас лі ну цал кам (ці не каль кі рас-

лін ад на го сор ту) змя шча ем у вя лі кі 

па кет, на прык лад для смец ця (па жа-

да на браць па кет са мы моц ны), так, 

каб рас лі на апы ну ла ся цал кам унут-

ры. Ка лі ліс ты вель мі доў гія, іх мож на 

злёг ку пад рэ заць. Звер ху па кет трэ ба 

за крыць. Так за бяс печ ва ец ца пар ні ко-

вы эфект, ліс це вы па рае віль гаць, яна 

ася дае на сцен ках па ке та ў вы гля дзе 

кан дэ нса ту, які сця кае да ка ра нёў, дзе 

за ста ло ся кры ху зям лі, і гла ды ё лу сы 

пра цяг ва юць рас ці і на бі раць клуб не-

цы бу лі ну. Пе ры я дыч на па ке ты трэ ба 

ад кры ваць і пра вет ры ваць рас лі ны, 

але не пе ра суш ваць іх.

У та кім вы гля дзе гла ды ё лу сы рас-

туць да снеж ня. По тым вы ма ем рас лі-

ны, ко рат ка аб ра за ем ліс це, пра мы ва ем 

клуб не цы бу лі ны, апра цоў ва ем іх фун гі-

цы дам, пра суш ва ем і за хоў ва ем у су хім 

пра ха лод ным мес цы. Ста рую клуб не-

цы бу лі ну ў гэ ты час не вы да ля ем (каб 

не траў ма ваць ма ла дую), аб ры ва ем яе 

вяс ной аль бо на огул па кі да ем, ка лі яна 

за над та вя лі кая. Ста рыя клуб не цы бу лі-

ны бы ва юць до сыць буй ныя, і ў іх яшчэ 

шмат па жыў ных рэ чы ваў — хай да па-

ма га юць рас ці но вай цы бу лі не.

Пе ры я дыч на пра гля да ем клуб не-

цы бу лі ны, па пя рэд не рас чы шча ю чы 

вер ха ві ну. Там ві даць ад ра зу, ці ёсць 

па шко джан ні ад трып саў. Акра мя та го, 

та кая рас чыст ка па ска рае і па ляг чае 

пра рас тан не ма ла дых па раст каў вяс-

ной пры яра ві за цыі.
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ПРА ВІЛЬ НАЕ ЗА ХОЎ ВАН НЕ 
ГЛА ДЫ Ё ЛУ САЎ


