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УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 4.52 21.38 16.46
Вi цебск — 4.35 21.35 17.00
Ма гi лёў — 4.42 21.28 16.46
Го мель — 4.47 21.16 16.29
Гродна — 5.09 21.51 16.42
Брэст — 5.18 21.43 16.25

Iмянiны
Пр. Германа, Івана, 
Паўла, Сяргея.
К. Вольгі, Карыны, 
Пелагеі, Бенядзікта, 
Пятра.

Месяц
Маладзік 8 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Льва.

1903 год — 110 га доў та му на ра дзіў ся ле ген дар ны 
са вец кі раз вед чык-не ле гал Ру дольф Іва на віч 

Абель (са праўд нае імя — Віль ям Ген ры ха віч Фі шэр). ФБР 
лі чыць яго арышт сва ім подз ві гам, пад ра бяз на рас піс ва-
ю чы, як на пра ця гу 4-х га доў скру пу лёз на спра ба ва ла яго 
вы лі чыць. Але іс ці на знач на пра сцей шая і больш сум ная: 
Абель быў схоп ле ны ў вы ні ку здра ды. Усе гуч ныя шпі ён-
скія спра вы ў Аме ры цы — вы нік, 
як пра ві ла, не дзей нас ці контр-
раз вед валь ных служ баў, а па-
ка зан няў пе ра беж чы каў. Абель 
пра пра ца ваў у ЗША 10 га доў, але 
пра ство ра ныя ім на аме ры кан-
скім кан ты нен це сет кі да гэ та га 
ча су ма юц ца толь кі зда гад кі, бо 
ра дыст, які здаў са вец ка га раз-
вед чы ка, ве даў на са мрэч не так 
шмат, та му ні ко га больш арыш-
та ваць не ўда ло ся. Абель за ехаў 
у Шта ты з паш пар там на імя 
Энд ру Ка ё ты са, быў арыш та ва-
ны як Эміль Голд фус, на зваў ся 
пры арыш це пал коў ні кам Абе лем, узяў шы імя свай го 
ня даў на па мер ла га сяб ра і па плеч ні ка ла ты ша Ру доль-
фа Абе ля. З гэ тым імем ён быў асу джа ны да 30 га доў 
тур мы, у 1962 го дзе быў аб ме не ны на лёт чы ка-шпі ё на 
Паў эр са і з ім жа стаў вя до мы ва ўсім Са вец кім Са ю зе 
пас ля вы ха ду філь ма «Мёрт вы се зон». Пра тое, што 
Абель па хо дзіць з рус кіх нем цаў і на са мой спра ве на ра-
дзіў ся ў Анг ліі, што яшчэ да вай ны пра ца ваў за мя жой, 
што ў Вя лі кую Ай чын ную пры маў удзел у ра дыё гуль нях 
з нем ца мі — пра ўсё гэ та ста ла вя до ма толь кі ня даў на, 
а звест кі пра яго не ле галь ную дзей насць да гэ та га ча су 
за ба ро не на рас кры ваць.

1932 год — на ра дзіў ся (го рад Ба ры саў) Ана толь 
Ані кей чык, бе ла рус кі скульп тар, пра фе сар 

(1981), на род ны мас так Бе ла ру сі (1972). Пра ца ваў у га-
лі не ма ну мен таль най і стан ка вай скульп ту ры. Ства рыў 
ме ма ры я лы «Пра клён фа шыз му», «Пра рыў», пом ні кі 
М. Гас тэ лу і яго экі па жу, А. Мат ро са ву. Ся род ін шых ра-
бот: фан та ны «Юнац тва» ка ля кас цё ла на пл. Не за леж-
нас ці і «Ку пал ле» ў пар ку імя Я. Ку па лы; парт рэ ты Л. Бет-
хо ве на, П. Ма шэ ра ва, А. Ахма та вай і ін шыя. Лаў рэ ат прэ-
міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі (1967) і Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі (1974). Па мёр у 1989 го дзе.

1943 год — 70 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Кус-
тын Брэсц ка га ра ё на) Пётр Іва на віч Га рэц кі, 

бе ла рус кі кан струк тар срод каў аў та ма ты за цыі. Рас пра-
ца ваў срод кі і сіс тэ мы ме ха ні за цыі і аў та ма ты за цыі спе-
цы яль най тэх ні кі, ука ра ніў у вы твор чую тэх на ло гію срод кі 
вы лі чаль най тэх ні кі і аў та ма тыч ныя ўста ноў кі. Вы най шаў 
пры ста са ван ні для кант ро лю элект рон ных вы ра баў. Лаў-
рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР.

Мак сім БАГ ДА НО ВІЧ,
па эт, пе ра клад чык:

«Фор мы лю бо ві змен лі выя, але сут насць — веч ная 
і ня змен ная».
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10 ліпеня 2013 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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

З ра пар та да iш нi ка: «У су вя зi з 
на ра джэн нем дру го га дзi ця цi пра шу 
пе ра вес цi мя не на больш ажыў ле ную 
ву лi цу».

— За што ты па крыў дзi ла ся на Мi-
ка лая Пят ро вi ча?

— Ён ска заў, што ў мя не пры го-
жыя дзе цi.

— Дык за гэ та, на ад ва рот, трэ ба 
дзя ка ваць!

— Але ты б чу ла, з якiм здзiў лен-
нем ён гэ та вы ма вiў!

Не важ на на коль кi ты кру ты i 
коль кi та бе га доў: ка лi двух га до вае 
дзi ця дае та бе ца цач ны тэ ле фон, 
ты прос та аба вя за ны ад ка заць на 
зва нок.

— У ця бе за вы ша ная са ма ацэн-
ка.

— Вы так ка жа це, як быц цам гэ та 
я вi на ва ты, што леп шы за вас.

Ка хан не сля пое, але шлюб ад наў-
ляе зрок. caricatura.ru

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

№ 18 (476)№ 18 (476)Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ, тэл. 287 18 27.

На шы ўра джаi ў асноў ным за ле-
жаць ме на вi та ад ста ну гле бы. Так, 
пра яе ўрад лi вас цi мы кла по цiм ся, 
уно ся чы ар га нi ку i мi не раль ныя 
ўгна ен нi. Але вось пра та кое па-
няц це, як кiс лот насць гле бы, боль-
шасць з нас, на жаль, ус па мi на юць 
вель мi рэд ка. 

Гэ та па мыл ка. Трэ ба пра гэ та ве даць, 
па мя таць, пра вя раць i вы праў ляць. Ча му? 
Ды та му, што боль шасць рас лiн мо гуць 
доб ра раз вi вац ца толь кi на сла ба кiс лых 
i нейт раль ных гле бах.

На кiс лых гле бах зя лё ныя га да ван цы 
дрэн на за свой ва юць па жыў ныя рэ чы-
вы, iх ка ра нё вая сiс тэ ма сла ба раз вi тая. 
Акра мя та го, на за па шва юц ца шкод ныя 
для рас лiн рэ чы вы, ста но вiц ца менш ка-
рыс ных гле ба вых мiк ра ар га нiз маў, а гэ та 
пры во дзiць да зня сi лен ня гле бы. У вы нi ку 
хар ча ван не на та кiх гле бах пя рой дзе ў 
не да ступ ныя для рас лiн фор мы.

Але ёсць i вы клю чэн нi. На прык лад, 
той жа ра да дэнд ран, ве рас, лю бi мая мно-
гi мi гар тэн зiя дрэ ва па доб ная ад да юць пе-
ра ва гу кiс лым цi ся рэд ня кiс лым гле бам. 
Не да яце iм та кiх — i вы нiк так са ма не 
па ра дуе. Та му трэ ба ве даць, якая ў вас 
гле ба i па мя таць, што ўсё з ча сам змя-
ня ец ца, у тым лi ку i кiс лот насць. Ка лi вы 
сё ле та яе пра ве ры лi, гэ та зу сiм не зна-
чыць, што па каз чы кi бу дуць тыя ж i праз 
тры-пяць-дзе сяць га доў. Ужо на на ступ ны 
год неш та мо жа змя нiц ца. Ска жам, на-
сы па лi шмат пi ла вiн ня на град кi з трус-
кал ка мi — вось i кiс лот нас цi да да ло ся. Цi 
дож джык з ней кi мi да баў ка мi прай шоў... 
Або з ўгна ен ня мi пе ра бра лi.

А ця пер кры ху важ най тэ о рыi. Усе 
гле бы дзе ляць на моц на кiс лыя, ся рэд-
ня кiс лыя, сла ба кiс лыя, блiз кiя да нейт-
раль ных, нейт раль ныя, сла ба шчо лач ныя, 
шчо лач ныя i моц на шчо лач ныя. Та кая 
кла сi фi ка цыя па зна ча ец ца пэў най ве лi-
чы нёй рН.
Моц на кiс лая гле ба — рН 4,0 — 4,5,
Ся рэд ня кiс лая гле ба — рН 4,6 — 5,0,
Сла ба кiс лая гле ба — рН 5,1 — 5,5,
Блiз кiя да нейт раль най гле ба — рН 5,6 
— 6,8.
Нейт раль ная гле ба — рН 6,9 — 7,3.
Сла ба шчо лач ная гле ба — рН 7,4 — 8,0.
Шчо лач ная гле ба — рН 8,1 — 8,5.
Моц на шчо лач ная гле ба — рН 8,6 — 9,1 
i больш.

На прык лад, буль ба, сла неч нiк, шчаўе, 
ды ня, ку ку ру за ад да юць пе ра ва гу гле бам 
ад ся рэд ня кiс лых да блiз кiх да нейт раль-
ных. Агур кi, та ма ты, ра дыс ка, ка бач кi, 
ка пус та бру сель ская i лiс та вая, час нок, 
цы бу ля, бу ра кi, фа со ля, рэ па, бак ла жа-
ны, чар на плод ная ра бi на, аб ры кос, вi на-
град, чор ная па рэч ка, бэз, хры зан тэ мы 
— гле бы ад блiз кiх да нейт раль ных да 
нейт раль ных. Бу ра кi кар ма выя, морк-

ва, цы бу ля рэп ча тая, ка пус та ка чан ная i 
квя цiс тая, пят руш ка, спар жа, сель дэ рэй, 
ар ты шок, цюль пан — гле бы ад блiз кiх да 
нейт раль ных да сла ба шчо лач ных.

Боль шасць га тун каў руж, лi леi ма юць 
па трэ бу ў сла ба кiс лай або нейт раль най 
гле бе. Са мая леп шая гле ба для кро ку саў 
— нейт раль ная. У са до вых куль тур: для 
вiш нi, аб ля пi хi, слi вы — 7,0: для гру шы, 
агрэс ту, па рэ чак, яб лы нi — 6,0—6,8; для 
ма лiн — 5,6—6,0, су нiц — 5,5—6,5.

Як вi даць з пры ве дзе ных пры кла даў, 
ага род нiн ныя куль ту ры лепш рас туць 
на гле бах з рэ ак цы яй ад сла ба кiс лай да 
нейт раль най (рН 6,0-7,0).

Ка лi кiс лот насць гле бы па вы ша на, то 
га род нi на час цей хва рэе. Ка пус та — кi-
лой, морк ва — фа мо зам, лук — шый ка-
вай гнiл лю. Акра мя та го, у цы бу лi за цяг-
ва ец ца пе ры яд па спя ван ня.

Але як жа пра ве рыць гэ тую са мую кiс-
лот насць?

Пер шы спо саб. Трэ ба па на зi раць, 
якое пус та зел ле ёсць у вас. Ка лi на ўчаст-
ку вы дат на рас туць ве рас, ба гун, сi вец, 
кры нiч нiк па ля вы, бу я кi, брат кi, ка зя лец 
паў зу чы, мя та па ля вая, аса ка, па па раць, 
тры пут нiк, фi ял ка трох ко лер ная, чар нi цы, 
хвошч па ля вы, шчаўе кон скае, то гле ба 
на ўчаст ку вi да воч на кiс лая.

На участ ках са сла ба кiс лай гле бай 
лю бяць ся лiц ца ка ню шы на лу га вая, кра-
пi ва, ле бя да, мак ры ца, мят лi ца, пад бел, 
пыр нiк паў зу чы, ра мо нак.

А на участ ках з нейт раль най гле бай 
доб ра рас туць свет нiк, бар кун бе лы, ба-
гат кi, асот ага род ны.

Але, вя до ма ж, дак лад ных па каз чы-
каў гэ ты пры ём не дасць, толь кi пры-

блiз ныя, так бы мо вiць, агуль ную кар-
цiн ку.

Дру гi спо саб. За пра сiць спе цы я лiс-
таў. Але за гэ та да вя дзец ца за пла цiць 
не ма лую су му гро шай. А ў на ступ ныя га-
ды зноў вы клi каць спе цы я лiс таў?

Трэ цi спо саб. Пра вя раць кiс лот насць 
гле бы са ма стой на з вы ка ры стан нем 
спе цы яль най лак му са вай па пер кi. Гэ ты 
пры ём не скла да ны i да ступ ны кож на му. 
Умоў на раз бi це ваш учас так на квад ра ты 
па ме рам не больш за 8х8 м i ў цэнт ры 
кож на га та ко га квад ра та вы ка пай це не-
вя лi кiя ям кi глы бi нёй 25—30 см. З вер-
ты каль ных сце нак кож най ям кi вазь мi це 
вель мi тон кi зрэз гле бы. Кож ны ўзор па-
кла дзi це ў шчыль ны па лат ня ны мя шо чак, 
за вя жы це яго. На лi це ў сло i чак дыс ты ля-
ва ную ва ду (пра да ец ца ў ап тэ ках i ў кра-
мах «Аў та зап част кi»), мож на i даж джа-
вую — на ад ну част ку зям лi бя руць ад ну 
част ку ва ды — i па кла дзі це ту ды ўзор. 
Праз 5-10 хвi лiн у гэ тую су месь апус цi це 
на 1-2 се кун ды лак му са вую па пер ку. А 
мож на прос та кап нуць атры ма ны рас твор 
на iн ды ка тар ную па пер ку.

Ка лi пры гэ тым сi няя лак му са вая па-
пер ка афар боў ва ец ца ў чыр во ны ко лер, 
зна чыць гле ба кiс лая; у ру жо вы — ся-
рэд ня кiс лая; у жоў ты — сла ба кiс лая; у 
зя лё ны — блiз кая да нейт раль най.

Гэ тыя вы нi кi на ня сi це на план участ ка, 
i ад ра зу ста не зра зу ме ла, што i як трэ ба 
ра бiць, каб пра вiль на паў плы ваць на кiс-
лот насць гле бы на кож ным «квад ра це» ў 
за леж нас цi ад мер ка ва ных па са дак са ду, 
ага род нi ны, дэ ка ра тыў ных рас лiн.

Каб рас кiс лiць гле бу, спат рэ бiц ца 
неш та з пе ра лi ча на га: да ла мi та вая му-
ка, драў ня ны по пел, цэ мент, доб ра га-
ша ная вап на.

Ка лi ж гле ба шчо лач ная або моц на-
шчо лач ная, то яе трэ ба за кiс лiць. Мож-
на яе змя шаць з iс ну ю чай кiс лай гле бай 
аль бо да даць га лын, лi мон ную кiс ла ту, 
бя ро за вы сок, якi за бра дзiў, ляс ную гле-
бу з яло вым апа дам, пi ла вiн не хвой ных 
па род.

Але ў лю бым вы пад ку не пе ра шчы-
руй це, а то зноў да вя дзец ца вы праў ляць 
сi ту а цыю. Пас ля рас кiс лен ня або пад кiс-
лен ня гле бы аба вяз ко ва пра вя дзi це паў-
тор ны ана лiз. Та ды вы бу дзе це дак лад на 
ве даць, што ўсё зра бi лi пра вiль на i ства-
ры лi рас лi нам кам форт ныя ўмо вы.

Бяспройгрышны спосаб парадаваць 
сваiх блiзкiх цi сяброў — пачаста-
ваць iмяннымi яблычкамi. Надпiсы 
на такiх яблычках не робяць нiякай 
фарбай — яны такiмi вырастаюць. 
А сакрэт зусiм просты.

Hадпiс або малюнак лепш рабiць на 
чырвоных яблыках, так атрымаецца 
больш кантрастна, а значыць, больш 
прыкметна. Калi плод дасягне прыклад-
на дзвюх трэцiх свайго аб'ёму, выберы-

це галiнку з сонечнага боку, дзе яблычкi 
пабуйней. Пакiньце на галiнцы тры-пяць 
пладоў, каб менавiта iм дастаўся максiмум 
пажыўных рэчываў. Тады яблыкi выра-
стуць вялiкiмi i прыгожымi. Выражце з 
шчыльнай чорнай паперы або плёнкi, 
якая не прапускае святло (кшталту той, 
у якую загортваюць святлоадчувальныя 
фотаматэрыялы), трафарэт малюнка або 
лiтары i замацуйце на яблыку, напры-
клад, пры дапамозе скотчу. Наляпляю-
чы лiтары, моцна не цiснiце на яблычак, 

бо яму яшчэ трэба расцi, а прыцiснуты ён 
хутка ўпадзе з галiнкi. Ну а цяпер соней-
ка зробiць сваю 
справу: месцы, 
што былi пры-
крытыя, заста-
нуцца бледна-
зялёнымi, у той 
час як астатнi 
яблычак будзе 
ярка афарбава-
ным.

КА ГО НА КIС ЛЕНЬ КАЕ НЕ ЦЯГ НЕКА ГО НА КIС ЛЕНЬ КАЕ НЕ ЦЯГ НЕ

IМЯННЫЯ ЯБЛЫЧКI

Боль шасць рас лiн мо гуць доб ра 
раз вi вац ца толь кi на сла ба кiс лых 
i нейт раль ных гле бах.


