
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Канстанціна.

К. Амелі, Марыі, 
Альберта, Артура, 
Леапольда.

Месяц
Маладзік 18 лістапада.

Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.37 17.11 8.34

Вi цебск — 8.32 16.55 8.23

Ма гi лёў — 8.27 17.01 8.34

Го мель — 8.17 17.03 8.46

Гродна — 8.51 17.27 8.36

Брэст — 8.46 17.34 8.48
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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 Марыны БЕГУНКОВАЙ.

УСМІХНЕМСЯ

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

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

На ву лі цы дзьме та кі 

моц ны ве цер!

Сён ня ба чыў, як му жык 

вы плёў ваў аку рак пяць ра-

зоў за пар.

Леп шы спо саб пра ве рыць 

муж чы ну на вер насць — за-

даць спя ча му му жу ра ні цай 

пы тан не:

— Да сва ёй пой дзеш, ці ў 

мя не за ста неш ся?

З ча со пі са «Ваш ча ты-

рох но гі ся бар»:

«Ка лі ва ша му га да ван-

цу час та да во дзіц ца за-

ста вац ца ў поў най адзі но-

це, без пра гу лак, ра ім вам 

на ву чыць яго ад кры ваць 

дзве ры пры бі раль ні ла пай. 

Вось уба чы це, у вас атры-

ма ец ца!»

З ліс та ў рэ дак цыю:

«Атры ма ла ся! За раз 

наш ча ты рох но гі ся бар не 

толь кі хо дзіць мі ма ўні та-

за, але яшчэ і кра дзе з ха-

ла дзіль ні ка каў ба су!»

15 ЛІС ТА ПА ДА

1917 год — са вец кі ўрад аб вяс ціў «Дэк ла ра цыю 

пра воў на ро даў» — адзін з пер шых ак таў 

са вец кай ула ды, які вы зна чыў асноў ныя на прам кі на цы я-

наль най па лі ты кі са вец кай дзяр жа вы.

1925 год — у Мін ску ў эфір вый шла пер шая 

пе ра да ча бе ла рус ка га ра дыё. (Ця пер — у 

скла дзе На цы я наль най дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам па ніі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь). Ра дыё стан цыя РВ-10 імя Саў нар-

ка ма БССР ста ла транс лі ра ваць пе ра да чы ў ра ды у се да 

300 км пра цяг лас цю 30 хві лін у су ткі. У Бе ла ру сі ста ла 

фар мі ра вац ца ра дыё пе ра да валь ная сет ка. У Мін ску і 
Го ме лі бы лі ўста ноў ле ны ма гут ныя ра дыё пе ра дат чы кі 
ты пу «Ма лы Ка мін тэрн», у 25 ра ён ных цэнт рах — ра-
дыё пры ём ні кі ка лек тыў на га ка ры стан ня» У Мін ску бы ла 
па бу да ва на 75-мет ро вая драў ля ная мач та з ан тэ на мі, 
по бач аб ста ля ва на сту дыя. З 1928 го да ў рэс пуб лі цы 
па ча ло раз ві вац ца пра вад ное вя шчан не. На Бе ла рус-
кім ра дыё ўве дзе на ты па вая тыд нё вая сет ка вя шчан ня, 
у якой бы ла за кла дзе на ад рас насць пе ра дач у за леж нас-
ці ад пра фе сій най і ўзрос та вай пры на леж нас ці слу ха чоў, 
ство ра ны сім фа ніч ны ар кестр і пер шы ра дыё ўні вер сі тэт 
з тэх ніч ным, сель ска гас па дар чым і агуль на па лі тыч ным 
фа куль тэ та мі.

1947 год — на ра-
дзіў ся Ана-

толь Іва на віч Яр мо лен ка, 
бе ла рус кі эст рад ны спя вак, 
на род ны ар тыст Бе ла ру сі. 
З 1974 го да — мас тац кі кі-
раў нік і вя ду чы са ліст твор-
ча га аб' яд нан ня «Сту дыя 
«Сяб ры». Пер шы вы ка наў-
ца мно гіх па пу ляр ных пе сень бе ла рус кіх і ра сій скіх кам па-
зі та раў. Лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі. 
Уз на га ро джа ны ор дэ нам Ф. Ска ры ны.

1957 год — у Мі ла не вы да вец тва «Фель тры не-
лі» ўпер шы ню апуб лі ка ва ла ра ман Ба ры са 

Па стэр на ка «Док тар Жы ва га» (на італь ян скай мо ве). Да 
кан ца 1958 года кні га бы ла пе ра кла дзе ная на 18 моў, 
пры нёс шы аў та ру су свет ную сла ву. У тым жа 1958 го дзе 
Ба ры су Па стэр на ку бы ла пры су джа на Но бе леў ская прэ мія 
па лі та ра ту ры, ад якой ён быў вы му ша ны ад мо віц ца.

Сяр гей ГРА ХОЎ СКІ, па эт, пе ра клад чык:

«Хоць не за бы лі б сей бі та вы дзе ці,

Што сі ла — у сі ле род нае зям лі».
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У ся рэд нім рэ ка мен ду ец-
ца па кі даць па між яб лы ня мі і 

гру ша мі з аб' ём ны мі кро на мі 
на пры шчэ пах, якія рас туць 

моц на, — 4 м, на кар лі ка вых 
пры шчэ пах — 2,5 м, віш ні — 
3 м, слі вы, аб ля пі хі і чар на-
плод най ра бі ны — 2,5 м. 
У ягад ні ках кус ты раз мя шча-

юць больш кам пакт на, па кі-
да ю чы па між чор най, чыр-
во най і бе лай па рэч кай — 
1,5 м, агрэс там —1,5 м, ма лі-
най і ажы най — 0,5 м.

За ра жа ныя яга ды пе ра ста юць 
рас ці, усы ха юць і апа да юць, а бе-
лы муч ніс ты на лёт, які за ста ец ца на 
га лін ках, ушчыль ня ец ца і пе ра тва-
ра ец ца ў ка рыч не вую плён ку. Зні-
жа ец ца ўра джай ягад, па гар ша ец ца 
іх якасць — яны ста но вяц ца больш 
кіс лыя і дроб ныя. За ра жа ныя кус ты 
не да юць пры рос ту, сла бе юць і пры 
моц ным па шко джан ні гі нуць.

Уз бу джаль нік хва ро бы — грыб. Зі-
муе на па шко джа ных па раст ках, ліс тах 
і пла дах рас лі ны. Іх за ра жэн не ад бы-
ва ец ца ў пе ры яд рас крыц ця пу пы шак 
і рас пус кан ня ліс ця або пас ля за вяз-
ван ня ягад у цёп лыя дні. Ап ты маль-
ная тэм пе ра ту ра для раз віц ця хва ро-
бы 17—28 °С пры віль гот нас ці па вет ра 
90—100%. У га ра чае, су хое на двор'е 
раз віц цё хва ро бы пры пы ня ец ца.

Увес ну спо ры гры ба вы кід ва юц ца 
з су мак і за ра жа юць ма ла дыя част кі 
рас лі ны. На па шко джа най гры бам па-
верх ні ліс та або сцяб ла на рас тае бе лы 
па ву ці ніс ты на лёт. Гэ та мі цэ ліі гры ба. 
За тым на мі цэ ліі ўтво рац ца спо ры — 
ка ні дзіі, якія па сва ім вы гля дзе на гад-
ва юць му ку. Ка ні дзі я мі і за ра жа юц ца 
рас лі ны ў лет ні пе ры яд.

Па сту по ва бе лы муч ніс ты на лёт ста но-
віц ца бу ры, ушчыль ня ец ца, на ім з'яў ля юц-
ца чор ныя кроп кі — пла до выя це лы, дзе ў 
тор бач ках да спя ва юць поз на ўво сень або 
на пра ця гу ўсёй зі мы аскас по ры.

Ме ры ба раць бы з уз бу джаль ні кам 
хва ро бы на кі ра ва ны на зні шчэн не мі-
цэ лію і спор гры ба і ўклю ча юць у ся бе 
ме ра пры ем ствы па зні шчэн ні і пра фі-
лак тыч ныя пры ёмы.

Пра фі лак тыч ныя пры ёмы — гэ та 
і аг ра тэх ні ка вы рошч ван ня, і сіс тэ ма 
ўгна ен няў. Пас ля збо ру ягад гле бу 
пад кус та мі трэ ба пе ра ка паць ві ла мі, 
пад сы паць гле бы ўнутр кус та і ўгна-

іць. Ар га ніч ныя ўгна ен ні ўно сяць адзін 
раз у 3—4 га ды па 10—15 кг на куст, 
су пер фас фат і сер на кіс лы ка лій — пад 
пе ра коп ку гле бы што год.

Азот уз мац няе па ра жэн не рас лін 
муч ніс тай ра сой, та му пры доб рым 
рос це ад на га до вых па раст каў яго 
лепш не ўно сіць. Ка лі гле ба кіс лая, то 
пад чор ныя па рэч кі за мест фос фар-
на га і ка лій на га ўгна ен няў лепш унес-
ці драў ня ны по пел — тры шклян кі на 
куст. За мя няе мі не раль ныя ўгна ен ні 
рас твор ка ра вя ку ці пту шы ны па мёт, 
раз ве дзе ны ад па вед на ў 10 і 20 ра-
зоў. На адзін да рос лы куст уно сяць 
два вяд ры та ко га рас тво ру. У вы пад ку 
су хо га на двор'я кус ты трэ ба па ліць, 
апа лае ліс це са браць, спа ліць або 
за кам па ста ваць. Рас лі ны ста ран на 
агле дзець, па шко джа ныя па раст кі вы-
ра заць і спа ліць, бо яны з'яў ля юц ца 
ад ной з асноў ных кры ніц за ра жэн ня. 
Увес ну агляд і аб ра за нне па шко джа-
ных вер ха він па раст каў паў та ра юць, 

за хоп лі ва ю чы на 2—3 пу пыш кі і зда-
ро вую част ку па раст каў.

Ка лі за ра жэн не кус тоў бы ло моц нае, 
вяс ной пе рад на бра кан нем пу пы шак, 
для зні шчэн ня ін фек цыі, якая зі ма ва ла, 
іх апырс ква юць 2-пра цэнт ным рас тво-
рам ніт ра фе ну (вы ні шча ю чая апра цоў-
ка). У пе ры яд ве ге та цыі пра вод зяц ца 
4—5 пра фі лак тыч ных апра цо вак: пе-
рад цві цен нем, ад ра зу пас ля яго і ў да-
лей шым кож ныя 8—10 дзён.

У віль гот нае на двор'е вар та апырс-
кваць час цей, у су хое і га ра чае — апра-
цоў кі мож на пры пы ніць. За тры тыд ні да 
ўбор кі ўра джаю апырс кван не спы ня юць, 
а за тым ад наў ля юць, каб за сце раг чы ад 
за ра жэн ня ма ла дыя па раст кі.

Для пра фі лак тыч ных апра цо вак са-
доў рэ ка мен ду ец ца ўжы ваць адзін з 
пе ра лі ча ных да ступ ных рас тво раў:

— со да ва-мыль ны (на 10 л ва ды па 
50 г каль цы ні ра ва най со ды і гас па дар-
ча га мы ла);

— по пель на-мыль ны (300 г пра се-
я на га по пе лу пра кі пя ціць на пра ця гу 
паў га дзі ны, рас твор, які ад ста яў ся, пра-
ца дзіць, раз вес ці ва дой да 10 л, да даць 
40 г мы ла);

— тры нат рый фас фа ту (50 г на вяд-
ро ва ды).

За мест пе ра лі ча ных хі міч ных рас-
тво раў мож на пра во дзіць пра фі лак тыч-
ныя апырс кван ні на сто ем ка ро ві на га 
гною або сян ной па ця ру хі: 1 част ку яе 
за лі ва юць 3 част ка мі ва ды, на стой ва-
юць 3 дні, пра цэдж ва юць і раз вод зяць 

у тры ра зы.

У та кім на стоі раз ві ва юц ца бак тэ рыі, 

згуб ныя для грыб ні цы ўзбу джаль ні ка 

муч ніс тай ра сы. Апырс кван не пра во-
дзяць у тры тэр мі ны — да цві цен ня, пас ля 
цві цен ня і во сен ню пе рад ліс та па дам.

Ка лі ня ма ка ра вя ку, мож на ўзяць 
1 л сы ро ват кі, раз ба віць у 9 л ва ды 
і апыр скваць рас лі ны. Апырс кван не 
пра вод зяць пад ве чар ці ў па хмур нае 
за ціш нае на двор'е.

Муч ніс тая ра са — хва ро ба па рэч кі і агрэс ту

Па шкодж ва ец ца ма ла дое ліс це, па раст кі, яга ды. 
Хво рыя ліс ты скруч ва юц ца і за сы ха юць. Вер ха ві ны 
па шко джа ных па раст каў цям не юць, пе ра крыў ля юц ца і гі нуць.

ВЫ БРАЦЬ АД ЛЕГ ЛАСЦЬ ПА МІЖ ДРЭ ВА МІ, КУС ТА МІ
Яшчэ ёсць час вы ка паць па са дач ныя ямы, а па сад кай мож на за няц ца вяс ной

Ад лег ласць па між пла до вы мі дрэ ва мі і ягад ны мі 
кус та мі за ле жыць ад сі лы іх рос ту і ве лі чы ні кро ны 
ў да рос лым ста не.


