
Наз ва гэ та га дэ ка ра тыў на га кус та 
ўтва ры ла ся з-за афар боў кі ягад. Амаль 
ва ўсіх ві даў снеж на я гад ні ку пла ды бе-
ла га ко ле ру, і толь кі ў снеж на я гад ні ку 
кі тай ска га яны чор ныя.

Бе лы снеж на я гад нік цві це на пра-
ця гу ўся го ле та да лі кат ны мі ру жо вы мі 
квет ка мі, са бра ны мі ў су квец це-грон ку. 
Бе лыя яга ды з'яў ля юц ца ў ве рас ні-каст-
рыч ні ку. Рас лі на ад роз ні ва ец ца па вы-
ша най устой лі вас цю да не спры яль ных 
умоў ася род дзя пра жы ван ня, та му ак-
тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца ў дэ ка ра тыў-
ным азе ля нен ні. Па коль кі снеж на я гад-
нік за су ха ўстой лі вы, ма ро за ўстой лі вы і 
це не вы нос лі вы, то вы браць учас так для 
па сад кі рас лін бу дзе не цяж ка. Але для 
рас крыц ця яго пры га жос ці лепш за ўсё 
па ды хо дзяць со неч ныя ўчаст кі з урад лі-
вы мі су глін ка мі, якія ма юць нейт раль ную 
або сла ба шчо лач ную рэ ак цыю гле бы.

ПА САД КА 
Пе рад тым як брац ца за вы са джван не 

рас лі ны на ўчаст ку, гле бу вар та пе ра-
ка паць і да даць ар га ніч ныя ўгна ен ні. 
Па сад ка выя ямы за паў ня юць су мес сю 
тор фу, кам пос ту і пе ра гною. Да дат ко ва 
на кож ную рас лі ну ўно сіц ца су пер фас-
фат (200 г) і драў ня ны по пел (600 г). Кус-
ты раз мя шча юць на ад лег лас ці 1–1,5 м 
адзін ад ад на го.

Пры вы ка нан ні са ні тар на га і фар мі-
ро вач на га аб ра за ння вар та па мя таць, 
што квет ка выя пу пыш кі за клад ва юц ца 
на па раст ках бя гу ча га го да.

Фар мі ро вач ныя аб рэз кі пра вод зяць 
вяс ной, па раст кі ка ро цяць пры клад на 
на па ло ву даў жы ні. Аб ра за нне «на пень» 
ро біц ца на ста рых рас лі нах, якія ма юць 
па трэ бу ў ама ла джэн ні.

РАЗ МНА ЖЭН НЕ 
Спо са баў раз мна жэн ня снеж на-

 я гад ні ку іс нуе до сыць шмат. Яго мож на 
раз множ ваць трон ка мі, ка ра нё вым па-
рас ні кам, на сен нем, дзя лен нем кус та і 
ад вод ка мі. Ба га ты ка ра нё вы па рас нік 
снеж на я гад ні ку па спя хо ва вы ка рыс тоў-
ва ец ца для раз мна жэн ня рас лін на пра-
ця гу ўся го се зо на.

Дзя лен не кус та пра вод зяць аль бо 
вяс ной, аль бо во сен ню. Рас лі ны вы коп-

ва юць і дзе ляць ра зам з ка ра нё вай сіс тэ-
май. Пры раз мна жэн ні ад вод ка мі мож на 
зра біць спе цы яль ную ка наў ку, у якую 
на кі роў ва юць па раст кі снеж на я гад ні ку, 
пры кру ціў шы іх дро там. Да кан ца ве ге-
та цый на га пе ры я ду ў ад вод каў сфар-
мі ру ец ца ма гут ная ка ра нё вая сіс тэ ма, 
і рас лі ны мож на ад дзя ліць се ка та рам і 
пе ра са дзіць на жа да нае мес ца.

Пры раз мна жэн ні трон ка мі мож на 
вы ка рыс тоў ваць ад раў не лыя або зя лё-
ныя трон кі. Ад раў не лыя на рых тоў ва юць 
во сен ню і за хоў ва юць у пяс ку ў пра ха-
лод ным па мяш кан ні. Зя лё ныя трон кі па-
чы на юць на рых тоў ваць пас ля пе ры я ду 
цві цен ня (чэр вень). Пра вя ра юць пры-
дат насць ча ран коў на ступ ным чы нам: 
па рас так згі на юць, і ка лі ён ла ма ец ца з 
хрус там, зна чыць, вы спеў і па ды хо дзіць 
для на рых тоў кі ча ран коў.

На сен ны спо саб ужы ва юць рэд ка, бо 
на сен не ў снеж на я гад ні ку дроб нае і пра-
цэс атры ман ня паў на вар тас ных рас лін 
зай мае за над та шмат ча су.

Мі ну лай во сен ню па-
са дзі ла цюль па ны. Увес-
ну яны рас лі вель мі сла ба 
і амаль не бы ло кве так. У 
чым пры чы на?

Ва лян ці на Ня хай чык, 
г. Пінск.

Пры чын мо жа быць 
не каль кі.

1. Маг чы ма, цы бу лі ны бы лі 
за над та за глыб ле ны. Звы чай-
на глы бі ня па сад кі вы зна ча ец-
ца па ме рам цы бу лі ны і скла дае 
тры яе вы шы ні (пры вы шы ні 
цы бу лі ны 4 см яе вы са джва-
юць на глы бі ню 12 см).

2. Ад лег ласць па між цы-
бу лі на мі па кі да юць не менш 
за 10 см.

3. Вель мі важ ная пад рых-
тоў ка гле бы пад цюль па ны. 
Яны не вы но сяць кіс лых глеб, 
та кія ўмо вы не спры яль на ад-
бі ва юц ца на цві цен ні.

4. Іс тот на ўплы вае на цві-
цен не тэм пе ра тур ны рэ жым, 
пры якім фар мі ра ва лі ся цы-
бу лі ны.

Ка лі ў пе ры яд пас ля вы-
коп ван ня цы бу лі ны за хоў-
ва лі ся ў пра ха лод ных умо-
вах, гэ та маг ло ад біц ца на 
за клад цы квет ка вых пу пы-
шак. Пас ля за вя дан ня ліс-
ця, за сы хан ня квет ка но са і 
ад мі ра ння ка ра нёў у гле бе 
за ста ец ца цы бу лі на, якая 
ўсту пае ў пе ры яд лет ня га 

спа кою. Ме на ві та ў гэ ты мо-
мант у цы бу лі не за клад ва-
юц ца і фар мі ру юц ца квет кі 
па раст каў бу ду ча га го да і 
но вая пу пыш ка ад наў лен ня. 
У мес цах на ту раль на га рос ту 
цюль па наў, у Ся рэд няй Азіі, 
гэ та пе ры яд га ра ча га і су хо га 
ле та. У гэ ты час пад уплы вам 
вы со кай тэм пе ра ту ры сты-
му лю ец ца пра цэс фар мі ра-
ван ня кве так. Цы бу лі ны, якія 
за ста юц ца ў гле бе ва ўмо вах 
ха лад на ва та га і сы ро га ле та 
ся рэд няй па ла сы, аказ ва юц-

ца ў не спры яль ных умо вах 
для за клад кі квет ка вых пу-
пы шак.

Рэ ка мен ду ец ца што год 
пас ля за кан чэн ня цві цен ня 
вы коп ваць цы бу лі ны, пра-
суш ваць іх і за хоў ваць пер-
шыя 4–5 тыд няў пры тэм пе-
ра ту ры 23–25 гра ду саў. За-
тым тэм пе ра ту ру па сту по ва 
зні жа юць да 17–20 гра ду саў 
і ў та кіх умо вах за хоў ва юць 
да вы сад кі ў грунт у кан цы 
ве рас ня — па чат ку каст рыч-
ні ка.

Пра джэнтль ме на і са-
праўд на га джэнтль ме на.

Джэнтль мен — гэ та муж-
чы на, а са праўд ны джэнтль-
мен — гэ та жа но чыя фан-
та зіі.

Док тар ра іць зна ё ма му:
— Ка лі та бе дрэн на ноч-

чу, па хмел ле, не 
мо жаш спаць — 
вы пі кры ху га рэл-
кі і кла дзі ся!

— Ды як я ля гу 
спаць, ка лі яшчэ 
за ста ло ся?!

Я не ўме ла са-
дзіц ца на шпа гат 
да та го ча су, па-
куль не зва ры ла 
дзі ця ці кі сель...

— Вось ка лі б у ця бе быў 
вы бар, ку ды б ты ра ні цай 
ха дзіў: у шко лу, у ін сты тут 
ці на пра цу?

— У дзі ця чы са док...

Ды рэк тар тур ба зы — гэ-
та ча ла век, яко га па ва жа юць 
толь кі з мая па ве ра сень.
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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.

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

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 7.00 19.01 12.01
Вi цебск — 6.50 18.51 12.01
Ма гi лёў — 6.50 18.51 12.01
Го мель — 6.47 18.48 12.01
Гродна — 7.15 19.17 12.02
Брэст — 7.16 19.17 12.01

Iмянiны
Пр. Аляксея, Дзмітрыя, 
Сямёна, Фёдара, Юльяна.
К. Амеліі, Аўрэліі, 
Святаполка, Сяргея, 
Уладзіслава.

Месяц
Маладзік 24 верасня.

Месяц у сузор’і Авена.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

25 верасня 2014 г.

1848 год — на ра дзіў ся (го рад Ма гі лёў) Вац лаў Пят-
ро віч Фе да ро віч, бе ла рус кі края знаў ца, ка лек-

цы я нер, юрыст, член-ка рэс пан дэнт Кра каў скай АН, га на-
ро вы член Ві цеб скай ву чо най ар хіў най ка мі сіі. Пра ца ваў у 
Са ра та ве, Ца ры цы не, Ерэ ва не. З 1884 г. жыў і пра ца ваў у 
Ві цеб ску. Да па ма гаў пры рас коп ках ар хе о ла гам, ка лек цы-
я на ваў зброю, эт на гра фіч ныя і ну міз ма тыч ныя ма тэ ры я лы. 
У біб лі я тэ цы Фе да ро ві ча (больш за 1 ты ся чу та моў) бы лі кні гі 
па гіс то рыі Бе ла ру сі і Літ вы, бе ла рус кія і лі тоў скія вы дан-
ні XVІІІ-XІX стст. Свае ар ты ку лы па гіс то рыі краю пуб лі ка ваў 
у «Витебских губернских ве до мос тях». Укла даль нік лі та ра-
тур на-края знаў ча га збор ні ка «З ва ко ліц Дзві ны». Рас пра-
ца ваў ста тут Бе ла рус ка га воль на-эка на міч на га та ва рыст ва. 
У 1920 г. на ба зе яго ка лек цый ар га ні за ва ны свое асаб лі вы 
му зей ста ра жыт на сцяў імя В. Фе да ро ві ча, які ў 1924 г. стаў 
част кай Ві цеб ска га аб лас но га края знаў ча га му зея. Па мёр 
у 1911 го дзе.

1906 год — на ра дзіў ся Дзміт рый Шас та ко віч, вя до мы 
са вец кі кам па зі тар, пі я ніст, пе да гог і гра мад скі 

дзе яч. На род ны ар тыст СССР, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. 
Лаў рэ ат пя ці Ста лін скіх прэ мій, Ле нін скай прэ міі, Дзяр жаў най 
прэ міі СССР. Адзін з най буй ней шых му зыч ных дзея чаў XX 
ста год дзя. Пра дзед Шас та ко ві ча па баць ка вай лі ніі — Пётр 
Мі хай ла віч Шас та ко віч — на ра дзіў ся ў бе ла рус кім мяс тэч-
ку Шэ ме та ва (За ві лей скі па вет Ві лен скай гу бер ні). Му зы ка 
Д. Шас та ко ві ча — гэ та мас тац тва, пра сяк ну тае лю боўю да 
ча ла ве ка, ве рай у яго вы са ка род насць, во лю і ро зум. Пра тое, 

што ад бы ва ла ся ў Са вец кім Са ю зе і ва 
ўсім све це, Дзміт рый Дзміт ры е віч Шас-
та ко віч га ва рыў з васт ры нёй аса біс та га 
пе ра жы ван ня. Ён не спа кой ны ле та пі сец, 
а пал кі, глы бо кі дра ма тург і мыс лі цель. 
Та кім ён вы явіў ся і ў тво рах, звя за ных з 
су час нас цю, на прык лад, у сё май і вось-
май сім фо ні ях, і ў тых, якія пры све ча ны 
гіс та рыч ным па дзе ям. Сім фо ніі і ара-
та ры яль ныя тво ры, опе ры, кан цэр ты, 
квар тэ ты, ва каль ныя цык лы — тво ры 
Шас та ко ві ча па тра бу юць глы бо ка га 
ўслу хоў ван ня і доў га га «ўчыт ван ня». У знак пры знан ня за-
слуг кам па зі та ра Ака дэ міч ная фі лар мо нія ў Санкт-Пе цяр бур гу 
і Дзяр жаў ны квар тэт Ра сіі сён ня но сяць яго імя.

1949 год — 65 га доў та му на ра дзіў ся (Рух ча 2-я 
Сто лін ска га ра ё на) Іван Мі хай ла віч Ле мя шэў-

скі, бе ла рус кі ву чо ны-эка на міст, док тар эка на міч ных на вук 
(1993), пра фе сар (1996). У 1970 го дзе скон чыў Бе ла рус кі ін-
сты тут на род най гас па дар кі, у 1986-м — Мін скі пе да га гіч ны 
ін сты тут за меж ных моў. Аў тар на ву ко вых прац па гіс то рыі 
эка на міч ных ву чэн няў, фі нан сах, транс фар ма цыі су час ных 
эка на міч ных сіс тэм.

Мі ка лай ЯСТ РЭБ СКІ, ін жы нер-бу даў нік, лі та ра тар:

«Так зда ра ец ца, ка лі хтось ці, жа да ю чы пе ра ско чыць праз 
шы ро кі роў, ад сту пае на зад, каб раз бег чы ся».
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У іх ці ка выя ад но сі ны з гра мад ствам. З ад на-
го бо ку, ад яго за ле жаць іх срод кі іс на ван ня 
і, на рэш це, пос пех, а з дру го га бо ку, гэ тыя 
лю дзі час та кры ты ку юць не да хо пы, імк ну чы-
ся гэ тым пра дэ ман стра ваць як мож на па леп-
шыць іс ну ю чы па ра дак. Яны час та ад чу ва юць 
цяж кас ці ў по шу ку шля хоў вы ра жэн ня сва іх 
эмо цый і па чуц цяў у між асо бас ных ста сун-

ках і аса біс тых пры хіль нас цях. У ад но сі нах з сяб ра мі яны 
па вод зяць ся бе до сыць ла яль на. Яны ва ло да юць раз ві тай 
фан та зі яй, вель мі дак лад ныя і пры дзір лі выя. Час та не каль кі 
ра зоў пра вя ра юць зроб ле нае, каб знай сці па мыл кі і ўма ца ваць 
сла быя мес цы. Яны па він ны па мя таць, што сло вы мо гуць пры-
нес ці больш шко ды, чым фі зіч ныя дзе ян ні, і імк нуц ца быць 
больш ад кры ты мі ў ад но сі нах і па чуц цях.
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НА РО ДЖА НЫЯ

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

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

ПА МЫЛ КІПА МЫЛ КІ
ПРЫ ПА СА ДЦЫ ЦЮЛЬ ПА НАЎ ПРЫ ПА СА ДЦЫ ЦЮЛЬ ПА НАЎ 

СНЕЖ НА Я ГАД НІК 

Мой улад ка ваў ся нач ным вар таў ні ком. 
Ча сам ра бо ту на дом бя рэ!


