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Зламаныя пад цяжарам
мокрага снегу галінкі — адно з самых распаўсюджаных зімовых пашкоджанняў
у садзе.

Для дрэў і кустоў шарпак
нясе і іншую небяспеку. Асядаючы падчас раставання,
ён можа паламаць умёрзлыя ў яго галіны і пашкодзіць кару.

Стрэсваем снег
з галін
Мокры снег з галін трэба аку рат на стрэс ваць.
Пры змене надвор'я лепш
прыбраць нават лёгкі пласт
снегу: пасля адлігі ён можа
ператварыцца ў ледзяную
скарынку.
Стрэс ваць снег трэ ба
акуратна. Памятайце, што
ўзімку расліны вельмі ўразлівыя. Лепш за ўсё выкарыстоўваць тонкі шост, мятлу
або веерныя граблі, лёгенька ўдараючы імі па галінах.
Калі ж абледзяненне галін
ужо здарылася, збіваць лёд
нельга. Пры моцным абледзяненні варта паставіць
пад галіны падпоркі.
Вялікі пласт снегу на галінах асабліва небяспечны
для хвойных. Тут рызыку нясе не толькі вільготны, але і
сухі рассыпісты снег. Ігліца
яго затрымлівае, а вертыкаль на на кі ра ва ная «лапа» стварае падабенства
келіха. Пры перапаўненні
яны могуць лёгка зламацца. У зоне рызыкі хвойныя
кеглепадобнай і верацена-

Памятаем
пра вясну

падобнай формы і буйныя
шарападобныя расліны: такіх сартоў многа ў туй і ядлоўца. Іх пажадана яшчэ з
восені абвязаць шпагатам,
каб зафіксаваць галіны і
зрабіць мінімальнымі пазухі
для пранікнення снегу.

Прыбіраем
цяжкія гурбы
Расліны, пахаваныя пад
цяжкім шчыльным снегам,
могуць пацярпець ад яго
вагі.
Не бяс печ ны мі мо гуць
быць і снежныя валы, у якія
скідваецца снег з дарожак.

Разбіваем шарпак
Адразу пасля снегападу
пухнатыя гурбы спрыяюць
раслінам, але пасля адлігі
яны ж нясуць небяспеку.

Падтайваючы, снег ушчыльняецца, паветраныя поласці
памяншаюцца. З надыходам
маразоў падталы снег зноў
замярзае, але яго структура
ўжо цалкам змяняецца. Некалі такі мяккі ахоўны пласт
ператворыцца ў маналітны
кажух.
Нават калі ўнутры снег
застанецца рыхлым, жорсткі
шарпак перашкаджае пранікненню паветра. Асабліва
небяспечна гэта вясной —
з'яўляецца эфект парніка.
З-за спалучэння вільготнасці,
павышэння тэмпературы і застойнага паветра расліна можа выпраць. Пад найбольшую
рызыку падпадаюць газон і
хвойныя — іх трэба ратаваць.
На газоне шарпак зручна праколваць віламі, вакол дрэў —
акуратна разбіваць.
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З прыгожай круглай
датай, з 70-годдзем,
шчыра віншуем аднаго
з найстарэйшых
са звяздоўцаў
Яўгена Віктаравіча
ПЯСЕЦКАГА!
Зычым шаноўнаму
калегу на яшчэ многія,
многія гады моцнага
здароўя, бадзёрасці,
аптымізму, новых
творчых камандзіровак,
здымкаў і, вядома ж,
новых «Фотаслоў» на
старонках газеты!
Мы адно злажыць
хацелі —
Над папераю карпелі...
Ды ўсе высілкі дарма,
Бо не тыя, мусіць, гены,
Што ў шаноўнага
Яўгена:
Фота ёсць,
а слоў — няма!
Цэнім, любім,
ганарымся,
што працуем поплеч.
Калегі.

год — да
гэтага
часу адносяцца першыя звесткі ў летапісе Быхаўца і хроніцы
М. Стрыйкоўскага пра
горад Браслаў (Брачыслаўль, Брятислав).
Заснаваны полацкім князем Брачыславам Ізяславічам, унукам Рагнеды.
год — нарадзілася (в. Сярковіцы, цяпер у Талачынскім раёне) Марыя Барысаўна Осіпава,
удзельніца Мінскага антыфашысцкага
падполля і партызанскага руху на тэрыторыі Мінскай вобласці ў гады Вялікай
Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза (1943). Арганізоўвала выратаванне,
забеспячэнне дакументамі і адпраўку ў
партызанскія атрады савецкіх ваеннапалонных, вязняў гета, дастаўку партызанам зброі і боепрыпасаў. Адна з арганізатараў знішчэння нямецка-фашысцкага
генеральнага камісара Беларусі В. Кубэ.
Памерла ў 1999 годзе.
год — нарадзіўся (в. Мядзведня Старадарожскага
раёна) Іван Нічыпаравіч Стасевіч, мастак, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі. Пісаў сюжэтна-тэматычныя карціны,
партрэты, пейзажы, нацюрморты. Сярод
работ: «Брэсцкая крэпасць», «Шахцёры Салігорска», «Неўміручасць» і іншыя.
Памёр у 1998 годзе.
год — у
МалеСватанёвіцы, у АўстраВенгрыі, у сям'і сельскага ўрача нарадзіўся
Карал Чапек, чэшскі
пісьменнік і драматург. Найлепшым творам Чапека лічыцца раман «Вайна з саламандрамі» — антыфашысцкая антыўтопія, напісаная ў 1936 годзе. Пазнаў-
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Талы снег — гэта рэсурсы вільгаці, якія насыцяць глебу вясной. Але, як
звы чай на, усё за ле жыць
ад месца. У сухіх і высокіх
мес цах снеж ныя за па сы
будуць вельмі карысныя.
А вось на схілах патокі вады
небяспечныя эрозіяй глебы — яны могуць панесці
ўрадлівы пласт. У нізінах і
месцах, якія дрэнна дрэнажаваныя, інтэнсіўнае раставанне створыць небяспеку
падтаплення. У канцы зімы
па магчымасці прыбірайце
вялікія навалы снегу з крытычных месцаў.
Парада. Улічвайце вясновае раставанне пры размяшчэнні раслін. На паўднёвых схілах снег растае хутчэй — раней абуджаюцца
першацветы. На паўночным
ён можа затрымлівацца надоўга, абараняючы ад зваротных замаразкаў тыя віды
раслін, для якіх яны могуць
быць небяспечнымі.

шы ў Вярхоўным
Саламандры сябе, Гітлер абвясціў пісьменніка
сваім асабістым
ворагам. Іншыя
вядомыя творы
Ка ра ла Ча пека — «Сро дак
Макрапуласа», «Фабрыка Абсалюту»,
«Кракаціт». Ужо пры жыцці Карал Чапек
стаў вядомым не толькі ў Чэхаславакіі,
але і далёка за яе межамі. Ён быў намінантам на Нобелеўскую прэмію 1936 года па літаратуры, заснаваў чэхаславацкі
ПЭН-клуб, быў членам Камітэта Лігі Нацый па літаратуры і мастацтве.
год — нарадзіўся Рычард
Ніксан, 37-ы прэ зі дэнт
ЗША. Падчас яго кіравання амерыканскія астранаўты высадзіліся на Месяц,
ён наведаў усе 50 штатаў сваёй краіны. Упершыню пасля Рузвельта ў 1972
годзе прыехаў з візітам у Маскву. Час
яго кіравання адзначаны таксама вайной у В'етнаме, за што прэзідэнта моцна
крытыкавалі дэмакраты. 9 жніўня 1974
года Ніксан у сувязі з так званым Уотэргейцкім скандалам, які пагражаў яму
імпічментам, склаў з сябе паўнамоцтвы.
Ён стаў першым (і на гэты момант з'яўляецца адзіным) прэзідэнтам ЗША, які пайшоў у адстаўку да заканчэння тэрміну.
год — у Нью-Ёрку адбылася цырымонія закладкі
падмурка будучай штаб-кватэры ААН,
адкрыццё якой адбылося 9 студзеня
1951 года. Штаб-кватэра ААН — гэта
комплекс будынкаў, якія служаць афіцыйным офісам для асноўных рабочых
органаў ААН. Для стварэння комплексу будынкаў ААН былі запрошаны архітэктары, дызайнеры і інжынеры з усяго
свету.
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Месяц
Маладзік 6 студзеня.
Месяц у сузор’і Рыб.

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

9.25
9.22
9.15
9.04
9.37
9.32

17.08
16.51
16.58
17.03
17.25
17.34

7.43
7.29
7.43
7.59
7.48
8.02

Iмянiны
Пр. Сцяпана, Фёдара.
К. Аліцыі, Тэрэзы,
Адрыяна, Антонія,
Юльяна.

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Трыццацігадовы шлюб
скончыўся гэтак жа, як і
пачаўся — ён ударыў яе
партфелем па галаве.
Малады тата кажа раніцай жонцы:
— Ты не чула, сёння ноччу наша дзіця жудасна храпло?
— Не хвалюйся, гэта памперсы, якія дыхаюць.
Хар ча вац ца пра вільна — гэта, вядома, выдат-

на, але вы калі-небудзь
каштавалі эклеры?
— Малады чалавек, а вы
як сімпатыю праяўляць будзеце? Карткай або гатоўкай?
Стары — гэта калі ў нецвярозым стане вырашаеш патэлефанаваць былой, шукаеш яе нумар, а
потым успамінаеш, што,
калі вы рассталіся, яшчэ
мабільнікаў не было.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
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http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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