
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ульяны, Аляксандра, 
Дзмітрыя, Дзям'яна.

К. Андрэя, Лаўрэнція, 
Уладзіміра, Юзафа.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.34 17.13 8.39

Вi цебск — 8.29 16.57 8.28

Ма гi лёў — 8.25 17.03 8.38

Го мель — 8.15 17.05 8.50

Гродна — 8.49 17.29 8.40

Брэст — 8.43 17.36 8.53
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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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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

Месяц
Маладзік 7 лістапада.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ

16 14 лістапада 2018 г.НАПРЫКАНЦЫ

14 ЛІС ТА ПА ДА

1905 год — на ра дзіў ся (в. Баб-
роў ня, ця пер у Гро дзен скім 

ра ё не) Мі хась Ва сі лёк (Мі ха іл Во сі па віч 
Кас це віч), бе ла рус кі па эт. Быў лі та ра тур-
ным су пра цоў ні кам за ход не бе ла рус ка га 
ча со пі са «Ма лан ка», ар га ні зоў ваў гурт кі 

Та ва рыст ва бе ла рус кай шко лы. Пі саў са ты рыч ныя вер-
шы. Аў тар збор ні каў гра ма дзян скай лі ры кі «Шум ба ра вы» і 
«З ся лян скіх ніў», у якіх паэ ты за ваў вы зва лен чую ба раць бу 
на ро да. За рэ ва лю цый ную дзей насць і на цы я наль на-вы зва-
лен чы ха рак тар тво раў пе ра сле да ваў ся поль скі мі ўла да мі. 
У 1939 го дзе быў ма бі лі за ва ны ў поль скую ар мію, тра піў у 
ня мец кі па лон, ад куль у жніў ні 1941 го да ўцёк на ра дзі му. 
Быў сак ра та ром Скі дзель ска га пад поль на га ан ты фа шысц-
ка га ка мі тэ та, су пра цоў ні чаў з пар ты зан скім дру кам. Па мёр 
у 1960 го дзе.

1933 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ле а нід Ці ма фе е віч 
Пра коп чык, бе ла рус кі пісь мен нік. Пра ца ваў 

на Бе ла рус кім тэ ле ба чан ні, рэ жы сё рам мульт філь маў на 
кі на сту дыі «Бе ла русь фільм». Аў тар края знаў чых на ры саў, 
сцэ на рыст філь маў «На ва гру дак, чы та ю чы Міц ке ві ча», 
«На па ле он Ор да», «Бе ла рус кія ра ту шы» і інш. Па мёр у 
1998 го дзе.

1973 год — стар шы ня Са ве та Мі ніст раў СССР 
А. М. Ка сы гін уру чыў Бе ла рус кай ССР ор дэн 

Друж бы на ро даў.

Су свет ны дзень ба раць бы з дыя бе там. 

Пра во дзіц ца з 1991 го да Між на род най 

фе дэ ра цы яй дыя бе ту пры ўдзе ле Су свет-

най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя ў дзень 

на ра джэн ня Фрэ дэ ры ка Гран та Бан тын га 

(1891—1941), ка над ска га фі зі ё ла га, які 

ад крыў (су мес на з Дж. Дж. Мак ле а дам) гар мон ін су лі ну.

1788 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Пят ро віч Ла за раў 
(1788—1851), рус кі фла та во дзец. Удзель нік 

рус ка-швед скай вай ны 1808—1809 га доў і вай ны 1812 го да. 
У 1813—1816 га дах ажыц ця віў сваё пер шае кру га свет нае 
пла ван не з Кранш та та да бе ра гоў Аляс кі і на зад на ка раб лі 
«Су во раў», ад крыў ка ра ла выя аст ра вы — атол Су во ра ва ў 
Ці хім акі я не. У 1819—1821 га дах як ка ман дзір шлю па «Мір ны» 
і па моч нік на чаль ні ка кру га свет най экс пе ды цыі Ф. Ф. Бел ін сгаў-
зе на ўдзель ні чаў у ад крыц ці Ан тарк ты ды і шмат лі кіх аст ра воў. 
У 1822—1825 га дах у якас ці ка ман ду ю ча га фрэ га там «Крэй сер» 
ажыц ця віў 3-е кру га свет нае пла ван не, 
пад час яко га пра ве дзе ны шы ро кія на-

ву ко выя да сле да ван ні па ме тэа ра ло гіі, 

акі я наг ра фіі, эт на гра фіі і інш. 

1948 год — на ра дзіў ся 
Чарльз, прынц Уэль-

скі, на след ны прынц Вя лі ка бры та ніі 
(Він дзор ская ды нас тыя), ста рэй шы 
сын Ка ра ле вы Лі за ве ты ІІ і прын ца 
Фі лі па, гер ца га Эдын бург ска га.

— А ка лі му жы кі хут чэй 

бе га юць: ка лі бя гуць за бу-

тэль кай ці ка лі бя гуць за 

жан чы най?

— Ка лі бя гуць з бу тэль-

кай ад жан чы ны!

Жон ка пра ра ба на ра джае 

на два-тры ме ся цы паз ней 

за ўста ноў ле ны тэр мін.

— Ма ма, наш та та 

кні гу на пі саў. Я чуў, як 

ён па тэ ле фо не ка заў: 

«Усё, наш ра ман скон-

ча ны».

Пя чо нач ная па мяць — гэ-

та ка лі п'еш без ал ка голь нае 

пі ва, але ўсё роў на злёг ку 

п'я не еш.

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

Іс нуе мност ва спо са баў за ха ван ня 

час на ку, якія да зва ля юць пра ду хі-

ліць за гні ван не і вы сы хан не ага-

род ні ны. Вя до ма, га лоў нае, пе рад 

тым як пры браць на за хоў ван не, 

доб ра пра су шыць час нок, каб яго 

па верх ня за гру бе ла. Для гэ та га 

яго ад праў ля юць у пра ха лод нае, 

су хое і аба ро не нае ад пра мых пра-

мя нёў сон ца мес ца пры клад на на 

7-10 дзён. Але за ся ро дзім ся ме на-

ві та на спо са бах за хоў ван ня.

Му ка і соль
Га лоў кі рас клад ва юць у сло і кі і пе ра-

сы па юць сол лю або му кой, пас ля гэ та га 

ня шчыль на за кры ва юць на крыў кай.

Се на
За хоў ван не ў се не бы ло вя до ма 

яшчэ на шым пра ба бу лям. Трэ ба ўзяць 

скры ню, толь кі не з су цэль ны мі сцен-

ка мі, а з рэ еч ны мі, па клас ці ў яе пласт 

се на, не ўтрам боў ва ю чы. Пас ля гэ та га 

ў се на ўторк нуць га лоў кі час на ку так, 

каб яны зна хо дзі лі ся на не вя лі кай ад-

лег лас ці ад на ад ад ной. Скры ню па ста-

віць у су хім і пра ха лод ным мес цы.

Па ра фін
Гэ ты спо саб рас паў сю джа ны не так 

моц на, як па пя рэд ні, ад нак ён вель мі 

эфек тыў ны. Для па чат ку трэ ба рас-

та піць па ра фін, по тым хут ка аку наць 

у яго пра су ша ныя га лоў кі час на ку і 

вы клад ваць на па пе ру або пер га мент, 

каб па ра фін за стыў. Апра ца ва ны та-

кім спо са бам час нок мо жа па спя хо ва 

за хоў вац ца на ват у па коі.

Ва ку ум ныя па ке ты
А вось гэ та ўжо вы на ход  ка су час-

нас ці. Пад рых та ва ны час нок скла да-

юць у ва ку ум ныя па ке ты і за хоў ва юць 

у кла доў цы. Га лоў нае — па ке ты па-

він ны быць якас ныя, інакш ура джай 

за ха ваць не атры ма ец ца.

Тра ды цый ныя ко сы
Здаў на час нок не аб ра за лі, а за-

пля та лі хвас ты ў ко сы і пад веш ва лі 

ў пра ха лод ным і су хім мес цы. Так ён 

вы дат на за хоў ва ец ца і не гніе.

Свеч ка ці ін шая кры ні ца 
ад кры та га агню

Ка рэнь чы кі час на ку апаль ва юць 

над свеч кай і по тым ага род ні ну за-

хоў ва юць пры па ка ё вай тэм пе ра-

туры.

Алей
А вось тут да вя дзец ца па пра ца-

ваць — зуб чы кі трэ ба ачыс ціць ад 

ша лу пі ны і за ліць але ем. Та кі час нок 

вы ка рыс тоў ва юць для пры га та ван ня 

пер шых і дру гіх страў. Пры гэ тым дух-

мя ны алей, на сы ча ны со кам час на ку, 

вы дат на па ды хо дзіць для сма жан ня і 

за праў кі са ла таў.

Сло ік
Пра су ша ны час нок аб ра за юць, па-

кі да ю чы 2-3 см, по тым скла да юць у 

чыс ты су хі сло ік і за хоў ва юць у кла-

доў цы, не за кры ва ючы на крыў кай.

Са мыя рас паў сю джа-

ныя цы бу ле выя хва ро-

бы пры за хоў ван ні — 

шэ рая і бак тэ ры яль ная 

гні лі, а так са ма ві рус ная 

ма за і ка. Як іх ля чыць, 

каб не стра ціць са бра-

ны ўра джай?

Шэ рая гніль
Гэ та грыб ко вае за хвор-

ван не па шкодж вае цы бу лю 

яшчэ на град цы, ад нак най-

боль шую шко ду на но сіць ёй 

пад час за хоў ван ня і лі чыц ца 

са мым не бяс печ ным. Пад-

час за хоў ван ня цы бу лі ны 

па чы на юць раз мяк чац ца ў 

верх няй част цы, на іх з'яў-

ля юц ца ўваг ну тас ці. За 

1-2 ме ся цы та кія цы бу лі ны 

згні ва юць цал кам. На воб-

ма цак яны мяк кія, як быц-

цам толь кі што з ду хоў кі.

Як зма гац ца?

1. Пад час убор кі і пас ля 

яе цы бу лю трэ ба ста ран на 

агля даць. Ура джай, які прай-

шоў ад бор, рэ ка мен ду ец ца 

доб ра вы су шыць, перш чым 

ад праў ляць на за хоў ван не.

2. Каб не спра ва ка ваць 

раз віц цё шэ рай гні лі ў скле-

пе, важ на ства рыць для 

цы бу лі спры яль ныя ўмо вы 

ўтры ман ня. Так, па вет ра 

мо жа быць пра ха лод ным, 

але тэм пе ра ту ра не па він на 

апус кац ца ні жэй 3 °С.

3. Сы расць для цы бу-

лі — страш ны во раг. Віль-

гот насць 70 % і больш вы-

во дзіць цы бу лі ну са ста ну 

спа кою, і яна кра на ец ца ў 

рост, пас ля ча го ад сыр вае 

і за гні вае.

Ма за і ка
Ма за і ка цы бу лі — ві рус нае 

за хвор ван не, пе ра нос чы ка мі 

яко га з'яў ля юц ца на ся ко мыя 

(роз ныя ві ды тлі, час ноч ны 

клешч і не ма то ды).

Пры гледзь це ся да пё раў 

цы бу лі, па куль яна рас це. 

На сця ро жыць па він ны свет-

ла-жоў тыя або свет ла-зя-

лё ныя кра пін кі або па лос кі. 

Па ку ту юць ад ма за і кі і са мі 

цы бу лі ны: яны драб не юць 

і вы цяг ва юц ца. А ка лі іх 

пры бі ра юць на за хоў ван не, 

яны не пе ра хо дзяць у стан 

спа кою, а пра цяг ва юць «не 

спаць», з-за ча го во сен ню 

мо гуць па чаць пра рас таць.

Як зма гац ца?

1. Трэ ба свое ча со ва аба-

ра ніць цы бу лю ад шкод ні каў.

2. Ад бра коў ваць па да-

зро ныя эк зэмп ля ры яшчэ 

ў той мо мант, ка лі цы бу ля 

пад рас тае на град цы.

3. Не вар та вы рошч ваць 

цы бу лю на ад ным і тым жа 

мес цы.

Бак тэ ры яль ная 
гніль

Рас па знаць бак тэ ры яль-

ную гніль пад час убор кі ўра-

джаю вель мі скла да на. Ін-

фек цыя вы яў ляе ся бе толь кі 

праз не ка то ры час.

Цы бу лі на мо жа вы гля-

даць зда ро вай і пры го жай, 

а ўнут ры быць гні лой. Гніль 

ад цэнт ра рас паў сюдж ва ец-

ца да краю, за ра жа ю чы ўсю 

цы бу лі ну. Толь кі праз па ру 

ме ся цаў мож на за ўва жыць 

сліз кую шый ку і зра зу мець, 

што цы бу лі на ста ла ах вя рай 

хва ро бы.

Як зма гац ца?

Ба раць ба з пе ра нос чы-

ка мі за хвор ван ня: цы буль-

най му хай, па ву цін ным 

кляшчом.

Стаў на «шэрсць»

ЗА ХА ВАЦЬ ЧАС НОК 
ДА НА СТУП НА ГА ЎРА ДЖАЮ

ЦЫ БУ ЛЯ ГНІЕ ПРЫ ЗА ХОЎ ВАН НІ


