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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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11 ВЕ РАС НЯ

1885 год — на ра дзіў ся Адам 

Ся мё на віч Сла він скі, рэ ва-

лю цы я нер, пар тый ны і дзяр жаў ны дзе яч 

БССР. У дні Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі 

ўдзель нік лік ві да цыі контр рэ ва лю цый на-

га мя ця жу Ке ран ска га—Крас но ва. Са сту дзе ня 1918 го-

да ў Мін ску, удзель ні чаў у фар мі ра ван ні рэ ва лю цый ных 

поль скіх ба таль ё наў. У па чат ку 1920-х га доў ар га ні за тар 

пар ты зан ска га ру ху ў Мін скай гу бер ні. Пас ля вы зва лен ня 

рэс пуб лі кі ад поль скай аку па цыі — нар кам зем ля роб ства 

БССР. У 1937 го дзе арыш та ва ны і рас стра ля ны. Рэ абі лі-

та ва ны ў 1955 го дзе. Яго імем на зва на ву лі ца ў Мін ску.

1900 год — на ра дзіў ся Іван Мі кі та віч Ру сі я наў, 
удзель нік ба ёў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў Вя-

лі кую Ай чын ную вай ну, ге не рал-лей тэ нант, Ге рой Са вец-
ка га Са ю за. Пад яго ка ман да ван нем 100-я страл ко вая 
ды ві зія ў чэр ве ні 1941 года на пра ця гу трох су так стой ка 
аба ра ня ла Мінск на па зі цы ях ка ля вёс кі Аст ра шыц кі Га-
ра док, ад бі ва ю чы ата кі ва ро жых тан каў, пе ра хо дзя чы ў 

контр ата кі і ад ціс ка ю чы пра ціў ні ка на зад. Удзель ні чаў 

у ба ях пад Сма лен скам, Ель няй, у Мас коў скай, Ста лін-

град скай і Кур скай біт вах, у вы зва лен ні Укра і ны, Венг рыі, 

Аў стрыі. Да 1958 го да слу жыў у Са вец кай Ар міі. Па мёр у 

1984 го дзе. Яго імем на зва на ву лі ца ў Мін ску.

1894 год — на ра дзіў ся Аляк-

сандр Пят ро віч Даў жэн-

ка, укра ін скі са вец кі кі на рэ жы сёр і дра-

ма тург, пісь мен нік, за слу жа ны дзе яч 

мас тац тваў Укра і ны, на род ны ар тыст 

РСФСР. Адзін з за сна валь ні каў са вец кай 

кі не ма та гра фіі, ства раль нік кі на эпа пей, якія рас каз ва лі 

пра ка рэн ныя зру хі эпо хі: «Ар се нал», «Зям ля» і ін шых. 

Лаў рэ ат Ле нін скай і Дзяр жаў най прэ мій СССР. Па мёр у 

1956 го дзе.

1919 год — апуб лі ка ва на па ста но ва нар ка ма-

та асве ты «Аб ар га ні за цыі ра бо чых фа-

куль тэ таў пры 

ўн і  вер с і  тэ  тах». 

Так з'я ві лі ся раб-

фа кі. За ка на даў-

чае афарм лен не 

сіс тэ мы раб фа каў 

за вяр шыў дэ крэт 

СНК РСФСР «Аб 

ра бо чых фа куль тэ-

тах» ад 17 ве рас ня 

1920 го да. На ра-

бо чыя фа куль тэ ты 

пры ма лі ся «ра бо чыя і ся ля не ва ўзрос це ад 18 га доў, 

дэ ле га ва ныя вы твор чы мі са юза мі, фаб рыч на-за вод скі мі 

ка мі тэ та мі, пар тый ны мі ад дзе ла мі пра цы ў вёс цы, ва лас-

ны мі, па вя то вы мі і гу берн скі мі вы кан ка ма мі». На ву чан не 

на дзён ным ад дзя лен ні ра бо ча га фа куль тэ та бы ло пры-

раў на  на да ра бо ты на вы твор час ці (тэр мін на ву чан ня 

за ліч ваў ся ў пра цоў ны стаж); слу ха чы за бяс печ ва лі ся 

дзяр жаў ны мі сты пен ды я мі. На дзён ных раб фа ках быў 

уста ноў ле ны трох га до вы тэр мін на ву чан ня, на вя чэр ніх — 

ча ты рох га до вы. У кан цы 1930-х га доў дзя ку ю чы раз віц-

цю сіс тэ мы агуль най і спе цы яль най ся рэд няй аду ка цыі ў 

СССР не аб ход насць у раб фа ках ста ла ад па даць, і яны 

бы лі ска са ва ны.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. УСЕКНАВЕННЕ 
ГАЛАВЫ ІААНА 
ПРАДЦЕЧЫ. Івана, Ісака.

К. Прота, Пятра, Фелікса, 
Яна, Яцка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.35 19.37 13.02

Вi цебск — 6.23 19.28 13.05

Ма гi лёў — 6.25 19.27 13.02

Го мель — 6.23 19.22 12.59

Гродна — 6.50 19.52 13.02

Брэст — 6.52 19.51 12.59

Месяц
Першая квадра 

6 верасня.

Месяц у сузор’і

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ

Праз 15 хві лін пас ля та-

го, як жон ка з'е ха ла з до му, 

на кры чаў шы на мя не без 

асаб лі вай пад ста вы, я крык-

нуў у за чы не ныя дзве ры:

— Са ма пай шла к чор ту!

Аказ ва ец ца, гэ та так 

пры ем на — быць дзёрз кім.

Кан чат ко вая пе ра мо га 

мар ке тын гу ад бы ла ся та-

ды, ка лі фіз ру на зва лі фіт-

не сам.

— Док тар, дзя куй вам 

вя лі кі! Тыя таб лет кі, якія вы 

мне вы пі са лі, вель мі да па-

маг лі!

— Ну што ж, і та кое бы-

вае.

У жыц ці трэ ба ста віць 

пе рад са бой рэ аль ныя 

мэ ты: вось я ха цеў атры-

маць «аў та мат» і атры маў 

аў та мат.

Бы лы сту дэнт Іва ноў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Ка лі ўбра ныя пла ды і бац він не, 

са мы час пра во дзіць па сеў сі-

дэ ра таў. Гэ тая пра цэ ду ра ста не 

цу доў най аль тэр на ты вай за ме не 

гле бы ў цяп лі цы або ўня сен ню 

гною.

Сі дэ ра ты нель га се яць пас ля асноў-

ных куль тур, якія на ле жаць да та го ж 

ся мей ства, і на ад ва рот.

Ка лі?
Се яць мож на:

 з кан ца жніў ня і да па чат ку каст-

рыч ні ка, пас ля збо ру ўра джаю;

 у ліс та па дзе (пад зі му), у кан цы 

дач на га се зо на.

Ад тэр мі наў па сад кі сі дэ ра таў во-

сен ню за ле жыць, ці на рос цяць яны 

не аб ход ную зя лё ную ма су. Па се я ныя 

ў па чат ку ве рас ня рас лі ны па спе юць 

узы сці да за ма раз каў, іх мож на бу дзе 

не скош ваць і па кі нуць на град ках да но-

ва га се зо на. А вось сі дэ ра ты, па се я ныя 

пад зі му, узы дуць ужо толь кі вяс ной. Да 

цві цен ня іх мож на бу дзе ска сіць і за ла-

дзіць у гле бу, пад рых та ваў шы грунт да 

вы са джван ня ра са ды. Гэ та асаб лі ва ак-

ту аль на пры вы рошч ван ні ран няс пе лых 

сар тоў та ма таў і агур коў.

Як?
Се яць сі дэ ра ты для па ляп шэн ня 

гле бы во сен ню трэ ба па пра ві лах:

 спа чат ку вы да ля юць пус та зел ле 

і пе ра коп ва юць град кі;

 ста ран на па лі ва юць мес ца па се ву;

 за тым рас кід ва юць на сен не ў 

ад па вед нас ці з ін струк цы яй (ка лі вы-

сей ваць пад зі му, да вя дзец ца сы паць 

больш на сен ня, бо част ка яго мо жа не 

да жыць да вяс ны);

 пас ля па се ву пры бі ва юць грунт 

плос кім бо кам рыд лёў кі;

 звер ху ўсё мож на пры сы паць не-

вя лі кай коль кас цю пе ра гною.

Сі дэ ра ты лёг ка раз множ ва юц ца на-

сен нем і мо гуць пе ра тва рыц ца ў пус-

та зел ле, та му ка лі да ха ла доў яны ў 

цяп лі цы за цві туць, трэ ба зрэ заць квет-

ка но сы. У ас тат нім пад рос лыя рас лі ны 

зра заць не трэ ба, мож на толь кі тро хі 

пад ка сіць. Да за ма раз каў яны па спе-

юць цал кам ату ліць гле бу і, пе ра гні ва-

ю чы, бу дуць на сы чаць яе ка рыс ны мі 

мік ра эле мен та мі.

Якія?
Мож на се яць ба бо выя, кры жак вет-

ныя або зла ка выя куль ту ры з улі кам 

тэр мі наў іх ус хо джас ці. Лепш за ўсё 

ся бе за рэ ка мен да ва лі ў якас ці сі дэ ра-

таў для цяп лі цы гар чы ца, авёс, жы та і 

фа цэ лія. Адзін від сі дэ ра таў рэд ка мо-

жа вы ра шыць усе праб ле мы за се зон, 

што збі ра юц ца, та му вы ка рыс тоў вай-

це су ме сі на сен ня.

Гар чы ца

Да пер шых ха ла доў гар чы ца ў цяп-

лі цы яшчэ па спее на рас ціць зя лё ную 

ма су і ад на ча со ва аба ро ніць гле бу ад 

шкод ні каў і пус та зел ля. Па се я ная ў 

па чат ку во се ні, яна не мае па трэ бы 

ў за коп ван ні ў гле бу — до сыць толь кі 

злёг ку яе пад ка сіць і па кі нуць пе ра-

гні ваць. Мож на па се яць гар чы цу і пад 

зі му, каб атры маць ран нія ўсхо ды.

Авёс

Са праўд нае вы ра та ван не для не-

ўрад лі вых глеб. Рас лі ны на сы цяць яе 

азо там, фос фа рам і ка лі ем, раз рых-

ляць і па леп шаць па вет ра аб мен. Авёс 

лёг ка се яць, ён хут ка ўзы хо дзіць і не 

па тра буе ад мыс ло ва га до гля ду. Яго 

над зем ная част ка не вель мі вя лі кая, 

та му для атры ман ня леп ша га вы ні ку 

сі дэ ра ты вы сей ва юць ра зам з ві кай, 

га ро хам або лю цэр най.

Каб да ха ла доў авёс на рас ціў да-

стат ко вую коль касць зя лё най ма сы, 

се яць яго лепш за ўсё ў па чат ку-ся рэ-

дзі не ве рас ня.

Жы та

Цэ няць за не пе ра бор лі васць і вы со-

кую здоль насць абез за раж ваць. Яго 

лепш за ўсё се яць пад зі му. Але мож-

на зра біць гэ та і ад ра зу пас ля ўбор кі 

ўра джаю. Рас лі ны на ўрад ці па спе юць 

на рас ціць до сыць зя лё най ма сы, але 

ўжо сфар мі ру юць моц ную ка ра нё вую 

сіс тэ му, якая раз рых ліць гле бу ў цяп-

лі цы і ад пу дзіць не ма тод. Жы та да во-

лі агрэ сіў нае і не лю біць су сед ства з 

ін шы мі сі дэ ра та мі. Гэ тая рас лі на вы-

дат на ду шыць на ват са мае злос нае 

пус та зел ле. Се яць жы та лепш ра да мі 

на глы бі ню 3-4 см.

Фа цэ лія

Уні вер саль ны сі дэ рат, які вы лу ча ец-

ца не пе ра бор лі вас цю, хут кім рос там і 

дэ ка ра тыў нас цю. Рас лі на не ба іц ца ні 

за су хі, ні хо ла ду. Пас ля яе лю быя куль-

ту ры бу дуць ад чу ваць ся бе кам форт на 

на град цы. Фа цэ лія ад пудж вае дра ця-

ні ка, тлю і не ма то ду, пры гня тае рост 

грыб коў, якія вы клі ка юць фі та фто ру і 

ка ра нё вую гні ла ту.

Па се яць яе во сен ню мож на пас ля 

збо ру ўра джаю да ся рэ дзі ны во се ні, каб 

над зем ная част ка аба ра ня ла гле бу ад 

хо ла ду. Аль бо мож на пра вес ці па дзі мо-

вы па сеў — та ды фа цэ лія ўзы дзе ран няй 

вяс ной, а вы змо жа це з яе да па мо гай 

пад рых та ваць гле бу да вы са джван ня 

ра са ды. Пры лю бым па се ве важ на не 

се яць на сен не за над та глы бо ка ў гле бу. 

До сыць рас кі даць па па верх ні і злёг ку 

раз рых ліць грунт граб ля мі.

Сі дэ ра ты для та ма таў

Пас ля та ма таў вар та вы са дзіць рас-

лі ны, якія ачыс цяць грунт ад фі та фто-

ры і на сы цяць яго азо там. Най леп шы 

вы бар — фа цэ лія, гар чы ца і алей ная 

рэ дзька. Ка лі і на ле та вы зноў пла ну-

е це вы рошч ваць у цяп лі цы та ма ты, 

за сей це град кі жы там або лю цэр най, 

якія абез за ра зяць гле бу.

Сі дэ ра ты для агур коў

Агур кі па глы на юць па жыў ныя рэ-

чы вы з па верх не ва га плас та гле бы, 

та му важ на, каб ён быў урад лі вы. 

Спра віц ца з гэ тай за да чай да па мо-

гуць амаль лю быя сі дэ ра ты: фа цэ лія, 

яч мень, авёс, га рох, ві ка, рапс і г. д. 

Пе ра лі ча ныя сі дэ ра ты мож на се яць 

і ле там у між рад дзі. Гэ та пры кмет на 

па леп шыць смак зе ля ні ны.

А вось жы та пе рад агур ка мі се яць не-

па жа да на. Па на зі ран нях, яно не толь кі 

пры гня тае пус та зел ле — пас ля яго і агур-

кі раз ві ва юц ца горш, чым звы чай на.

ЯКІЯ СІ ДЭ РА ТЫ ЛЕПШ СЕ ЯЦЬ 
У ЦЯП ЛІ ЦЫ ВО СЕН НЮ


