
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. ПАЧАТАК 
КАЛЯДНАГА ПАСТА. 
Дзмітрыя, Мікалая, 
Мікіты, Пятра, Рыгора.

К. Здзіслава, Рыгора, 
Сцяпана, Якуба.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.00 16.55 7.55

Вi цебск — 8.56 16.38 7.42

Ма гi лёў — 8.50 16.45 7.55

Го мель — 8.39 16.49 8.10

Гродна — 9.14 17.11 7.57

Брэст — 9.07 17.19 8.12
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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.

Месяц
Поўня 23 лістапада.

Месяц у сузор’і Льва.

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

АБА РА НІЦЬ 
ЯБ ЛЫ НІ ЗІ МОЙ

УСМІХНЕМСЯ
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28 ЛІС ТА ПА ДА

1748 год — гра ма тай ка ра ля 

Аў гус та ІІІ чле ну Мінск ага 

ма гіст ра та Яну Да ві ду Шэй бу да зво ле на 

бы ло ад крыць ап тэ ку агуль на га ка ры-

стан ня — «для по ра то ванья здо ровья 

лю дей ду хов но го, свет ско го са ну, в том 

го ро де живущих, так и для все го во е вод ства Минского». 

Ка ра леў скі герб над ёй быў уста ля ва ны ў знак ма на поль-

на га пра ва на про даж ме ды ка мен таў. Ап тэ ка бы ла вель мі 

па трэб ная го ра ду, але га лоў най пры чы най бы ло тое, што 

ў Мін ску пра хо дзі лі па ся джэн ні Га лоў на га тры бу на ла Вя-

лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. У го рад пры яз джа лі ка роль і 

дэ пу та ты з уся го княст ва, і ў вы пад ку хва ро бы та кіх вы-

со ка па стаў ле ных асоб звяр нуц ца па ле кі не бы ло ку ды. 

Ап тэ ка ру, а гэ та быў 

член Мінск ага ма гіст ра-

та Ян Да від Шэйб, бы лі 

да дзе ны вя лі кія льго ты, 

ён цал кам вы зва ляў ся 

ад ня сен ня га рад скіх 

па він нас цяў. Ін шым жа 

асо бам ства раць ап тэ кі 

не да зва ля ла ся. Ап тэ-

ка Шэй ба 34 га ды бы ла 

адзі най у го ра дзе. І толь кі ў 1782 го дзе быў да дзе ны да-

звол на ад крыц цё ў Мін ску яшчэ ад ной ап тэ кі.

1918 год — ство ра на Мін ская ва ен ная акру га 

(у 1926 го дзе пе ра ўтво ра на ў Бе ла рус кую 

ва ен ную акру гу). У 1992 го дзе лік ві да ва на ў су вя зі са 

ства рэн нем Мі ніс тэр ства аба ро ны Бе ла ру сі і бу даў ніц твам 

Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

1938 год — на ра дзіў ся (Укра і на) Мі ка лай Сця-

па на віч На ву маў, бе ла рус кі ар хі тэк тар. 

З 1973 го да — га лоў ны ар хі тэк тар пра ек таў у ін сты ту тах 

«Бел дзярж пра ект», «Мінск пра ект». Ся род ра бот: рэс пуб лі-

кан скі Дом тэх ніч най твор час ці, мін скі аў та вак зал «Мас коў-

скі». Аў тар рас пра цо вак на менк ла ту ры прад пры ем стваў 

аб слу гоў ван ня на сель ніц тва для іх ма са ва га бу даў ніц тва 

ў мік ра ра ё нах. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1820 год — на ра дзіў ся Фрыд-

рых Эн гельс, ня мец кі 

мыс лі цель, эка на міст і гра мад скі дзе-

яч, адзін з за сна валь ні каў марк сіз му. 

Па мёр у 1895 го дзе.

1880 год — на ра дзіў ся Аляк-

сандр Блок, рус кі па эт. 

Аў тар «Вер шаў аб Пры го жай Да ме», па эм «Два нац цаць», 

«Скі фы» і інш. Жыц цё вы і твор чы шлях паэ та быў звя-

за ны і з Бе ла рус сю. У га ды Пер шай су свет най вай ны (з 

1916 да 1917 го да) ён слу жыў на Па лес сі, ка ля Пін ска, у 

ін жы нер на-бу даў ні чым атра дзе. У му зеі А. Бло ка (вёс ка 

Ла па ці на Пін ска га ра ё на) ма юц ца яго ма люн кі, якія за-

ха ва лі вы явы на ва кол ляў мяс цо вых вё сак. За ха ва лі ся 

так са ма фа та гра фіі і парт рэ ты паэ та па лес ка га пе ры я ду. 

Па мёр у 1921 го дзе.

1943 год — ад кры ла ся Тэ ге ран ская кан фе рэн-

цыя кі раў ні коў трох са юз ных дзяр жаў у 

Дру гой су свет най вай не — СССР (І. В. Ста лін), ЗША 

(Ф. Д. Руз вельт) і Вя лі ка бры та ніі (У. Чэр чыль). Пры ня ты Дэк-

 ла ра цыя аб су мес ных дзе ян нях у вай не су праць Гер ма ніі 

і пас ля ва ен ным су пра цоў ніц тве, ра шэн не аб ад крыц ці 

дру го га фрон ту ў Еў ро пе, аб пас ля ва ен ных ме жах Поль-

шчы і ін шыя ак ту аль ныя пы тан ні.

Вы ха ва ны ча ла век ні ко-

лі не ска жа:

— Ды за ткні ся ўжо!

Ён спы тае:

— А ча му вы ні чо га не 

яс це?

На ві ны на ву кі.

Бры тан скія на ву коў цы 

ад кры лі чар го вую скры ню 

віс кі. Свет на па ро зе но вых 

ад крыц цяў!

— Зна чыць, у ця бе ёсць 

хло пец?

— Так. Моц ны, ра зум ны 

і пры го жы.

— А як за вуць?

— Дзі ма, Са ша, Во ва.

Мне муж ска заў, што я 

больш не ся ду за руль, па-

куль не на ву чу ся за коп ваць 

ма та цык ліс таў.

Каб зай цы і мы шы не па шко дзі лі 

дрэ вы, ства лы трэ ба аб гар нуць укрыў-

ным ма тэ ры я лам. Для гэ та га мож на 

вы ка рыс тоў ваць ру бе ройд, меш ка ві ну, 

жа лез ную сет ку, кап ро на выя кал гот кі, 

яло выя лап кі, спан бонд, шкло ва лак но, 

элас тыч ную стуж ку, плас ты ка выя бу-

тэль кі, ка ру ад бя ро за вых бяр вен няў 

і інш.

Ствол яб лы ні аб горт ва юць ахоў ным 

ма тэ ры я лам на вы шы ню пры клад на 

адзін метр.

У кож на га ма тэ ры я лу ёсць свае 

плю сы і мі ну сы, та му скла да на знай сці 

ўні вер саль ны, які аба ро ніць яб лы ню 

зі мой ад усіх ві даў гры зу ноў. Для най-

леп ша га эфек ту вар та звяр нуц ца да 

да дат ко вых срод каў, та кіх як па бел-

ка, муль ча, атру ты-пры на ды, роз ныя 

па хкія су ме сі. Іх мож на ку піць у спе-

цы я лі за ва най кра ме або пры га та ваць 

са ма стой на.

Ад зай цоў
Зай цы — жы вё лы да во лі па лах лі-

выя. Часта іх мож на ада гнаць ад пла-

до вых дрэў з да па мо гай ша лёст кіх 

чор ных па ке таў, якія раз дзі ма юц ца 

на вет ры. Прос та пры вя жы це іх да 

га лі нак рас лін, і пух на ты звя рок вы-

ра шыць, што ад та ко га «чор на га мон-

стра» лепш ра та вац ца ўцё ка мі.

Ка лі ву шас ты звер ака жац ца за-

над та сме лым, спат рэ біц ца ўста на віць 

ва кол ства ла ахоў ны ма тэ ры ял (на-

прык лад, сет ку-ра бі цу) ці на дзець на 

штамб цы ліндр з па лос бе ла га ацын-

ка ва на га жа ле за (мож на вы ка рыс тоў-

ваць ста рыя вёд ры без дна з раз рэ за-

най уздоўж сцен кай), за глы біў шы іх у 

гле бу на 2—3 сантыметры.

Дзя ку ю чы моц ным ла пам зай цы 

здоль ныя да цяг нуц ца вы со ка, та му 

ствол трэ ба аба ра няць на вы шы ню 

як мі ні мум 1,5 метра.

Для мац ней ша га эфек ту па пя рэд-

не лепш аб ма заць штам бы і ніз га-

лін па ху чай су мес сю, якая ад пудж вае 

зай цоў. Каб пры га та ваць яе, бя руць 

глі ну і све жы ка ра вяк (у роў ных част-

ках), раз вод зяць ва дой да смя та на па-

 доб на га ста ну, да да юць 50 грамаў 

крэ а лі ну (з раз лі ку на 10 літраў ва ды) 

і ста ран на змеш ва юць.

Так са ма ня дрэн най аба ро най ад 

зай цоў ста не вы со кі плот без шы ро-

кіх ад ту лін.

Ад мы шэй
Каб не даць гэ тым дроб ным гры зу-

нам да брац ца да яб лы ні зі мой, бес ка-

рыс на ўста лёў ваць вы со кія ага ро джы, 

па коль кі гэ тыя вёрт кія звяр кі ка па юць 

вуз кія ха ды ў сне зе і гле бе, па якіх 

лёг ка да бі ра юц ца да ства лоў дрэў. 

Збе раг чы ка ру рас лін да па мо гуць 

срод кі, якія ад пудж ва юць. Раз вя дзі це

пяць грамаў кар бол кі або крэ а лі ну 

ў адным літры ва ды, атры ма ным рас-

тво рам пра ма чы це пі ла він не, пас ля 

ча го рас кла дзі це яго ў ка ляст воль ных 

кру гах.

Акра мя та го, мы шэй ад пудж вае пах 

на сен ня ка лянд ры. Су хія су квец ці ра зам 

з га лін ка мі пуч ка мі рас кла дзі це пад пла-

до вы мі дрэ ва мі (асаб лі ва пад ма ла ды мі 

са джан ца мі), а так са ма ў квет ні ку.

Ка лі гэ тыя во да ры не ад пудж ва-

юць па лёў ку, ніж нюю част ку яб лы ні 

не аб ход на шчыль на аб вя заць лап-

ка мі (ігол кі ўніз), ру бе рой дам ці жа-

лез най сет кай. Улі чы це, што ад ту лі-

ны ў ме та ліч най сет цы па він ны быць 

вель мі дроб ны мі, інакш для мы шэй 

яна не ста не пе ра шко дай. Важ на за-

глы біць укрыў ны ма тэ ры ял у гле бу на 

10—20 сантыметраў, інакш спрыт ныя 

па лёў кі мо гуць зра біць «пад коп». Ка-

лі для аба ро ны дрэ ва вы вы ка рыс-

тоў ва е це ру бе ройд, не за будзь це ся 

зняць яго ран няй вяс ной, як толь кі 

на сту пяць цёп лыя дні. У ад ва рот-

ным вы пад ку ствол хут ка вы прае, 

па коль кі гэ ты ма тэ ры ял не пра пус-

кае па вет ра. Акра мя та го, цём ны 

ру бе ройд на гра ва ец ца на сон цы. 

У вы ні ку ча го днём кам бій абу джа-

ец ца, а ноч чу ў хо ла дзе гэ ты пра цэс 

спы ня ец ца. Ад та кіх пе ра па даў тэм-

пе ра ту ры кам бій мо жа за гі нуць. І гэ та 

пры вя дзе да ад слой ван ня ка ры.

Так са ма для аба ро ны яб лынь зі-

мой мно гія са доў ні кі вы ка рыс тоў ва-

юць жа но чыя кап ро на выя кал го ты. Іх 

на мот ва юць на штамб да во лі вы со ка 

і апырс ква юць га зай або са ляр кай. 

«Пра біць» та кую аба ро ну ні мы шы, ні 

зай цы не ра шац ца.

— Грошай, грошай 
яму панюхаць 

дайце!

У ма роз ныя зі мы зай цам і 

мы шам скла да на ад шу каць 

ежу ў ля сах і па лях, та му яны 

час та ста но вяц ца ня про ша ны мі 

гас ця мі ў на шых са дах 

і схо ві шчах, дзе заў сё ды

ёсць чым па жы віц ца. 

Каб за сце раг чы рас лі ны, 

не аб ход на пры няць ахоў ныя 

ме ры. У пер шую чар гу вар та 

па кла па ціц ца пра ма ла дыя 

дрэ вы, па коль кі яны больш 

пры ваб ныя для шкод ні каў 

і горш ад наў ля юц ца.


