НАПРЫКАНЦЫ

Калі ўбраныя плады і бацвінне,
самы час праводзіць пасеў сідэратаў. Гэтая працэдура стане
цудоўнай альтэрнатывай замене
глебы ў цяпліцы або ўнясенню
гною.

зразаць не трэба, можна толькі трохі
падкасіць. Да замаразкаў яны паспеюць цалкам атуліць глебу і, перагніваючы, будуць насычаць яе карыснымі
мікраэлементамі.

Сідэраты нельга сеяць пасля асноўных культур, якія належаць да таго ж
сямейства, і наадварот.

Можна сеяць бабовыя, крыжакветныя або злакавыя культуры з улікам
тэрмінаў іх усходжасці. Лепш за ўсё
сябе зарэкамендавалі ў якасці сідэратаў для цяпліцы гарчыца, авёс, жыта і
фацэлія. Адзін від сідэратаў рэдка можа вырашыць усе праблемы за сезон,
што збіраюцца, таму выкарыстоўвайце сумесі насення.
Гарчыца
Да першых халадоў гарчыца ў цяпліцы яшчэ паспее нарасціць зялёную
масу і адначасова абароніць глебу ад
шкоднікаў і пустазелля. Пасеяная ў
пачатку восені, яна не мае патрэбы
ў закопванні ў глебу — досыць толькі
злёгку яе падкасіць і пакінуць перагніваць. Можна пасеяць гарчыцу і пад
зіму, каб атрымаць раннія ўсходы.
Авёс
Сапраўднае выратаванне для неўрадлівых глеб. Расліны насыцяць яе
азотам, фосфарам і каліем, разрыхляць і палепшаць паветраабмен. Авёс
лёгка сеяць, ён хутка ўзыходзіць і не
патрабуе адмысловага догляду. Яго
надземная частка не вельмі вялікая,
таму для атрымання лепшага выніку
сідэраты высейваюць разам з вікай,
гарохам або люцэрнай.
Каб да халадоў авёс нарасціў дастатковую колькасць зялёнай масы,
сеяць яго лепш за ўсё ў пачатку-сярэдзіне верасня.
Жыта
Цэняць за непераборлівасць і высокую здольнасць абеззаражваць. Яго
лепш за ўсё сеяць пад зіму. Але можна зрабіць гэта і адразу пасля ўборкі
ўраджаю. Расліны наўрад ці паспеюць
нарасціць досыць зялёнай масы, але
ўжо сфарміруюць моцную каранёвую
сістэму, якая разрыхліць глебу ў цяп-

Сеяць можна:
 з канца жніўня і да пачатку кастрычніка, пасля збору ўраджаю;
 у лістападзе (пад зіму), у канцы
дачнага сезона.
Ад тэрмінаў пасадкі сідэратаў восенню залежыць, ці наросцяць яны
неабходную зялёную масу. Пасеяныя
ў пачатку верасня расліны паспеюць
узысці да замаразкаў, іх можна будзе
не скошваць і пакінуць на градках да новага сезона. А вось сідэраты, пасеяныя
пад зіму, узыдуць ужо толькі вясной. Да
цвіцення іх можна будзе скасіць і заладзіць у глебу, падрыхтаваўшы грунт да
высаджвання расады. Гэта асабліва актуальна пры вырошчванні ранняспелых
сартоў таматаў і агуркоў.

Як?
Сеяць сідэраты для паляпшэння
глебы восенню трэба па правілах:
 спачатку выдаляюць пустазелле
і перакопваюць градкі;
 старанна паліваюць месца пасеву;
 затым раскідваюць насенне ў
адпаведнасці з інструкцыяй (калі высейваць пад зіму, давядзецца сыпаць
больш насення, бо частка яго можа не
дажыць да вясны);
 пасля пасеву прыбіваюць грунт
плоскім бокам рыдлёўкі;
 зверху ўсё можна прысыпаць невялікай колькасцю перагною.
Сідэраты лёгка размножваюцца насеннем і могуць ператварыцца ў пустазелле, таму калі да халадоў яны ў
цяпліцы зацвітуць, трэба зрэзаць кветканосы. У астатнім падрослыя расліны
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год — на ра дзіўся Адам
Сямёнавіч Славінскі, рэвалюцыянер, партыйны і дзяржаўны дзеяч
БССР. У дні Кастрычніцкай рэвалюцыі
ўдзельнік ліквідацыі контррэвалюцыйнага мяцяжу Керанскага—Краснова. Са студзеня 1918 года ў Мінску, удзельнічаў у фарміраванні рэвалюцыйных
польскіх батальёнаў. У пачатку 1920-х гадоў арганізатар
партызанскага руху ў Мінскай губерні. Пасля вызвалення
рэспублікі ад польскай акупацыі — наркам земляробства
БССР. У 1937 годзе арыштаваны і расстраляны. Рэабілітаваны ў 1955 годзе. Яго імем названа вуліца ў Мінску.
год — нарадзіўся Іван Мікітавіч Русіянаў,
удзельнік баёў на тэрыторыі Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, генерал-лейтэнант, Герой Савецкага Саюза. Пад яго камандаваннем 100-я стралковая
дывізія ў чэрвені 1941 года на працягу трох сутак стойка
абараняла Мінск на пазіцыях каля вёскі Астрашыцкі Гарадок, адбіваючы атакі варожых танкаў, пераходзячы ў
контратакі і адціскаючы праціўніка назад. Удзельнічаў
у баях пад Смаленскам, Ельняй, у Маскоўскай, Сталінградскай і Курскай бітвах, у вызваленні Украіны, Венгрыі,
Аўстрыі. Да 1958 года служыў у Савецкай Арміі. Памёр у
1984 годзе. Яго імем названа вуліца ў Мінску.
год — нарадзіўся Аляксандр Пятровіч Даў жэнка, украінскі савецкі кінарэжысёр і драматург, пісьменнік, заслу жаны дзеяч
мас тацтваў Украіны, народны артыст
РСФСР. Адзін з заснавальнікаў савецкай
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Сонца

ліцы і адпудзіць нематод. Жыта даволі агрэсіўнае і не любіць суседства з
іншымі сідэратамі. Гэтая расліна выдатна душыць нават самае злоснае
пустазелле. Сеяць жыта лепш радамі
на глыбіню 3-4 см.
Фацэлія
Універсальны сідэрат, які вылучаецца непераборлівасцю, хуткім ростам і
дэкаратыўнасцю. Расліна не баіцца ні
засухі, ні холаду. Пасля яе любыя культуры будуць адчуваць сябе камфортна
на градцы. Фацэлія адпуджвае драцяніка, тлю і нематоду, прыгнятае рост
грыбкоў, якія выклікаюць фітафтору і
каранёвую гнілату.
Пасеяць яе восенню можна пасля
збору ўраджаю да сярэдзіны восені, каб
надземная частка абараняла глебу ад
холаду. Альбо можна правесці падзімовы пасеў — тады фацэлія ўзыдзе ранняй
вясной, а вы зможаце з яе дапамогай
падрыхтаваць глебу да высаджвання
расады. Пры любым пасеве важна не
сеяць насенне занадта глыбока ў глебу.
Досыць раскідаць па паверхні і злёгку
разрыхліць грунт граблямі.
Сідэраты для таматаў
Пасля таматаў варта высадзіць расліны, якія ачысцяць грунт ад фітафторы і насыцяць яго азотам. Найлепшы
выбар — фацэлія, гарчыца і алейная
рэдзька. Калі і налета вы зноў плануеце вырошчваць у цяпліцы таматы,
засейце градкі жытам або люцэрнай,
якія абеззаразяць глебу.
Сідэраты для агуркоў
Агуркі паглынаюць пажыўныя рэчывы з паверхневага пласта глебы,
таму важна, каб ён быў урадлівы.
Справіцца з гэтай задачай дапамогуць амаль любыя сідэраты: фацэлія,
ячмень, авёс, гарох, віка, рапс і г. д.
Пералічаныя сідэраты можна сеяць
і летам у міжраддзі. Гэта прыкметна
палепшыць смак зеляніны.
А вось жыта перад агуркамі сеяць непажадана. Па назіраннях, яно не толькі
прыгнятае пустазелле — пасля яго і агуркі развіваюцца горш, чым звычайна.

кінематаграфіі, стваральнік кінаэпапей, якія расказвалі
пра карэнныя зрухі эпохі: «Арсенал», «Зямля» і іншых.
Лаўрэат Ленінскай і Дзяржаўнай прэмій СССР. Памёр у
1956 годзе.
год — апублікавана пастанова наркамата асветы «Аб арганізацыі рабочых фак ультэ таў пры
ўніверсітэтах».
Так з'явіліся рабфакі. Заканадаўчае афармленне
сістэмы рабфакаў
завяршыў дэкрэт
СНК РСФСР «Аб
рабочых факультэтах» ад 17 верасня
1920 года. На рабочыя факультэты
прымаліся «рабочыя і сяляне ва ўзросце ад 18 гадоў,
дэлегаваныя вытворчымі саюзамі, фабрычна-заводскімі
камітэтамі, партыйнымі аддзеламі працы ў вёсцы, валаснымі, павятовымі і губернскімі выканкамамі». Навучанне
на дзённым аддзяленні рабочага факультэта было прыраўнана да работы на вытворчасці (тэрмін навучання
залічваўся ў працоўны стаж); слухачы забяспечваліся
дзяржаўнымі стыпендыямі. На дзённых рабфаках быў
устаноўлены трохгадовы тэрмін навучання, на вячэрніх —
чатырохгадовы. У канцы 1930-х гадоў дзякуючы развіццю сістэмы агульнай і спецыяльнай сярэдняй адукацыі ў
СССР неабходнасць у рабфаках стала адпадаць, і яны
былі скасаваны.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
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.

Месяц

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

6.35
6.23
6.25
6.23
6.50
6.52

19.37
19.28
19.27
19.22
19.52
19.51

13.02
13.05
13.02
12.59
13.02
12.59

Першая квадра
6 верасня.
Месяц у сузор’і
Вадаліва.

Iмянiны
Пр. УСЕКНАВЕННЕ
ГАЛАВЫ ІААНА
ПРАДЦЕЧЫ. Івана, Ісака.
К. Прота, Пятра, Фелікса,
Яна, Яцка.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Праз 15 хвілін пасля таго, як жонка з'ехала з дому,
накрычаўшы на мяне без
асаблівай падставы, я крыкнуў у зачыненыя дзверы:
— Сама пайшла к чорту!
Аказваецца, гэта так
прыемна — быць дзёрзкім.
Кан чат ко вая пе ра мо га
маркетынгу адбылася тады, калі фізру назвалі фітнесам.

— Док тар, дзякуй вам
вялікі! Тыя таблеткі, якія вы
мне выпісалі, вельмі дапамаглі!
— Ну што ж, і такое бывае.
У жыцці трэба ставіць
пе рад са бой рэ аль ныя
мэты: вось я хацеў атрымаць «аўтамат» і атрымаў
аўтамат.
Былы студэнт Іваноў.
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http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by
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