16

НАПРЫКАНЦЫ

23 чэрвеня 2022 г.

Цыбулька любіць нашатыр

СЁННЯ

Кончыкі пёрак цыбулі пабляднелі, а само пяро стала
жаўтлявага колеру?
Расліне не хапае азоту. Папоўніць яго дапаможа раствор нашатыру.
Робіцца ён так: у 10 л вады разводзяць 3 ст. лыжкі нашатыру. Пад вечар паліваюць цыбулю гэтым растворам
пад карэньчык.

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

- Перад пасадкай: 1 ст. лыжка солі
на 1 літр вады заліць на 3 гадзіны.
- Пасля солі: цёмны раствор марганцоўкі на 2 гадзіны. Абавязкова прамыць.
- Ад цыбульнай мухі: 1. З'явіўся першы лісточак — а) палівайце вадой;
б) паліў — 2 ст. лыжкі нашатырнага спірту на вядро вады (тры палівачкі на 6 п. м
градкі); в) палівайце вадой. 2. Праз
10–14 дзён — па той жа схеме паліў:
1 ст. лыжка солі на 1 літр вады. 3. Праз
10 дзён — па той жа схеме паліў моцным растворам марганцоўкі.
- Падкормкі: любіць драж джавы
настой: 100 г дражджэй на 1 вядро,
настойваць гадзіну, паліць, падкарміць, паліць.

Агурок
- Перад сяўбой за 5-6 дзён зямлю
паліць гарачай вадой з 1 ст. лыжкай
меднага купарвасу на вядро вады,
прыкрыць плёнкай.
- Паліў толькі цёплай вадой увечары.

- Пад корм кі: лю бяць дрож джы,
100 г дражджэй на 1 вядро вады, настойваць гадзіну, паліць, падкарміць
1 шклянкай настою на кусцік, паліць.
Найлепшая падкормка: крапіва з попелам, вось яе і пастаўце ў цяпліцу.
- Зрабіце каркас для плецяў па
версе.
- Не рыхляць, а падсыпаюць зямлю.
- Пастаўце вядро з гнаявой жыжкай
або травой у цяпліцу.
- Апырскванне ад хваробы: 1 літр
абястлушчанага малака + 20 кропель
ёду на вядро вады. Як прафілактыка
1 раз на два тыдні, можна дадаць зялёнага мыла. Можна апрацаваць слабым растворам марганцоўкі.

Таматы
- Перад сяўбой за 5-6 дзён зямлю
паліць гарачай вадой з 1 ст. лыжкай
меднага купарвасу на вядро вады,
прыкрыць плёнкай.
- Пасадзіце: у цяпліцу і на градку
настурку — ад белакрылкі, базілік —
ад хвароб. Памідоры проста любяць
суседства.

Як правільна даглядаць цюльпаны, нарцысы
і крокусы пасля цвіцення
• Пасля завяршэння цвіцення выдаліце кветканосы. А вось лісце нельга адразу зразаць, бо яно з'яўляецца
крыніцай харчавання для цыбулінак.
Прыбраць яго можна толькі калі пажоўкне і пачне сохнуць.
• Працягвайце паліваць кветкі
яшчэ два тыдні пасля цвіцення, затым паліў можна спыніць.
• Пасля зрэзкі кветкі маюць патрэбу ў падкормках. Спатрэбяцца

фосфарна-калійныя ўгнаенні, расход
30—35 г на 1 кв. м. Ні ў якім разе не
падкормлівайце першацветы арганікай (курыным памётам або гноем),
гэта можа прывесці да гніення цыбулін.
• Сар та выя цюль па ны і кро кусы трэ ба выкоп ваць штогод, прыклад на ў пачат ку лі пе ня, а вось
на рцы сы — да стат ко ва раз на
3-5 га доў.

Апошняя квадра
21 чэрвеня.
Месяц у сузор'і Рыб.

Сонца

Памятка
садавода-агародніка
Цыбуля

Месяц

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

- Трымайце цяпліцу адкрытай.
- Мульчыруюць, калі зямля прагрэецца, травой, сенам.
- Паліў пад мульчу.
- Зрабіце пару разоў прапарванне:
закрыйце цяпліцу на паўдня, потым
добра праветрыце.
- Апырс кван не ад хва ро бы:
1 літр абяс тлу шча на га ма ла ка +
20 кро пель ёду на вяд ро ва ды.
Як прафілак тыка 1 раз на два тыдні,
можна дадаць зялёнага мыла. Можна апра ца ваць сла бым рас тво рам
мар ганцоўкі.
- Праткніце ствалы медным дротам.
- Насячыце бацвінне, запраўце ў
зямлю.
- Прафілактыка фітафтарозу: праз
пяць дзён пасля высадкі расады развесці 1 г сульфату медзі ў 4 літрах
даж джавой мяккай вады — апырскаць. Праз пяць дзён пасля першай
апрацоўкі з палівачкі: 40 г сухога хвашчу заліць вадой, кіпяціць 15 хвілін,
адвар зліць і захаваць. Асадак заліць
і кіпяціць 10 хвілін. Адвары злучыць,
давесці да 5 літраў.
- Праз пяць дзён пасля папярэдняй апрацоўкі 0,5 л абястлушчанага
малака + 50 кропель ёду на 5 літраў
вады.
- Праз 7–10 дзён пасля папярэдняй
апрацоўкі развесці 1 мл «Эпіну» на
5 літраў вады.

Усход

Захад Даўжыня
дня

4.38
4.19
4.28
4.34
4.55
5.05

21.46
21.44
21.36
21.23
21.59
21.50

17.08
17.25
17.08
16.49
17.04
16.45

Iмянiны
Пр. Антаніны,
Аляксандра, Васіля,
Івана, Мікалая, Паўла,
Феафана, Цімафея.
К. Агрыпіны, Ванды,
Альбіна, Базыля, Зянона,
Пятра, Юзафа.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
23 ЧЭРВЕНЯ

1792

год — каралеўскім прывілеем
Станіслава Аўгуста Панятоўскага зацверджаны герб вёскі Радунь (цяпер
гарадскі пасёлак у Воранаўскім раёне).
год — нарадзіўся Давід Абрамавіч Дзівакоў, беларускі вучоны ў галіне трактарабудавання, доктар тэхнічных
навук, прафесар, заслу жаны дзеяч навукі Беларусі.
Аўтар навуковых прац па тэорыі сельскагаспадарчых навясных агрэгатаў, тэорыі трактара і разліку яго механізмаў. Узначальваў распрацоўку трактарных гідрапад'ёмнікаў для кіравання навяснымі сельскагаспадарчымі
машынамі.
год — выйшаў першы нумар «Сялянскай
газеты» — органа выканкама Савета сялянскіх дэпутатаў Мінскай і Віленскай губерняў. Выдавалася
ў чэрвені—лістападзе ў Мінску. Публікавала справаздачы і рэзалюцыі губернскіх і павятовых з'ездаў сялянскіх
дэпутатаў, пастановы сялянскіх збораў, лісты чытачоў.
Асвятлялася палітычнае становішча ў краіне, мясцовыя падзеі. Выданне імкнулася растлумачыць сутнасць аграрнай
палітыкі ў вёсцы, заклікала ствараць зямельныя камітэты.
Выйшла 39 нумароў газеты.
год — нарадзіўся Аляксандр Яўгенавіч Крушэўскі, беларускі вучоны ў галіне механікі
і прыкладной матэматыкі, доктар фізіка-матэматычных
навук, прафесар. Аўтар навуковых прац па варыяцыйных
і аператарных метадах рашэння задач матэматычнай і
прыкладной тэорыі пругкасці, матэматычным мадэляван-
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

ні ў біямеханіцы, разліку машынабудаўнічых канструкцый
на трываласць.
год — нарадзіўся Георгій Васільевіч Лосік, беларускі вучоны ў галіне інжынернай
тэхнікі, біякібернетыкі, доктар псіхалагічных навук. Аўтар навуковых прац на стыку псіхалогіі і кібернетыкі, па
тэорыі распазнання аб'ектаў з варыятыўнай формай па
стварэнні і выкарыстанні камп'ютараў для сляпых.
— на ра дзіўся
Алан Цьюрынг,
брытанскі матэматык і логік,
працы якога паслужылі асновай для стварэння сучасных
ЭВМ.
год — на Хадынскім аэрадроме падчас выпрабавальнага палёту Міхаіл Громаў першым
з савецкіх лётчыкаў выкарыстаў выратавальны парашут.
год — нарадзіўся Аляксандр Міхайлавіч
Любімаў, расійскі журналіст, прадзюсар,
тэлевядучы.
год — нарадзіўся Зінедзін Зідан, французскі
футбаліст, паўабаронца зборнай Францыі і
іспанскага «Рэала». Найлепшы ігрок свету (1998, 2000,
2003, 2006). У 1998-м выйграў «Залаты Мяч» як найлепшы
футбаліст Еўропы. У 2004-м быў прызнаны УЕФА найлепшым футбалістам апошніх 50 гадоў.
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— Вася, а што гэта суседскія куры перасталі хадзіць у наш агарод?
— Уначы я расклаў на
градках дваццаць яек, а
раніцай на вачах у суседзяў сабраў.
Мне патрэбен чалавек,
які падзяляе мае амаральныя каштоўнасці.
Прыгатавала два паштэты. Муж паспрабаваў і вынес вердыкт: «Вось гэтая
курыца вельмі смачная, а

вось у гэтай курыцы дзіўны
смак».
Дзіўная курыца была ялавічнай печанню, а вельмі
смачная курыца была вэнджанай рыбай.
Не гультай, а дэгустатар
гультайства.
— Чаму вы спазніліся?!
— А я з раніцы за сняданкам пачаў расказваць жонцы, які вы ў нас выдатны
начальнік. І захапіўся!

АРТУР ШАПЕНГАЎЭР:

«Самы распаўсюджаны від гордасці — нацыянальная гордасць».

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 311 17 13 (тэл./факс);
аддзелаў: пiсьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыi — 311 17 16.

прыём рэкламы

тэл./факс: 311 17 27,
е-mail: reklama@zviazda.by

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым знач- Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
ком, носяць рэк ламны харак тар. «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
Адказнасць за змест рэкламы ня- 220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
суць рэкламадаўцы.

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 1504.
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

Нумар падпiсаны ў 19.30
22 чэрвеня 2022 года.

