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Што пайшло не так
на клумбе

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

СЁННЯ

1. Дрэнны пасадачны
матэрыял
Калі не вырасла наогул нічога —
хутчэй за ўсё, справа менавіта ў якасці
пасадачнага матэрыялу.
Насенне пратэрмінаванае. Чым
даўжэй захоўваецца пасадачны матэрыял, тым менш у ім застаецца
жыццяздольнага насення. Пры гэтым
тэрміны, на працягу якіх насенне захоўвае ўсходжасць, у розных раслін
розныя. З кожным годам захоўвання
ўсходжасць насення падае, але з рознай інтэнсіўнасцю ў розных відаў.
Пачатковая ўсходжасць, гэта значыць тое, колькі насення са 100 працэн таў жыц ця здоль на га, у рас лін
таксама адрозніваецца. Напрыклад,
у таго ж васілька пачатковая ўсходжасць вельмі нізкая — толькі 5 %,
у флёкса — 48 %, у астры — 80 %,
у настуркі — 84 %, у мальвы — 91 %.
Усходжасць насення моцна залежыць
ад умоў захоўвання: у якой тары —
адкрытай або закрытай — яно знаходзіцца, ад вільготнасці і тэмпературы
паветра. Пры няправільным захоўванні насенне можа страціць усходжасць
раней за тэрмін. Пагрозу нясе як перасушванне, так і павышаная вільготнасць, якая небяспечная грыбковымі
захворваннямі. Сапсаванае насенне
можа змяніць колер, форму, стаць занадта лёгкім па вазе.
Цыбуліны і карэнішчы высахлі
або падгнілі. Для цыбулін і карэнішчаў умовы захоўвання яшчэ важнейшыя. Але і пашкоджанні іх больш
відавочныя. Здаровыя цыбуліны павін ны за хоў ваць пруг касць, хоць і
могуць быць крыху падсохлымі; на іх
не павінна быць цвілі. Калі відавоч-

ных пры кмет
па шко джан ня
няма, жыццяздольнасць
цыбулін і карэнішчаў бывае
вызначыць няпроста.
Карэнішчы
падзелены занадта дробна.
Часам здаровыя на першы
погляд карэнішчы ўсё роўна не спяшаюцца прарас таць. Прычынай можа
быць тое, што прарастаць няма чаму.
Магчыма, кавалкі нарэзаныя занадта
дробна, і рос тавыя пупышкі прос та
адсутнічаюць. Калі вы дзеліце карэнішча самастойна, лепш на кожным
фрагменце захоўваць 2—4 пупышкі
аднаўлення.

2. Няправільная
падрыхтоўка да пасадкі
На вынік уплываюць не толькі
якасць і ўмовы захоўвання пасадачнага
матэрыялу. Часта яму неабходная папярэдняя падрыхтоўка. Не менш важна
выконваць тэхналогію пасадкі.
Насенне не прайшло стратыфікацыю і скарыфікацыю. Гэта адна
з самых частых прычын, напрыклад,
чаму не ўзыходзіць лаванда з насення.
Стратыфікацыя — гэта імітацыя працэсаў, якія адбываюцца ў прыродзе
зімой, калі пад уплывам вільготнасці
і халодных тэмператур вонкавая абалонка насення размякчаецца, а затым
часткова разбураецца, што дазваляе
яму прарасці. Таксама ў насення ссоўваецца баланс хімічных рэчываў і падрыхтоўваецца працэс росту.
Для розных відаў, у залежнасці ад
асаблівасцяў іх развіцця і паходжан-

Апошняя квадра 22 мая.
Месяц у сузор'і Авена.

Сонца

Чаму насенне не ўзыходзіць, кветкі не жадаюць цвісці?
Ве ра год ныя прычыны ня ўдач
мож на па дзя ліць на не каль кі
груп — зыходзячы з таго, на якой
стадыі дапушчаны памылкі.

Месяц

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

ня, стратыфікацыя праводзіцца халодным, цеплавым і камбінаваным
метадамі.
Пры халоднай стратыфікацыі ў
штучных умовах насенне размяшчаюць у вільготным асяроддзі — у пяску, грунце, торфе, вермікуліце, сфагнуме або прос та ва ўвільготненай
сурвэтцы — і пакідаюць на холадзе:
часцей за ўсё неабходная тэмпература ад 1 да 5 градусаў вышэй за нуль.
У хатніх умовах насенне можна змясціць у халадзільнік. Для засцярогі ад
гніення і грыбкоў іх папярэдне апрацоўваюць фунгіцыдамі.
Пры цеплавой стратыфікацыі насенне звычайна замочваюць у цёплай
вадзе.
Пры камбінаванай — чаргуюць перыяд утрымання ў цёплым і халодным
асяроддзі. Часам такіх цыклаў чаргавання прамарожвання і прагравання
патрабуецца некалькі.
Для раслін з асабліва цвёрдай абалонкай насення дадаткова патрабуецца скарыфікацыя: механічная, хімічная
або тэрмічная.
Важна: насенне, якое паступае ў
продаж, часта працэс скарыфікацыі
ўжо прайшло. Гэтая інфармацыя будзе
пазначана на ўпакоўцы.
(Заканчэнне
ў наступным выпуску.)

Усход

Захад Даўжыня
дня

4.51
4.34
4.41
4.46
5.08
5.17

21.23
21.20
21.13
21.01
21.37
21.29

16.32
16.46
16.32
16.15
16.29
16.12

Iмянiны
Пр. Глікерыі, Ірыны,
Аляксандра, Васіля,
Георгія, Макара, Сяргея,
Яфіма.
К. УЗНЯСЕННЕ ГАСПОДНЯЕ.
Марыяны, Паўліны,
Эвеліны, Паўла, Філіпа,
Яна.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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год — нарадзіўся (в. Звонь,
цяпер ва Ушацкім раёне) Сідар Дзмітрыевіч Казачонак, поўны Георгіеўскі кавалер. Узнагароджаны Георгіеўскімі крыжамі чатырох ступеняў за баявыя
заслугі ў руска-японскай вайне 1904—1905 гадоў і Першай сусветнай. З 1918 года — у Чырвонай Арміі. З красавіка 1920 года камандзір 152-га палка 17-й дывізіі, які
вызваляў Мінск ад польскіх войскаў у ліпені 1920 года
У Вялікую Айчынную вайну ўдзельнічаў у арганізацыі
партызанскага руху ва Ушацкім раёне. Загінуў ад рук
акупантаў у 1942-м.
год — нарадзіўся Эдзі Рознер, кампазітар,
аранжыроўшчык, джазавы трубач, заслужаны артыст БССР. Валодаў віртуознай ігрой на трубе.
З 1939 года жыў у СССР. У 1940 годзе быў кіраўніком
Дзяржаўнага джаз-аркестра БССР. Кіраваў таксама
эстраднымі аркестрамі Масквы, з 1969 года — аркестрам Гомельскай абласной філармоніі. Аўтар шматлікіх
папулярных песень, танцавальных мелодый.
год — загінуў Уладзімір Сцяпанавіч Амельянюк, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў
Мінскага падполля ў гады Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза (пасмяротна, 1965). У пачатку вайны аказаўся на акупаванай тэрыторыі ў раёне Беластока.
Прабраўшыся ў Мінск, увайшоў у склад падпольнай групы, быў адным з рэдактараў першага нумара падпольнай
газеты «Звязда», удзельнічаў у стварэнні падпольнай
друкарні. Імем Амельянюка названы вуліцы ў Мінску і
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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.

Дзяржынску. У Мінску на плошчы Незалежнасці, на месцы яго гібелі ўстаноўлены мемарыяльны знак.
год — у мэтах увекавечання памяці
ахвяр Другой сусветнай вайны
Савет Міністраў Беларусі прыняў
пастанову «Аб стварэнні мемарыяльнага комплексу «Трасцянец» у Мінску».
год — Папа Грыгорый ІX паслаў першых інквізітараў у
Арагон, паклаўшы пачатак таму, што праз
два стагоддзі ўвойдзе ў гісторыю пад назвай «Іспанская інквізіцыя».
год — здача рэшткаў арміі Поўдня пад
камандаваннем генерала К. Сміта і заканчэнне Грамадзянскай вайны ў ЗША.
год — нарадзіўся Георгій Філіпавіч Байдукоў, расійскі лётчык, удзельнік беспасадачных пералётаў у 1936—1937 гадах (разам з В. П. Чкалавым і А. В. Беляковым), генерал-палкоўнік авіяцыі, Герой
Савецкага Саюза.
год — падпісаны Дагавор аб саюзе ў вайне
супраць гітлераўскай Германіі і яе саюзнікаў у Еўропе і супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе пасля
вайны паміж СССР і Вялікабрытаніяй.
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— І тут я папрасіла яго
па ца ла ваць мя не, як у
апошні раз...
— А ён што?
— Ты ўяўляеш, у лоб
мяне пацалаваў.
Чаму мы спачатку грэем
суп, а потым чакаем, пакуль
ён астыне?
Не перажырай, усё будзе добра.

Мне столькі ўсяго трэба
зрабіць, што лепей я пайду
пасплю.
Жонка не павінна крыўдзіць му жа на лю дзях.
Для гэтага існуюць кухня
і патэльня.
На кожнага мужыка, старэйшага за семдзесят гадоў,
прыпадае восем жанчын...
але позна, вельмі позна!
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БЕРНАРД ШОУ:

«У нашым свеце небяспека заўсёды пагражае тым, хто яе баіцца».

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. № 1232.
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Нумар падпiсаны ў 19.30
25 мая 2022 года.

