
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Анатоля, Валянціна, 
Германа, Івана, Лукі, 
Максіма, Сілы.

К. Клары, Алега, 
Інакенція, Юльяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.43 20.45 15.02

Вi цебск — 5.28 20.39 15.11

Ма гi лёў — 5.33 20.35 15.02

Го мель — 5.35 20.26 14.51

Гродна — 5.59 20.59 15.00

Брэст — 6.05 20.55 14.50

Месяц
Апошняя квадра 

11 жніўня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ
— Як вы пра во дзі це 

лета?

— По зір кам...

— Доб рай ра ні цы, ка ха-

ная!

— Якое яно доб рае, ка лі 

мя не ўсю ноч ка мар грыз?

— Дзіў на, а мя не не ча-

паў!

— А што ця бе ча паць, 

ка лі по бач та кая сма ка та 

ля жыць?!

— Я ха чу па ху дзець, каб 

па да бац ца жан чы нам.

— Каб па да бац ца жан-

чы нам, па вер мне, трэ ба 

доб ра за раб ляць.

Па тэ ле ві за ры рас хваль-

ва юць мас та ка:

— Ад ным маз ком пэн-

дзля ён мо жа пры му сіць вя-

сё лы твар пла каць.

— Ой, мая Га ля ве ні кам 

мо жа зра біць тое ж са мае!
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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1917 год — на ра дзіў ся Ці хан 

Якаў ле віч Кі ся лёў, дзяр-

жаў ны і пар тый ны 

дзе яч Бе ла ру сі, Ге-

рой Са цы я ліс тыч най 

Пра цы. Пра ца ваў у 

Го мель скім, Брэсц кім аб ка мах КПБ, 

ЦК КПБ. Быў сак ра та ром, дру гім сак-

ра та ром, пер шым сак ра та ром ЦК 

КПБ, стар шы нёй Са ве та Мі ніст раў 

БССР, пер шым на мес ні кам стар шы-

ні Са ве та Мі ніст раў СССР.

У гэ ты ж дзень па чаў ся ІІ з'езд Са ве таў ся лян скіх дэ-

пу та таў Мін скай і Ві лен скай гу бер няў.

1932 
год — у Баб руй ску ство ра ны Дзяр жаў ны 

рус кі дра ма тыч ны тэ атр БССР імя Гор-

кага. У 1935—1941 га дах і з 1944-га пра ца ваў у Ма гі лё ве, 

з кра са ві ка 1945-га — у Грод не, з лі пе ня 1947-га — у Мін-

ску. Ця пер На цы я наль ны ака дэ міч ны дра ма тыч ны тэ атр 

імя Мак сі ма Гор ка га.

1950 год — на ра дзіў ся Ле а нід Мі хай ла віч Галу-

бо віч, бе ла рус кі па эт. Аў тар паэ тыч ных 

збор ні каў «Бу сел без гняз да», «Та ем насць спо ве дзі», 

«Спо ведзь бяс сон най ду шы», ар ты ку лаў і рэ цэн зій на 

лі та ра тур ныя тэ мы.

1845 год — на ра дзіў ся Леў Сяр-

ге е віч Га лі цын, князь, ра-

сій скі ві на роб, за сна валь нік пра мыс ло-

вай вы твор час ці шам пан скіх він вы со кай 

якас ці ў Ра сіі. За клаў вя до мыя ва ўсім 

све це ві на град ні кі ў Аб рау-Дюр со, Ай-

Да ніль і Ма санд ры.

1910 год — у Ра сіі быў здзейс не ны пер шы па лёт 

ва ен на га ды ры жаб ля «Крэ чат» — са ма га 

буй но га па тым ча се па вет ра на га ка раб ля.

1925 год — на ра дзіў ся Сяр гей Гаў ры ла віч Цю-

ле нін, адзін з кі раў ні коў пад поль най кам са-

моль скай ар га ні за цыі «Ма ла дая гвар дыя» ў га ды Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за.

1970 год — у Маск ве пад пі са ны да га вор па між 

СССР і ФРГ, які за ма ца ваў пас ля ва ен ныя 

гра ні цы ў Еў ро пе.

2000 год — у Ба ран ца вым мо ры пад час ву чэн-

няў не вый шаў на су вязь атам ны пад вод ны 

ра кет ны крэй сер «Курск». Экі паж у скла дзе 118 ча ла век 

за гі нуў пры вы ка нан ні во ін ска га доў гу. Ах вя ра мі тра ге дыі 

ста лі і двое бе ла ру саў — ка пі тан ІІ ран гу Сяр гей Дуд ко і 

ка пі тан ІІІ ран гу Аляк сандр Сад коў.

СЕ НЕ КА:

«Ча ла век, па куль жы вы, ні ко лі не па ві нен 
страч ваць над зеі».

Ка лі ў жніў ні пе ра ва жае ха лад-

на ва тае і даждж лі вае на двор'е, 

лепш не ча каць, ка лі па мі до ры 

да спе юць на кус це: пры па вы ша-

най віль гот нас ці іх мо жа за гу біць 

фі та фто ра. Каб вы ра та ваць ура-

джай, зя лё ныя та ма ты трэ ба са-

браць і па клас ці на да спя ван не.

Ка лі збі раць грун та выя 
па мі до ры

Па афар боў цы ад роз ні ва юць тры 

ста дыі спе лас ці па мі до раў:

1. Зя лё ныя.

2. Блан жа выя. У гэ ты пе ры яд та ма-

ты так са ма ня рэд ка ста но вяц ца свет-

ла-зя лё ны мі або жаў та ва та-бу ры мі.

3. Ру жо выя, чыр во ныя ці жоў тыя 

(у за леж нас ці ад сор ту). Та кія па мі до-

ры лі чац ца спе лы мі.

Ка лі пла ды яшчэ зя лё ныя, але ўжо 

да сяг ну лі па ме ру, ад па вед на га сор ту, 

а на раз рэ зе бач нае цал кам раз ві тае 

на сен не, то та кія та ма ты мож на ад-

праў ляць на да спя ван не. А дроб ныя і 

дрэн на раз ві тыя пла ды ў хат ніх умо вах 

са ма стой на не да спе юць.

Не за леж на ад сту пе ні спе лас ці ўсе 

хво рыя та ма ты не па кі да юць для да-

спя ван ня. Іх зні шча юць, каб хва ро ба не 

рас паў сю дзі ла ся на зда ро выя пла ды.

Увесь ура джай не аб ход на зняць з 

кус тоў да та го, як тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы апус ціц ца ні жэй за 5 °С. А гэ та мо-

жа зда рыц ца ў дру гой па ло ве жніў ня.

Ка лі зды маць па мі до ры 
ў цяп лі цы

Усе та ма ты, якія вы рошч ва юц ца ў 

цяп лі цах, рэ ка мен ду ец ца зды маць з 

кус та тро хі не да спе лы мі (свет ла-бу ры-

мі). Гэ та да зво ліць па кі ну тым зя лё ным 

па мі до рам да спець хут чэй.

Як пра ві ла, пер шы ўра джай цяп ліч-

ных та ма таў збі ра юць у па чат ку чэр ве-

ня, а пла ды поз на спе лых сар тоў зды ма-

юць з кус та ў кан цы ве рас ня. Але пры 

гэ тым трэ ба ўліч ваць умо вы на двор'я.

У цяп лі цах час цей за ўсё вы рошч ва-

юць больш пе ра бор лі выя та ма ты, якія 

ба яц ца хо ла ду. Та му, як толь кі ў аба ро-

не ным грун це ўста лю ец ца тэм пе ра ту ра 

ні жэй за 9 °С, да спя ван не па мі до раў 

пра вод зяць до ма.

Як пра віль на збі раць
Па мі до ры зды ма юць з кус та па 

ме ры па спя ван ня, звы чай на кож ныя 

3-5 дзён. Пры гэ тым важ на не да пус-

ціць пе ра спя ван ня пла доў, бо та кія па-

мі до ры не атры ма ец ца доў га за ха ваць 

(іх ад ра зу ўжы ва юць у ежу), сма ка выя 

якас ці та ма таў па гор шац ца.

Та ма ты лю бой сту пе ні спе лас ці збі-

ра юць у су хое на двор'е. Лепш ра біць 

гэ та ра ні цай, па куль яны не на грэ лі ся 

на сон цы. З да па мо гай вост рых на жніц 

пла ды аку рат на зра за юць ра зам з пло-

да нож кай. Пры гэ тым вель мі важ на не 

па шко дзіць скур ку: на ват не вя лі кая 

ран ка зні жае лёж касць пла доў і мо жа 

стаць пры чы най з'яў лен ня гні лі і цві лі.

За тым та ма ты сар ту юць па сту пе ні 

спе лас ці і ад бра коў ва юць пла ды з ме-

ха ніч ны мі па шко джан ня мі і пры кме та мі 

хва роб. Ка лі за ўва жа ны пер шыя сімп то-

мы фі та фта ро зу, гэ тыя пла ды тэр мі но ва 

вы ка рыс тоў ва юць для пе ра пра цоў кі.

Каб па пя рэ дзіць раз віц цё фі та фта-

ро зу, са бра ныя па мі до ры не аб ход на на 

1—2 хві лі ны апус ціць у га ра чую ва ду 

(60 °С), пас ля ча го аку рат на вы цер ці 

на су ха. Пад уз дзе ян нем вы со кай тэм-

пе ра ту ры спо ры грыб ка, якія зна хо-

дзяц ца на па верх ні пла доў, за гі нуць.

Зда ро выя па мі до ры аку рат на чыс-

цяць ад пяс ку і бру ду і ўклад ва юць на 

да спя ван не. Гэ та мож на зра біць роз-

ны мі ме та да мі.

Спо са бы да спя ван ня
1. Тра ды цый ны — у до сыць віль-

гот ным па мяш кан ні з тэм пе ра ту рай 

20—25 °С, якое доб ра пра вет ры ва ец-

ца. Па мі до ры рас клад ва юць на па лі цах, 

у ко шы ках або скры нях у не каль кі сла-

ёў (не таў сцей за 20 см) і пра вя ра юць 

кож ныя 3-5 дзён: за бі ра юць са спе лыя 

пла ды і зні шча юць тыя, на якіх з'я ві лі ся 

па шко джан ні.

Умо вы да спя ван ня па мі до раў мож-

на мя няць на свой густ. Ка лі вы хо ча це 

па ско рыць гэ ты пра цэс, па вы сьце тэм-

пе ра ту ру ў па мяш кан ні да 28 °С, за бяс-

печ це яр кае асвят лен не і ся род зя лё ных 

і блан жа вых пла доў па кла дзі це не каль кі 

чыр во ных (цал кам са спе лых) та ма таў, 

чыр во ных яб лы каў або ба на наў. Спра ва 

ў тым, што газ эты лен, які вы дзя ля юць 

гэ тыя пра дук ты, спры яе хут чэй ша му па-

спя ван ню па мі до раў.

2. Па плас то вае да спя ван не та ма-

таў. Ня спе лыя пла ды склад ва юць у лю-

бую ёміс тасць у 2-3 плас ты (пры гэ тым 

кож ны пласт пе ра кла да юць па пе рай 

або су хім пі ла він нем) і ня шчыль на нак-

ры ва юць веч кам, каб да пла доў па-

сту па ла па вет ра (за мест гэ та га мож на 

пры ця ніць пла ды тка ні най). Са бра ныя 

па мі до ры за хоў ва юць пры тэм пе ра ту-

ры 12—15 °С і віль гот нас ці 80—85 %. 

Звы чай на та кое да спя ван не доў жыц-

ца 30—40 дзён, але пры не аб ход нас ці 

яго мож на па ско рыць вы шэй апі са ным 

спо са бам.

3. Да спя ван ня та ма таў на кус тах. 

Рас лі ны вы коп ва юць з град кі ра зам з 

ка ра ня мі, аб тра саюць зям лю і пад веш-

ва юць у су хім і цёп лым па мяш кан ні, 

якое доб ра пра вет ры ва ец ца, ка ра нё-

вай сіс тэ май уверх. Пры гэ тым кус ты 

не па він ны да кра нац ца адзін да ад на го, 

каб па між імі бы ла доб рая вен ты ля-

цыя. Па жыў ныя рэ чы вы пе ра хо дзяць 

да пла доў з ка ра нёў і ліс ця, та му та кія 

па мі до ры час та не толь кі да спя ва юць, 

але і ро бяц ца буй ней шыя.

Да спя ван не та ма таў на кус тах мож-

на пра во дзіць і па-ін ша му:

 Рас лі ны ра зам з ка мя ком зям лі 

ўклад ва юць у скры ні і ста вяць та ру ў 

цяп лі цу або ве ран ду. Раз у ты дзень 

кус ты па лі ва юць пад ко рань і зры ва-

юць з іх са спе лыя пла ды.

 Вы ка па ныя або зрэ за ныя кус ты 

(без зем ля но га ко ма) уклад ва юць вер-

ха ві на мі ў ся рэ дзі ну шта бе ля вы шы нёй 

60—80 см, звер ху пры кры ва юць са-

ло май. Кож ныя 5-6 дзён пры цёп лым 

на двор'і са ло му зды ма юць і збі ра юць 

са спе лыя пла ды, пас ля ча го шта бель 

зноў на кры ва юць.

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

ПА СКО РЫЦЬ ДА СПЯ ВАН НЕ 
ЗЯ ЛЁ НЫХ ПА МІ ДО РАЎ
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