
Ка ця ня, якое пра ві ні ла ся, 
па ста ві лі ў кут, дзе яно пра-
ві ні ла ся яшчэ раз.

Адэ са, жон ка — му жу:
— Фі ма, на вош та 

ты ўзяў но вы па ке цік 
чаю?

— На ста рым ужо 
ні тач ка аба рва ла ся.

— А што та кое, рук 
ня ма пры шыць?

За пі саў ся на кур сы 
гіп но зу. Пер шы за ня так 
не спа да баў ся, та му я 
вы ра шыў за пла ціць ад-

ра зу за год на пе рад і больш 
ту ды не ха дзіць.

Бу ду чыя пра даў цы зда-
юць эк за мен.

— Кі ла грам — гэ та коль-
кі бу дзе?

— 800 гра маў з па ке там.
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УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 6.12 20.07 13.55
Вi цебск — 5.59 19.59 14.00
Ма гi лёў — 6.02 19.57 13.55
Го мель — 6.02 19.51 13.49
Гродна — 6.28 20.22 13.54
Брэст — 6.32 20.19 13.47

Iмянiны
Пр. ТРЭЦІ СПАС, 
Аляксандра, Дзяміда.
К. Сабіны, Віталя, Яна.

Месяц
Апошняя квадра 28 жніўня.
Месяц у сузор’і Блізнят.

1846 год — у Мiн ску ак цё рам Вярж бiц кiм ство ра на ар тыс тыч ная гру па. Ме на-
вi та гэ тая гру па з'я вi ла ся пер ша ас но вай па ста ян на га Мiнск ага га рад ско га 

тэ ат ра. На яе па трэ бы га рад ская ўпра ва што год вы дат коў ва ла па 2 ты ся чы руб лёў. 
Бы ла сфар мi ра ва на i ад мыс ло вая ка мi сiя, якая ажыц цяў ля ла па ста ян ны кант роль 
за тэ ат раль най дзей нас цю ў Мiн ску. Тэ атр стаў не ад дзель най част кай га рад ской 
куль ту ры. З'я вi ла ся шмат ант рэп рэ нё раў i пе ра соў ных труп, якiя вы сту па лi на роз-
ных сцэ нах i ў за лах го ра да. Бу ды нак га рад ско га тэ ат ра зна хо дзiў ся на Са бор най 
пло шчы. Гля дзель ная за ла раз мя шча ла ся на дру гiм па вер се. Але прад стаў лен нi тут 
да ва лi ся вель мi не рэ гу ляр на. У 1847—1851 га дах яны пра хо дзi лi ў ра туш ным тэ ат ры, 
у 1864—1877-м — у за ле Два ран ска га схо ду. А ў 1884 го дзе га рад скi тэ атр i зу сiм 
зга рэў. Iнi цы я та рам уз вя дзен ня но ва га бу дын ка тэ ат ра вы сту пiў гу бер на тар — князь 
Тру бяц кой. Аду ка ва ны чы ноў нiк вы дат на ра зу меў зна чэн не гэ та га вi ду мас тац тва. 
На яго дум ку, тэ атр «мог слу жыць та кой жа шко лай, та кой жа пры ла дай ма раль на га 
вы ха ван ня, як i на ву чаль ныя ўста но вы». Мес ца для бу дын ка бы ло абра на ў Аляк-
санд раў скiм скве ры. Ад крыў ся тэ атр 5 чэр ве ня 1890 го да ама тар скiм спек так лем 
«Сфiнкс» О. Фелье.

1890 год — на ра дзiў ся Вiль гельм Ге ор гi е вiч Кно рын, 
пар тый ны i дзяр жаў ны дзе яч, гiс то рык, пуб лi цыст, 

док тар гiс та рыч ных на вук (1935). У га ды Пер шай су свет най 
вай ны ва я ваў на За ход нiм фрон це. Адзiн з кi раў нi коў ба раць-
бы за са вец кую ўла ду ў Бе ла ру сi. У 1917 го дзе — сак ра тар 
Мiнск ага Са ве та ра бо чых i сал дац кiх дэ пу та таў, член ВРК 
За ход няй воб лас цi i фрон ту, адзiн з пер шых рэ дак та раў га-
зе ты «Звяз да». Пас ля аку па цыi Бе ла ру сi ня мец кi мi вой ска-
мi — сак ра тар Паў ноч на-За ход ня га аб лас но га ка мi тэ та РКП 
(б). Кi раў нiк спра ва мi Ча со ва га ра бо ча-ся лян ска га са вец ка га 
ўра да Бе ла ру сi. З 1919 го да — сак ра тар ЦК КП (б) Лiт вы i 
Бе ла ру сi. 31 лi пе ня 1920 го да пад пi саў Дэк ла ра цыю аб аб вя-
шчэн нi не за леж нас цi Бе ла рус кай ССР. Аў тар прац па гiс то рыi 
пар тыi i лi та ра тур на-кры тыч ных ар ты ку лаў. У 1938 го дзе рэ прэ са ва ны. Рэ абi лi та ва ны 
ў 1955-м. Яго iме нем на зва на ву лi ца ў Мiн ску.

1897 год — гу бер на тар Мiн ска вы даў спе цы яль ную па ста но ву, якая прад пiс ва ла 
ве ла сi пе дыс там пра вi лы яз ды па го ра дзе: не па ло хаць ко ней, ез дзiць па 

пра вым ба ку ву лiц i пра ез даў, не ез дзiць хут ка, мець на ве ла сi пе дзе за ма ца ва ны ну мар, 
вы да дзе ны га рад ской упра вай.

Якуб КО ЛАС, на род ны па эт Бе ла ру сi:
«Пры ро да — най цi ка вей шая кнi га, якая раз гор ну та пе рад ва ча мi кож на га з 
нас. Чы таць гэ ту кнi гу, умець ад га даць яе мна га луч ныя на пi сы — хi ба ж гэ та 
не ёсць шчас це?»

ЗАЎТРА

 Б Е Л А Р У С К А Я 
Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. КЛЮЧНІК 
(на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХ МА  НЕН КА, С. ПРОТАС (першы на  меснiк  
дырэктара—галоўнага  рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,  
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання 
— 287 18 38, 287 17 21, бухгалтэрыi: 287 18 81. 

Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 250 разоў на год.
Тыраж 22.974. Iндэкс 63850. Зак. № 3695.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

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

Якуб КОЛАС.

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

Са мы прос ты ад каз: 
утрым лі ваць толь кі 
зда ро вы сад і ага род. 
А вось як гэ та га 
да маг чы ся, ды яшчэ 
і без асаб лі вай пра цы?

На са мрэч хва роб не так 
ужо і шмат. Пер шая гру па най-
больш шмат лі кая, асаб лі ва з 
на шым да во лі ха лод ным і віль-
гот ным клі ма там. Гэ та грыб ныя 
за хвор ван ні, якія вы клі ка юць 
спо ры мік ра гры боў, што жы-
вуць у гле бе. Дру гая гру па — 
бак тэ ры яль ныя, якія вы клі-
ка юць бак тэ рыі, што так са ма 
жы вуць у гле бе. І апош няя — 
тыя, што вы клі ка юц ца ві ру са мі. 
Гэ та ві рус ныя ці мі кап лаз мен-
ныя хва ро бы. Яны не вы леч ныя. 
Хво рыя рас лі ны вар та 
ад ра зу вы да ліць і спа-
ліць, а на гэ тым мес-
цы рас лі ны та го ж ві ду 
не са джаць. Ці змя ніць 
гле бу — та ды па са дзіць 
та кую ж рас лі ну на тым 
жа мес цы мож на. Для 
аба ро ны ад хва роб 
імун ная сіс тэ ма рас лін 
вы пра цоў вае так зва-
ныя гід ра ксі ка рыч ныя 
кіс ло ты. Ка лі рас лі-
на аслаб ле на, то і яго 
імун ная сіс тэ ма дрэн на 
пра цуе, і гэ тых кіс лот у рас лі не 
ма ла. Вось тут і на кід ва юц ца 
на не ба ра ку ўсе, ка му не ля-
но та.

Рас лі нам мож на ака заць 
да па мо гу, апыр скаў шы іх гэ-
ты мі са мы мі гід ра ксі ка рыч ны-
мі кіс ло та мі. Ця пер ство ра ны 
вы дат ны бія ла гіч ны прэ па-
рат «Цыр кон». Ён і змя шчае 
не аб ход ныя рас лі нам ахоў ныя 
кіс ло ты. Рас лі на ўсмокт вае 
рас твор і ста но віц ца ма ла-
ўраз лі вай для грыб ных, бак-
тэ ры яль ных і на ват ві рус ных 
ін фек цый. Па коль кі прэ па рат 
усмокт ва ец ца, то апырс кваць 
ім трэ ба па ліс ці, у вя чэр ні час, 
каб ён усмак таў ся, а не вы па-
рыў ся на сон цы. Акра мя та го, 
пра цэс усмокт ван ня доў жыц-
ца ка ля 3 га дзін — зна чыць, 
у гэ ты пра ме жак не па він на 
быць даж джу. Ка лі ўсё ж та-
кі дождж пай шоў, то на крый-
це плён кай тыя рас лі ны, што 
апыр ска лі (вя до ма, ка лі гэ та 
маг чы ма, а ка лі не — із ноў 
апыр скай це, ка лі на двор'е 
па леп шыц ца).

Для ўзмац нен ня ўстой лі-
вас ці рас лін да не спры яль-
на га на двор'я (пра цяг лае па-
ха ла дан не, рап тоў ныя за ма-

раз кі, за су ха, пра цяг лая спя-
ко та, рэз кая зме на на двор'я 
днём і ўна чы, ка лі пе ра па ды 
тэм пе ра ту ры пе ра вы ша юць 
15—18 гра ду саў) ёсць вы дат-
ныя прэ па ра ты бія ла гіч на га 
па хо джан ня — «Эпін-эк стра» 
і «Но ва сіл» (бы лы «Сілк»). 
Апош ні змя шчае тры тэр пе-
на выя кіс ло ты, вы дзе ле ныя 
з зя лё най іг лі цы сі бір скай піх-
ты. Гэ та тыя ж кіс ло ты, якія 
мае ў сва ім са ста ве жэнь-
шэнь, і дзей ні чае, на ту раль-
на, гэ так жа.

Як і, га лоў нае, ка лі гэ ты-
мі прэ па ра та мі ска рыс тац ца? 
Усім доб ра вя до ма, што хва-
ро бы ляг чэй па пя рэ дзіць, чым 
ля чыць. Вось і ра бі це пра фі-
лак тыч нае апырс кван не ўсіх 

рас лін у са дзе ран няй вяс ной, 
як толь кі па ча ло з'яў ляц ца ліс-
це. До сыць 2 кроп ляў «Цыр ко-
ну» і 2 кроп ляў «Эпі на-эк стра» 
плюс 2 кроп лі «Цы та ві та» (ці 
«Уніф ло ра-рост). Усё раз вес ці 
ў 1 л ва ды і апыр скаць рас-
лі ны. «Цыр кон» пра ду хі ліць 
за хвор ван ні, «Эпін-эк стра» 
да па мо жа су праць ста яць 
дрэн на му на двор'ю, а «Цы-
та віт» хут ка да ста віць у яд ро 
хла ра фі лу не аб ход ныя ін грэ-
ды ен ты для ства рэн ня бял-
ку. Ка лі ж на ней кай рас лі не 
ўсё ж та кі з'я ві лі ся пры кме ты 
за хвор ван ня, то да вя дзец-
ца даць мац ней шую до зу: 
2 кроп лі «Цыр ко ну» раз вес ці 
ўся го ў 100 мл ва ды і апыр-
скаць за хва рэ ла га не ба ра ку. 
Звы чай на ад на го апырс кван-
ня до сыць, але каб за ма ца-
ваць пос пех, праз 10—15 дзён 
ад на га до выя рас лі ны трэ ба 
яшчэ ра зок апыр скаць рас-
тво рам той жа кан цэнт ра цыі 
па ліс ці, а на мна га лет ні ках, 
на ват ка лі пры кмет хва ро бы 
больш ня ма, апырс кван не 
вар та паў та рыць пас ля ўбор-
кі ўра джаю, пе рад тым як 
рас лі ны пач нуць за клад ваць 
ура джай на ступ на га го да. Для 

боль шас ці рас лін гэ та ка нец 
лі пе ня — ка нец жніў ня.

Па коль кі боль шасць уз бу-
джаль ні каў хва роб ха ва ец ца 
ў гле бе (акра мя ві ру саў, гэ-
тыя жы вуць у клет ка вым со ку 
хво рай рас лі ны), то су праць 
іх ёсць вы дат ны прэ па рат 
«Фі та спа рын», рас тво рам яко-
га аба вяз ко ва вар та не каль-
кі ра зоў за се зон па лі ваць 
як са мі рас лі ны, так і гле бу, 
на якой яны рас туць. Гэ ты 
прэ па рат так са ма на асно ве 
пе ра гною, у якім за кан сер-
ва ва на гле ба вая бак тэ рыя 
Bacіllus subtіllіs — дра пеж ні ца 
і на ша са праўд ная па моч ні ца, 
якая па глы нае ўзбу джаль ні-
каў грыб ных і бак тэ ры яль ных 
хва роб. Вы дат на тое, што 

бак тэ рыя мо жа за-
ста вац ца жы вой пры 
тэм пе ра ту ры ад мі нус 
20 гра ду саў да плюс 
40 гра ду саў! Гус тая 
па ста «Фі та спа рын» 
змя шчае гу ма ты, бак-
тэ рыю Busіllus subtіlіs 
і кан сер вант, у якім 
бак тэ рыя зна хо дзіц-
ца ў спяч цы. Па куль 
кан цэнт ра цыя рас тво-
ру вы со кая, бак тэ рыя 
спіць. Але як толь кі 
кан цэнт ра цыя кан сер-

ван ту змян ша ец ца, бак тэ рыя 
пра чы на ец ца. Ёй па трэб-
на ежа (гэ та зна чыць, уз бу-
джаль ні кі хва роб), інакш яна 
за гі не ад го ла ду. Та му нель га 
раз вес ці ўвесь «Фі та спа рын» 
ад ра зу і вы ліць яго ў боч ку. 
Рэ ка мен ду ец ца раз вес ці яго 
ва дой 1:2 — гэ та зна чыць, ва-
ды па він на быць удвая больш, 
чым па сты. У та кім гус тым 
рас тво ры бак тэ рыя мо жа 
зна хо дзіц ца ў спяч цы ўвесь 
се зон. Ста іць са бе бу тэ леч ка 
з кан цэнт ра там (не на сон-
цы, а тое на грэ ец ца вы шэй 
за 40 гра ду саў і бак тэ рыя за гі-
не). На пра ця гу ўся го ле та вы 
бе ра це ў па трэб ны час 1 ста-
ло вую лыж ку рас тво ру, раз во-
дзі це ў 10 л ва ды і па лі ва е це 
рас лі ны і гле бу пад імі. Рас тво-
рам «Фі та спа ры на» па лі ва юць 
усе град кі для пра фі лак ты кі 
ўвес ну і ў кан цы ле та, а пры 
з'яў лен ні пры кмет хва ро бы 
ад ра зу ж бя руць па 2 ста ло-
выя лыж кі рас тво ру на 10 л 
ва ды і па лі ва юць за хва рэ лыя 
рас лі ны «па га ла ве» — гэ та 
зна чыць, прос та па ліс ці. Усю 
апра ца ва ную рас тво рам ага-
род ні ну ес ці мож на, толь кі вы-
мый це яе як след.

ЯК ПА ЗБЕГ НУЦЬ ХВА РОБ?

ПА РА ДЫ БЫ ВА ЛЫХ

Бу ду чы се зон 
па чы на ец ца
У мя не бу ду чы се зон 

па чы на ец ца ўжо ў ця пе-
раш нім — з пад рых тоў кі 
гра дак.

Пад час нок я рас сы паю 
па па верх ні гле бы плас та-
мі па 6 ст. лы жак ка лій на га 
ўгна ен ня, су пер фас фа ту і 
по пе лу, 3 вяд ры пе ра гною 
і 4 вяд ры рэ за на га мар коў-
на га бац він ня. Усё пе ра-
коп ваю і фар мі рую гра ду 
даў жы нёй 5 м і шы ры нёй 
0,9 м.

Уз доўж яе пра коп ваю 
ма ты кай 2 ка наў кі глы бі-
нёй 10 см, шы ры нёй 15 cм 
і за паў няю іх рэ за ным бац-
він нем та ма таў. Пры сы паю 
рас лін ную ма су ўрад лі вай 
зям лёй і злёг ку ўшчыль-
няю.

Каб час нок па спеў ука-
ра ніц ца, вы са джваю яго ў 
кан цы ве рас ня. Да гэ та га 
ча су град ка ўжо цал кам 
па спее. Час нок вы рас тае 
ся рэд ня га і буй но га па ме-
ру, не хва рэе і доб ра за хоў-
ва ец ца.

Да рэ чы, на рэ за ным бац-
він ні та ма та доб ра рас туць 
так са ма ка бач кі, гар бу зы і 
морк ва. Але пад гэ тыя куль-
ту ры я рых тую град кі кры ху 
інакш. Уклад ваю бац він не, 
за тым не вя лі кі пласт зям лі, 
по тым — ліс це ма лі ны і зноў 
пласт зям лі. У за леж нас ці 
ад куль ту ры раб лю лун кі ці 
ба ра зён кі, якія за паў няю пе-
ра гно ем, і на кры ваю град ку 
ста рой плён кай. А пры бі раю 
яе вяс ной, ка лі град ка па-
спее.

Іван ПЯТ РОЎ.
г. Верх ня дзвінск.
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