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Він шую ша ноў ных 
ка лег, а так са ма 

ўсіх па тэн цый ных 
па куп ні коў з пра фе-
сій ным свя там — 
Днём ра бот ні каў 

ганд лю! 
Са мім ганд лё вым ра бот ні кам зы чу як ма га больш доб-

рых і па ста ян ных па куп ні коў, заў сё ды доб рай вы руч кі і 
вы дат на га на строю. Ня хай у ва шым жыц ці па ну юць зго да, 
уза е ма ра зу мен не, лю боў і ўда ча. Па куп ні кам шчы ра жа даю 
як ма га больш пры ем ных су стрэч з вет лі вы мі прад стаў ні-
ка мі ганд лю і ўда лых па ку пак. Ра дуй це за пла на ва ны мі і не-
ча ка ны мі па да рун ка мі ся бе, сва іх бліз кіх і ка лег. За пра шаю 
ўсіх мін чан і гас цей ста лі цы ў наш аб ноў ле ны ўні вер маг 
«Бе ла русь», які за доў гі час пра цы за слу жыў ад мет ную 
рэ пу та цыю і заў сё ды га на рыў ся шы ро кім асар ты мен там 
хар чо вых і не хар чо вых та ва раў! Ка лі лас ка, за ві тай це да 
нас і ад знач це гэ тае свя та ра зам з на мі!

З па ва гай, ды рэк тар ГКУП «Уні вер маг «Бе ла русь» 
 УНП 100098469  Мі ка лай МЯТ ЛІЦ КІ.

ПА ПРЫН ЦЫ ПЕ 
СА ЛО НАЎ

Уні вер маг «Бе ла русь» пра па нуе баць кам не ад клад ваць на 
апош нія дні на быц цё та ва раў да школь на га се зо на. Тым 
больш што ра біць па куп кі ў ад ной з най ста рэй шых і па ва-
жа ных ганд лё вых уста ноў ста лі цы ста но віц ца ўсё зруч ней. 
У сваё 35-год дзе ганд лё вае ка му наль нае ўні тар нае прад-
пры ем ства «Уні вер маг «Бе ла русь» вы ра шы ла сур' ёз на пе-
ра ўзбро іц ца.

Па вод ле слоў ды рэк та ра ўні вер ма га «Бе ла русь» Мі ка лая 
МЯТ ЛІЦ КА ГА, поў нас цю ўжо ўве дзе ны ў экс плу а та цыю но вы эс-
ка ла тар — бяс шум ны і энер га збе ра галь ны. Пра цяг ва юц ца ра бо ты 
па ад на ча со вым ра мон це пад ло гі, сто лі, за ме не ганд лё ва га аб ста-
ля ван ня, пе ра хо дзе ўні вер ма га на са ма аб слу гоў ван не, для ча го 
на ўсіх ча ты рох па вер хах бу дуць пра ца ваць не дроб ныя сек цыі, а 
аб' яд на ныя са ло ны.

На пер шым па вер се ўжо функ цы я нуе па шы ра ная сек цыя ме та ліч-
на га, шкля но га і фар фо ра ва га по су ду, пе ра ход на са ма аб слу гоў ван-
не ў якой фак тыч на ў пер шыя ме ся цы ра бо ты па вя лі чыў та ва ра зва-
рот на 30 пра цэн таў. Па тым жа прын цы пе бы ла ство ра на і сек цыя 
пар фу мы. У хут кім ча се пе ра ме ны на пер шым па вер се за вер ша цца 
ад крыц цём са ло на бы та вой тэх ні кі. Тут так са ма за мя ня юць пад ло гу, 
ганд лё вае аб ста ля ван не, асвят лен не. 

На дру гім па вер се ўжо функ цы я нуе аб' яд на ная сек цыя канц та-
ва раў і ца цак. Па прын цы пе адзі ных комп лек саў з'я вяц ца муж чын-
скі і жа но чы са ло ны, дзе мож на бу дзе на быць усё — ад шкар пэ так 
і кал го так да воп рат кі і абут ку. 

На чац вёр тым жа па вер се за кошт склад скіх па мяш кан няў 
па вя лі чы ла ся ганд лё вая пло шча, і ця пер тут мож на ба чыць сек-
цыю ды ва ноў, бар з но вым аб ста ля ван нем у сты ліс ты цы ста ро га 
Мін ска. 

Змя ніў ся не толь кі бар, але і ста ло вая ўні вер ма га, да дат ко-
вы ўва ход у якую з бо ку ганд лё вай за лы зра біў яе да ступ най 
для ўсіх на вед ні каў. Утуль ная, цёп лая абе дзен ная за ла і шы ро кі 
асар ты мент страў з пры ем ны мі цэ на мі га ран ту юць кож на му доб-
ры на строй. 

За ста ец ца на га даць, што ле там уні вер маг пра цуе з 9.00 да 22.00, 
у ня дзе лю і свя точ ныя дні — з 10.00 да 20.00.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Віншуем нашага старшыню Сяргея Яўгенавіча ШЭЛЬПУКА 
з днём нараджэння. Няхай ураджайная ніва, дабрабыт у вашым 
утульным доме ды трывалае здароўе спадарожнічаюць у ва-

шым жыцці, а заадно ствараюць цудоўны настрой 
і спрыяльныя ўмовы для шчодрага даўгалецця 

вам, вашай сям'і і родзічам, гэта значыць, усім 
вяскоўцам, якія жывуць і рупліва працуюць на 
прыбужскай зямлі. 

Адміністрацыя і прафкам ААТ «АграТурна» 
Камянецкага раёна.

Фота Надзеі БУЖАН.

Мяр ку ец ца, што ка ля 
2,5 ты ся чы гас цей ста-
нуць свед ка мі кон кур су 
аў тар скай пес ні, ад кры-
та га чэм пі я на ту Бе ла ру сі 

па га та ван ні «чы гі рын-
скай юш кі», кан цэрт най 
пра гра мы з удзе лам ар-
тыс таў До ма куль ту ры 
«Ма га тэк са». Ся род но-

вых пра ек таў — джа за вы 
кан цэрт, май стар-кла сы, 
на якіх на ву чаць пра віль-
на па рыц ца і ра біць роз-
ныя ві ды ма са жу, а так са-
ма па тэх на ло гіі бу даў ніц-
тва лаз ні, вя зан ні ве ні каў, 
во да рнай і фі та тэ ра піі ад 
леп шых па рыль шчы каў 
Бе ла ру сі, Ра сіі і Укра і ны. 
За пла на ва на і шоу-пра-
гра ма «Жан чы ны на ры-
бал цы» — з кон кур сам 
па ку лі на рыі і дэ фі ле. 
Для дзя цей — пля цоў ка 
з за баў ляль най пра гра-
май. Акра мя та го, вод ныя 

эк скур сіі на Вост раў ка-
хан ня, ка тан не на ко нях, 
ма біль ны цір і кі на тэ атр, 
го рад май строў, фо та-
пле нэр, фе ер верк, вы яз-
ны ган даль.

Пра жы ван не ўдзель ні-
каў бу дзе ар га ні за ва на ў 
па ла тач ным ла ге ры на бе-
ра зе ва да схо ві шча, а для 
тых, хто ад дае пе ра ва гу 
больш кам форт ным умо-
вам — на мяс цо вых ба зах 
ад па чын ку і аг ра ся дзі бах 
вёс кі Гру дзі чы на.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

СА МУЮ ВЯ ЛІ КУЮ ЮШ КУ ЗВА РАЦЬ НА МА ГІ ЛЁЎ ШЧЫ НЕ

ЗапрашальнікЗапрашальнік  ��

25—28 лі пе ня ў вёс цы Гру дзі чы на Бы хаў ска га 
ра ё на Ма гі лёў скай воб лас ці на ІV Між на род ным 
му зыч на-спар тыў ным свя це «Вя лі кая бард-
ры бал ка» бу дзе зва ра на са мая вя лі кая юш ка. 
Удзель ні кі гэ тай па дзеі раз ліч ва юць та кім чы-
нам тра піць у Кні гу рэ кор даў Гі не са. Фар ту хі і 
ін шую ат ры бу ты ку пра да ста віць ге не раль ны 
парт нёр свя та ААТ «Ма га тэкс». Ге не раль ны ды-
рэк тар прад пры ем ства Вік тар Ма ці е віч мяр куе, 
што та кія ме ра пры ем ствы ства ра юць вы дат ны 
імідж Ма гі лёў скай воб лас ці.

Мож на, вя до ма, сес цi склаў шы 
ру кi i ча каць. Але ўсё ж знач-
на больш ра зум на да па маг чы 
свай му ўра джаю атры мац ца 
больш важ кiм i смач ным.

Та мат ныя тон ка сцi
За су ха, даж джы або ха лад на ва-

тае на двор'е — аб' ек тыў ныя пры чы-
ны пры пы нен ня рос ту кус тоў та ма-
таў. Не спя шай це ся пад корм лi ваць 
iх сып кi мi ўгна ен ня мi, больш ка рыс-
ным для iх бу дзе апырс кван не мi не-
раль ны мi ўгна ен ня мi з асноў ны мi па-
жыў ны мi рэ чы ва мi. Iх кан цэнт ра цыя 

па вiн на быць 50-100 г на 10 л ва ды 
(рас твор ма ча вi ны — да 30 г). Ка лi 
ж вы за ўва жы лi жоў тыя пля мы на 
па верх нi лiс ця i цём ны на лёт знi зу, то 
па слё ны па ку ту юць на кла дас па ры-
ёз — не да хоп ме дзi i мар ган цу.

У жнiў нi да па ма га ем спець та ма-
там, вы да ля ючы па сын кi, якiя з'я вi-
лi ся. Вер ха вi ны ўсiх па мi дор ных па-
раст каў, на якiх ёсць пла ды, так са ма 
вар та вы да лiць. Но выя су квец цi да-
рэ чы бу дзе зрэ заць, па кi нуў шы над 
верх няй сфар мi ра ва най грон кай два 
лiс ты. У та кiх дзе ян нях ёсць сэнс: аб-
ноў ле ныя рас лi ны на кi роў ва юць усю 
сваю сi лу на да спя ван не ўра джаю 
на па кi ну тых па раст ках. Нiз ка рос-
лым га тун кам па мi до раў спат рэ бяц-
ца пад пор кi з драў ля ных «ра га цiн», 
уста ля ва ныя так, каб пло ду да ста ва-
ла ся як ма га больш сон ца.

У да чы нен нi да вы са ка рос лых 
кус тоў так са ма мож на рас па чаць 
да дат ко выя за ха ды для па ска рэн ня 
па спя ван ня ўра джаю — не па шкодж-
ва ю чы сцяб ла, аку рат на па вяр нуць 
пла ды да сон ца.

Агу роч ныя агле дзi ны
Ка лi за ўва жы це, што агу роч ныя 

вер ха вi ны шы рэй, чым iх асно вы, 
пад кар мi це рас лi ны вад кiм ка лiй ных 
угна ен нем (па чак ад за па лак на вяд-
ро ва ды) або по пе лам (на вяд ро ва ды 
бу дзе да стат ко ва 1 шклян кi). Уба чы-
це ў сва iх агу роч каў «вост рань кiя» 
вер ха вi ны — ве дай це, iм не ха пае 
азо ту. Пад кар мi це рас лi ны амi яч най 
са лет рай (25 г на 10 л ва ды).

Ка пус ны мо мант
Пла ды пе ра бор лi вай пры га жу нi 

спе юць вель мi не раў на мер на, па гэ-
тай пры чы не збi ра юць iх вы ба рач-
на. Га лоў нае — не да пус цiць пе ра-
рас тан ня. Ка лi па мер i шчыль насць 
га ло вак ад па вя да юць га тун ка вым 
пры кме там, квя цiс тая ка пус та да 
ўбор кi га то вая.

Цы бу ля-час нок
Ка лi лiс та вая част ка рас лiн па-

жоў кла i па лег ла на зям лю — гэ та 
сiг нал да спы нен ня па лi ву. «Штуч ная 
за су ха» на пра ця гу 2-3 тыд няў да 
збо ру ўра джаю пра ду хi ляе з'яў лен не 
да дат ко вых ка рэнь чы каў, па трэб ных 
рас лi нам для зi моў кi ў грун це. Па ско-
рыць да спя ван не цы бу лi i час на ку вы 
мо жа це, вы зва лiў шы ад зям лi верх-
нюю част ку цы бу лiн.

Рых ту ем па рэч кі
Са мы час ства раць спры яль-

ныя ўмо вы для за клад кi якас ных 
пу пы шак пад на ступ ны ўра джай 
ягад чор най i чыр во най па рэч кi. 
Дзе ян нi спат рэ бяц ца прос тыя: не 
ма рудзь це са збо рам сё лет ня га 
ўра джаю.

Вi на град ныя страс цi
Iталь ян скiя вi на гра да ры рэ ка мен-

ду юць вы да ляць лiс це, якое за сла няе 
ад сон ца вi на град ныя грон кi — так 
ягад кi бу дуць больш са ка вi ты мi. Для 
леп ша га iх вы спя ван ня апыр скай-
це вi на град рас тво рам план та фо лу 
(25 г на 10 л ва ды).

ЯК ДА ПА МАГ ЧЫ ЎРА ДЖАЮ

Для пра фi лак ты кi фi та фто ры пра ты ка ем ка-
ва лач кам тон ка га мед на га дро ту сцёб лы та-
ма таў блiз ка ад зям лi i за гi на ем кан ца мi ўнiз. 
Ва да, пад нi ма ю чы ся ад ка ра нёў, раз но сiць па 
рас лi не iо ны ме дзi, якiя стрым лi ва юць раз вiц цё 
за хвор ван ня.

У лi пе нi ў пла до вых 
дрэў i ягад ных кус тоў 
спы ня ец ца рост па-
раст каў i па чы на ец ца 
за клад ка пла до вых 
пу пы шак для ўра джаю 
бу ду ча га го да. Ка лi не 
хо ча це ў на ступ ным 
го дзе за стац ца без 
пла доў, ска рыс тай-
це ся на ступ ны мi па-
ра да мi.

Каб пла до вых пу пы шак 
за клад ва ла ся больш, трэ-
ба ўнес цi да дат ко вую до зу 
ўгна ен няў, асаб лi ва азот-
ных. Ка лi ў рас лiн у лi пе нi 
спы ня ец ца цi сла бее рост 
па раст каў, афар боў ка лiс ця 
ста но вiц ца блед на-зя лё най 
або жаў тля ва-зя лё най, пад-
кар мi це iх амi яч най са лет рай 
(12-15 г на 1 кв.м) або ма ча-
вi най (9-13 г на 1 кв.м) .

Ка лi гле ба ў са дзе за рас-
ла пус та зел лем або за лу жа-
на, май це на ўва зе, што тра-
ва па глы нае ўсе да ступ ныя 
(у пер шую чар гу азот ныя) 
злу чэн нi. У гэ тым вы пад ку 

пе рад уня сен нем азот ных 
угна ен няў знi шчы це пус-
та зел ле або вы зва лi це ад 
за лу жэн ня пры стволь ныя 
кру гi. Па мя тай це, што нель-
га пе ра вы шаць рэ ка мен да-
ва ную до зу ўгна ен няў, бо 
лi шак азо ту мо жа вы клi каць 
дру гас ны рост па раст каў i, 
як вы нiк, дрэн ную пад рых-
тоў ку да зi мы.

У лi пе нi рэ ка мен ду ец ца 
пра вес цi па за ка ра нё вую 

(па лiс цi) пад корм ку рас-
лiн ка лiй ны мi ўгна ен ня мi 
(50-100 г на 10 л ва ды). Гэ-
та па леп шыць фо та сiн тэз 
у лiс цi, асаб лi ва ў тых дрэў 
i кус тоў, якiя сё ле та за кла-
лi ба га ты ўра джай.

Ва ўра джай ныя га ды 
шмат па жыў ных рэ чы ваў 
вы дат коў ва ец ца на хар ча-
ван не за лiш няй коль кас цi 
пла доў, з-за ча го ў дрэў не 
за ста ец ца сiл на фар мi ра-

ван не квет ка вых пу пы шак 
пад ура джай на ступ на га 
го да. Гэ та мож на вы пра-
вiць, уруч ную пра рэ дзiў шы 
за вя зi.

Вы со кi i якас ны ўра-
джай пла доў i ягад на ле та 
не маг чы мы без ба раць бы 
з хва ро ба мi i шкод нi ка-
мi. Та му свое ча со ва пра-
вод зьце пра фi лак тыч ныя 
апырс кван нi, на клад вай це 
на штам бы лоў чыя па ясы, 
вы ра зай це га лi ны з гнёз да-
мi коль ча та га шаў ка пра да 
i ба я рыш нi цы, за ла та гуз кi, 
стрэс вай це шкод нi каў на 
пад сцiл ку i знi шчай це.

Па ра да. Пе рад пад-
корм кай азот ны мi ўгна-
ен ня мi ўваж лi ва агледзь-
це рас лi ны — не заў сё ды 
свет ла-зя лё ная афар боў ка 
лiс ця з'яў ля ец ца пры чы най 
не да хо пу гэ та га эле мен та. 
Та кая ж кар цi на мо жа на-
зi рац ца i пры па шко джан нi 
лiс ця тлёй або кля шчом, а 
так са ма ў вы нi ку не да хо пу 
вiль га цi або па шко джан ня 
пар шой.

САК РЭ ТЫ САДАВОДАЎ


