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СЁННЯ
Мiнск — 7.02 18.58 11.56
Вi цебск — 6.52 18.48 11.56
Ма гi лёў — 6.52 18.48 11.56
Го мель — 6.49 18.45 11.56
Гродна — 7.18 19.14 11.56
Брэст — 7.18 19.14 11.56

Iмянiны
Пр. Аляксандра, 
Валяр’яна, Ільі, Карнілы, 
Лук’яна, Мікалая, Пятра, 
Сцяпана.
К. Люцыі, Тэрэзы, Юсты-
ны, Ніла, Цыпрыяна.

Месяц
Апошняя квадра 27 верасня.
Месяц у сузор’і Льва.

1580 год — бры тан скі ма ра пла-
вец і пі рат Фрэн сіс Дрэйк на 

ча ты рох мат ча вым флаг ман скім га ле о не 
«За ла тая лань» вяр нуў ся ў Плі мут з кру-
га свет на га па да рож жа. Мэ тай яго пла ван ня 
бы лі по шу кі но вых зя мель і пад рыў мар ской 
ма гут нас ці Іс па ніі. Прай шоў шы ўздоўж Ці-
ха акі ян ска га ўзбя рэж жа Паўд нё вай Аме-
ры кі, Дрэйк за ха піў ба га тую зда бы чу і 
на нёс ве лі зар ную шко ду іс пан ска му мар-
ско му ганд лю. Ка ра ле ва Анг ліі Елі за ве та І, 
якая на зы ва ла Дрэй ка «мой да ра гі пі рат», 
шчод ра ўзна га ро дзі ла яго. Акра мя та го, 
яму бы ло на да дзе на ры цар скае зван не. Ка-
ра ле ва за га да ла па ста віць «За ла тую лань» 
у спе цы яль ным до ку ў вус ці Тэм зы. Праз 
100 га доў з па луб ных до шак галеона бы-
ло вы раб ле на крэс ла, па до ра нае ка ра лём 
Кар лам ІІ Окс фард ска му ўні вер сі тэ ту, дзе 
гэ тая рэ лік вія зна хо дзіц ца і ця пер. Да рэ чы, 
па вод ле ле ген ды, ме на ві та ад Дрэй ка пай-
шоў ры ту ал ад дан ня вай ско вай чэс ці, ка лі 
пад час пры ёму ў ка ра ле вы ён пры крыў ру-
кой во чы, ні бы ўра жа ны яе пры га жос цю.

1896 год — у Мін ску ад кры та пер шая 
ў Бе ла ру сі тэ ле фон ная стан-

цыя агуль на га ка ры стан ня. Да тэ ле фон най 
сет кі бы ло пад клю ча на 57 апа ра таў, якія 

на ле жа лі 53 аба не нтам. Агуль ная пра цяг-
ласць лі ній скла ла 12 вёрст 114 саж няў. 
Тэ ле фон най су вяз зю ка рыс та ла ся вуз кае 
ко ла за мож ных га ра джан. Пла та за аба не-
мент у ра ды у се да 2 вёрст ад тэ ле фон най 
стан цыі вы зна ча ла ся ў 75 руб лёў, а да-

лей да гэ тай су мы на баў ля ла ся на кож ную 
вярс ту па 15 руб лёў. А 75 руб лёў — гэ та 
пры клад на зар пла та ква лі фі ка ва на га ра-
бо ча га за паў го да ў тыя ча сы. На стан цы-
ях та ды пра ца ва лі «тэ ле фон ныя па нен кі». 
Яны па він ны бы лі доб ра ва ло даць за меж-
ны мі мо ва мі, ва ло даць пры ем ным го ла сам 
і мець уяў лен не аб ро дзе дзей нас ці і на ват 
за хап лен нях кож на га аба не нта. Акра мя та-
го, па нен кі да ва лі пад піс ку аб ня ўдзе ле ў 
якіх-не будзь тай ных ар га ні за цы ях. Пер шая 
тэ ле фон ная су вязь кант ра ля ва ла ся па лі-
цэй скі мі пад раз дзя лен ня мі. У 1911 го дзе 
ўжо пра ца ва ла між га род няя тэ ле фон ная 
сет ка Мінск — Ба ры саў, ад на з ча ты рох 
па ўсёй Ра сіі.

1928 год — 85 га доў та му на ра дзіў-
ся (вёс ка Уголь шчы на Бя лы ніц-

ка га ра ё на) Ві таль Фя до са віч Мядз ве дзеў, 
бе ла рус кі ву чо ны-эка на міст, член-ка рэс-
пан дэнт НАН Бе ла ру сі, док тар эка на міч-
ных на вук, пра фе сар. Аў тар больш як 300 
на ву ко вых прац, у тым лі ку 8 ма на гра фій. 
Яго пра цы пры све ча ны ме та да ло гіі да-
сле да ван ня, ма дэ ля ван ня і праг на за ван ня 
раз віц ця рэ гі я наль ных эка на міч ных сіс тэм, 
вы ра шэн ню кан крэт ных эка на міч ных праб-
лем доў га тэр мі но ва га і ся рэд не тэр мі но ва-
га раз віц ця Бе ла ру сі, па бу до вы сіс тэ мы ін-
фар ма цый на га за бес пя чэн ня на ву кі, тэх ні кі, 
вы твор час ці. Пра па на ваў сіс тэ му ме та даў і 
ма дэ ляў рас пра цоў кі пра гно заў, схем раз-
мя шчэн ня пра дук цый ных сіл і комп лекс на га 
раз віц ця на род най гас па дар кі Бе ла ру сі. Рас-
пра ца ваў ма дэль між на род ных эка на міч ных 
ад но сін Рэс пуб лі кі Бе ла русь з су свет най су-
поль нас цю. Пад яго кі раў ніц твам рас пра-
ца ва ны На цы я наль ныя пра гра мы раз віц ця 
экс пар ту, ту рыз му на ся рэд не тэр мі но вую 
перс пек ты ву.

Аляк сандр ЕЛЬ СКІ, пісь мен нік, гіс то-
рык, эт ног раф:

«Лю дзей трэ ба пры цяг ваць лю боўю і 
дзей най пад трым кай».
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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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«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

№ 29 (487)Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ, тэл. 287 18 27.
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Ка лі мы ка жам «шал фей» — ва ўяў лен ні 
паў стае сціп лая мя цёл ка цём на-сі ніх кве-
так з ха рак тэр ным во да рам. Ад нак ма ла 
хто за дум ва ец ца, што іс нуе ня ма ла ві даў 
шал фею не дух мя ных, не сціп лых і на ват... 
не сі ніх. Яр ка чыр во ная пры га жу ня, якую 
мно гія ве да юць пад наз вай «Саль вія», — не 
што ін шае як шал фей!

Ка лі ка заць пра звык лыя ві ды, то вя до ма, 
што гэ тыя рас лі ны ўстой лі выя да за су хі і ма-
ро зу, не за над та кап рыз ныя, — пры нам сі, да-
рос лыя. На сен не ў шал фею дроб нае, се ян цы 
сла быя, раз ві ва юц ца до сыць доў га.

У па раст ках змя шча ец ца шмат ду біль ных, 
сма ліс тых, гор кіх рэ чы ваў, эфір ных але яў, са-
па ні наў і фі тан цы даў.

Шал фей вель мі ка рыс ны пры су хо тах, у 
клі мак тэ рыч ны пе ры яд, пры за па лен ні лёг кіх, 
гор ла, пе ча ні, ны рак, па но сах, на са вых кры-
ва цё ках. Гэ тая рас лі на ва ло дае ма гут ным су-
праць за па лен чым эфек там, а так са ма аказ вае 
абяз боль валь нае, ан ты сеп тыч нае і звя заль нае 
дзе ян не.

Як ні дзіў на, але ў ку лі на рыі шал фей (вы су-
ша нае ліс це) так са ма ўжы ва ец ца — у якас ці 
вост рай і гор кай рэз кай пры пра вы ў са ла тах, 
со у сах, стра вах з фар шу, паш тэ тах. Зрэд ку 
шал фе ем за праў ля юць пер шыя стра вы. Ліс це 
ўжы ва ец ца для пры га та ван ня вост рых на по яў.

У пар фу ме рыі ўжы ва юць 
алей шал фею ў якас ці фік са-
та ра па ху.

Шал фей вы рошч ва юць 5-6 
га доў на ўчаст ках са ста ран на 
пад рых та ва най гле бай. Уво сень 
уно сяць ар га ніч ныя і ка лій на-
фос фар ныя ўгна ен ні, увес ну 
— азот ныя. Учас так ус коп ва юць і вы ся ва юць 
на сен не на гра ды для атры ман ня ра са ды. Ва 
ўзрос це 35-40 дзён ра са ду вы са джва юць на ста-
лае мес ца ў фа зе 3-5 са праўд ных ліс тоў па схе ме 
20х10 см. У пер шыя 3-4 тыд ні пас ля пе ра сад кі 
па лі ва юць, рых ляць між рад дзе і пра по лва юць. 
Во сен ню ўно сяць ка лій на-фос фар ныя ўгна ен ні, 
увес ну на ступ на га го да — азот ныя.

Ліс це збі ра юць на па чат ку цві цен ня ўжо 
ў пер шы год. Зрэз ку ро бяць на вы шы ні 
15-20 см ад па верх ні гле бы, пас ля ча го рас-
лі ну пад корм лі ва юць і доб ра па лі ва юць. На 
пра ця гу ле та мож на са браць 2-3 ура джаі 
па раст каў, пры чым апош нія ад наў ля юц ца 
праз 40-50 дзён.

Узім ку шал фей мож на куль ты ва ваць у ва зо-
нах на пад акон ні ку, пры не аб ход нас ці атрым-
лі ва ю чы све жае ліс це.

Ня рэд ка ў са дах вы рошч ва юць шал фей 
мус кат ны, які мае больш тон кі во дар і мен шую 
ўстой лі васць да не спры яль ных умоў.

УСМІХНЕМСЯ
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Кан чат ко ва я вы ра шыў ху дзець, ка лi плю нуў на 
ву лi цы i тра пiў са бе на жы вот.

Iдуць два фа то гра фы, гля дзяць па ба ках у по шу ках 
сю жэ та. Рап там адзiн 
па слiз нуў ся i ўпаў у 
лу жы ну. Дру гi тут жа 
па дае по бач:

— Доб ры ра курс! А 
што зды ма ем?

Мя не ў ту рэц кiм 
атэ лi на зва лi Аляк-
санд рам Не ўскiм, 
та му што я пе ра мог 
швед скi стол.

ВЫ БІ РА ЕМ КУЛЬ ТУ РЫ

Пад зі му се юць шмат лі кія 
зе ля нін ныя куль ту ры — та кія, 
як кроп, пят руш ка, са ла та, 
шпі нат і інш. Так са ма вы гад-
на вы сей ваць морк ву, бу рак. 
Сю ды мож на ад нес ці вя лі кую 
коль касць шмат га до вых і ад-
на га до вых кве так — як тых, 
якім па трэб на стра ты фі ка-
цыя, так і тых, ка му яна не 
па трэб на.

ВЫ ЗНА ЧА ЕМ ТЭР МІ НЫ

Ад та го, на коль кі ўда ла вы-
бра ны тэр мін сяў бы, за ле жыць 
пос пех усёй спра вы. Ка лі яна 
пра ве дзе на за над та ра на, 
на сен не пра рас це ўво сень і 
ўсхо ды пры на ды хо дзе ха ла-
доў за гі нуць; а ка лі не зра біць 
гэ та свое ча со ва, то па се яць 

не атры ма ец ца з-за не спры-
яль ных умоў надвор'я. Агуль-
нае пра ві ла: сяў бу пра вод зяць 
пас ля пад мяр зан ня верх ня га 
плас та гле бы (на глы бі ні 5 см 
яе тэм пе ра ту ра яшчэ па він на 
тры мац ца ў ме жах 2-4°С), але 
да та го мо ман ту, ка лі з'я віц ца 
ста лы снеж ны по крыў.

ВЫ БІ РА ЕМ І РЫХ ТУ ЕМ 
УЧАС ТАК

Пад рых тоў ка град для па-
дзім няй сяў бы пра во дзіц ца 
яшчэ ў цёп лае на двор'е і ні чым 
асаб лі вым не ад роз ні ва ец ца 
(пе ра коп ка гле бы, уня сен не 
пе ра гною ці кам пос ту, вы раў-
ноў ван не і фар ма ван не град). 
Адзі ная яго асаб лі васць — не-
аб ход насць па пя рэд не зра біць 
лун кі (іх глы бі ня за ле жыць ад 

куль ту ры) і пад рых та ваць па-
трэб ную коль касць не за мерз-
лай гле бы (яе мож на ўзяць, 
на прык лад, з цяп ліц або за га-
дзя на за па сіць у якіх-не будзь 
ёміс тас цях), каб за сы паць 
ёю пло шчу, дзе пра во дзіц ца 
сяў ба. Май це на ўва зе, што 
ўчас так для па дзім няй сяў бы 
па ві нен зна хо дзіц ца на вы со-
кім мес цы (якое ўвес ну хут чэй 
пад сы хае і пра гра ва ец ца) з 
устой лі вым снеж ным по кры-
вам узім ку (ка лі снег бу дзе 
аб дзі мац ца вет рам, на сен не 
па мерз не). Ад нак за над та 
шмат сне гу на ўчаст ку быць 
не па він на: увес ну ён бу дзе 
доў га рас та ваць. Участ кі, якія 
ўвес ну за тап ля юц ца та лы мі 
во да мі, для па дзі мніх па се ваў 
не пры дат ныя: на сен не на іх 
мо жа за гніць, так і не даў шы 
ўсхо даў. Гле бы на гра дах па-
він ны быць лёг кі мі па сва ёй 
струк ту ры, бо цяж кія гле бы 
ўвес ну за глей ва юц ца, што 
рэз ка па гар шае ўсхо джасць.

АСАБ ЛІ ВАС ЦІ СЯЎБЫ

Па дзім нюю сяў бу пра во-
д зяць толь кі су хім на сен нем, 
пры чым гус цей, чым пры 
вяс но вым па се ве (нор му на-
сен ня па вя ліч ва юць у 1,5-2 
ра зы), каб пад стра ха вац ца, 
бо част ка на сен ня губ ляе 
ўсхо джасць. Лепш се яць 
дра жы ра ван нае на сен не (не-
бяс пе ка яго згу бы пры су ро-
вых па год ных умо вах знач на 
ні жэй шая), ад бі раць толь кі 
доб рае га тун ка вае паў на важ-

кае буй ное на сен не, па коль кі 
ве ра год насць страты ін шых 
на па ра дак вы шэй. На сен не 
аку рат на рас клад ва юць у ся-
рэ дзі не змерз лых ба ра зё нак і 
пры сы па юць ба ра зён кі на за-
па ша най гле бай, ні ў якім ра зе 
не ўшчыль ня ю чы яе. Ня дрэн-
на звер ху за муль чы ра ваць 
гра ды тон кім плас том тор фу 
ці кам пос ту (са чы це, каб на-
сен не не апы ну ла ся за над та 
глы бо ка) — гэ та пра ду хі ліць 
увес ну ўтва рэн не гле ба вай 
ска рын кі і бу дзе спры яць з'яў-
лен ню друж ных ус хо даў.

Ні ў якім ра зе не па лі вай це 
па се вы: увес ну на сен ню цал-
кам хо піць віль га ці ад рас та-
ла га сне гу, а ўво сень ім бры-
няць не трэ ба, інакш узім ку 
яны за гі нуць.

Ка лі снеж ны по крыў ня-
знач ны, а на ды хо дзяць моц-
ныя ма ра зы, да дат ко ва ату лі-
це па се вы сне гам. У рэ гі ё нах 
з не да стат ко вым снеж ным по-
кры вам да во дзіц ца ўцяп ляць 
іх лап ні кам, ліс то тай і ін шым 
ма тэ ры я лам, муль чы ру ю чы 
плас том ка ля 15 см (важ на, 
каб яны бы лі су хі мі). Увес ну 
яго ад ра зу пры бі ра юць, інакш 
ус хо ды бу дуць поз ні мі і рэд-
кі мі. Пас ля рас та ван ня сне гу 
гра ды на кры ва юць звы чай-
ным укрыў ным ма тэ ры я лам. 
Ка лі з'я вяц ца ўсхо ды, гле бу 
рых ляць, а ўсхо ды пры не аб-
ход нас ці пра рэ джва юць. Да-
лей шая аг ра тэх ні ка ні чым не 
ад роз ні ва ец ца ад аг ра тэх ні кі 
куль тур, па се я ных увес ну.

— Хлопцы-ы-ы! 
Язь вялізны!

ВЫ ГА ДЫ 
ПА ДЗІМ НЯЙ СЯЎ БЫ

Па дзім няя сяў ба да зва ляе не толь кі атры маць больш 
ран нюю пра дук цыю, але і, як пра ві ла, па вя лі чыць ура-
джай насць; рас лі ны пры гэ тым мац ней шыя, менш 
па шкодж ва юц ца хва ро ба мі. Праў да, пос пех спа да-
рож ні чае толь кі тым, хто пра віль на вы бі рае куль ту ры, 
вы зна чае ап ты маль ныя тэр мі ны. У ся рэд нім, ура джай 
па се я ных пад зі му куль тур атрым лі ва юць на 1-2 і на ват 
3 тыд ні ра ней, чым пры вяс но вых па се вах. А ўжы ван-
не ўкрыў но га ма тэ ры я лу яшчэ больш па ска рае час 
атры ман ня пра дук цыі.. Да лет няй за су хі рас лі ны па-
спя ва юць сфар мі ра ваць доб рую ка ра нё вую сіс тэ му, 
не аб ход ную для та го, каб да стаць віль гаць з гле бы і 
на рас ціць да стат ко вую коль касць ліс ця (бо на па чат-
ку рос ту яны атрым лі ва юць больш вяс но вай віль га ці) 
— та му ўра джай насць пры па дзім няй сяў бе бы вае 
вы шэй шай. Акра мя та го, на сен не пра хо дзіць зі мо вую 
за гар тоў ку, і га род ні на, якая вы рас тае з яго, лепш 
пе ра но сіць за ма раз кі. Не вар та іг на ра ваць і той факт, 
што па дзім няя сяў ба шэ ра гу куль тур вы зва ляе ўвес ну 
част ку каш тоў на га ча су, яко га заў сё ды не ха пае.

ШМАТ АБ ЛІЧ НЫ ПРЫ ГА ЖУН


