
Пры збо ры агур коў не аб ход на звяр-

таць ува гу на фор му і афар боў ку пла-

доў, а так са ма на ко лер ліс тоў. Ка лі 

пла ды свет ла-зя лё ныя з за вост ра най 

вер ха ві най (па доб ныя на морк ву), то 

ім па трэ бен азот; ка лі рас шы ра ныя 

звер ху і зву жа ныя да пла да нож кі (па-

доб ныя на гру шу) — ім не аб ход ны 

ка лій і г. д. Збі раць агур кі не аб ход на 

праз дзень, у ра ніш нія га дзі ны, на ціс-

ка ю чы вя лі кім паль цам на пла да нож ку 

і не ту за ю чы кон чы кі. Пры гэ тым кон-

чы кі не пе ра ва роч ва юць і не зруш ва-

юць з мес ца. Кож ны агу рок, не зня ты 

свое ча со ва, за трым лі вае рост ін шых. 

У па чат ку жніў ня трэ ба тэр мі но ва пра-

вес ці яшчэ ад ну пад корм ку агур коў. 

Для гэ та га ў вяд ры ва ды рас тва ра-

юць літ ро вы сло ік ка ра вя ку, чай ную 

лыж ку ма ча ві ны і па ад ной ста ло вай 

лыж цы су пер фас фа ту і ка лій ных угна-

ен няў. Так са ма не аб ход на тэр мі но ва з 

ін тэр ва лам 7—10 дзён пра вес ці дзве 

па за ка ра нё выя пад корм кі рас тво рам 

ма ча ві ны (на вяд ро ва ды — 2 чай ныя 

лыж кі ма ча ві ны). Пас ля та кой пад-

корм кі ліс ты ў агур коў ста но вяц ца 

цём на-зя лё ны мі. Акра мя гэ та га та кое 

апырс кван не за глу шае ўспыш кі муч-

ніс тай ра сы і бак тэ ры ёз, якія ў гэ ты 

час ня рэд кія. Але ў апош нім вы пад ку 

апырс кваць трэ ба з ін тэр ва лам пяць 

дзён, шчод ра змоч ва ю чы ліс це з абод-

вух ба коў. У кан цы лі пе ня — па чат ку 

жніў ня важ ную ро лю для агур коў ады-

гры вае апош няе аб га нян не, ка лі ро-

бяць рас кла дан не рас лін. Для гэ та га 

кож ную рас лі ну аку рат на апус ка юць 

са шпа ле ры да 4-5 між ву зел ля, уклад-

ва юць гэ тую част ку сцяб ла на рых лую 

зям лю і злёг ку пры сы па юць пе ра гно-

ем. Та кое ама лодж ван не рас лін дае 

знач ную пры баў ку ўра джаю.
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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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

17 ЛІ ПЕ НЯ

1825 год — у Мін ску на га ры 

Ра ма наў ска га прад мес ця 

па бу да ва ны 

Пі  шча лаў-

скі за мак — 

пом нік ар-

хі тэк ту ры рэт ра спек тыў на-

зам ка ва га сты лю.

1918 
год — у Маск-

ве ад быў ся 

Усе ра сій скі з'езд бе жан цаў з Бе ла ру сі. Пры сут ні ча ла 

227 дэ ле га таў — прад стаў ні коў ад уце ка чоў з Бе ла ру сі, 

якія жы лі ў Ра сіі. Па ра дак дня ўклю чаў спра ва зда чу Бе ла-

рус ка га на цы я наль на га ка мі са ры я та, бе жан скія пы тан ні 

(дак ла ды з мес цаў, ма тэ ры яль ная да па мо га, рэ эва ку а цыя, 

школь ная спра ва, па крыц цё страт ад вай ны), прад стаў-

ніц тва Бе ла ру сі на бу ду чай мір най кан фе рэн цыі на ро даў, 

пы тан не аб цэнт раль ным вы ка наў чым бе жан скім ка мі тэ це 

Бе ла ру сі. 19 лі пе ня 1918 го да дэ ле га цыя са з'ез да на ча ле 

з А. Х. Ус ці ло ві чам бы ла пры ня тая У. І. Ле ні ным.

1919 год — на ра дзіў ся Вік тар Паў ла віч Чар ны-

шоў, ар хі тэк тар, за слу жа ны бу даў нік Бе-

ла ру сі. Пра ца ваў га лоў ным ар хі тэк та рам Ор шы, Го ме ля, 

Мін ска. Быў ды рэк та рам Мінск ага фі лі яла Цэнт раль на га 

на ву ко ва-да след ча га і пра ект на га ін сты ту та го ра да бу-

даў ніц тва, на мес ні кам ды рэк та ра Бел НДІ дзіп ра сель бу-

да. Асноў ныя ра бо ты: пра ек ты за бу до вы квар та лаў па 

ву лі цах Са вец кай, Ся лян скай, Пер ша май скай у Го ме лі, 

ву лі цы Фрун зэ ў Ві цеб ску і ін шыя. За пла ні роў ку і за бу до-

ву На ва по лац ка атры маў Дзяр жаў ную прэ мію Бе ла ру сі. 

У 1963—1973 га дах прад стаў ляў Бе ла русь у еў ра пей скай 

Ка мі сіі ААН у Жэ не ве. Па мёр у 2008 го дзе.

1919 год — урад Лі тоў ска-Бе ла рус кай ССР 

спы ніў сваю дзей насць. Ула да на не аку-

па ва най тэ ры то рыі Літ Бе ла пе ра да дзе на Мінск аму гу-

берн ска му ВРК.

1924 год — у ад па вед нас ці з за ко нам, пры ня тым 

ЦВК БССР, уве дзе на но вае ад мі ніст ра цый-

на-тэ ры та ры яль нае дзя лен не Бе ла рус кай ССР на акру гі, 

ра ё ны і сель са ве ты.

1914 год — на Алім пій скім кан-

грэ се ў Па ры жы ў су вя зі 

са свят ка ван нем 20-год дзя су час ных 

Алім пій скіх гуль няў ад бы ла ся афі цый-

ная прэ зен та цыя алім пій ска га сця га: на 

бе лым па лот ні шчы пяць пе ра пле це ных 

роз на ка ля ро вых коль цаў, якія сім ва лі зу юць пяць час так 

све ту — Еў ро пу, Азію, Аф ры ку, Аў стра лію і Аме ры ку.

1945 год — у Патс да ме, ка ля Бер лі на, ад кры ла ся 

Патс дам ская кан фе рэн цыя кі раў ні коў ура-

даў га лоў ных дзяр жаў-пе ра мож цаў у Дру гой су свет най 

вай не — СССР (І. В. Ста лін), ЗША (Г. Тру мэн) і Вя лі ка-

бры та ніі (У. Чэр чыль, з 28 лі пе ня — К. Эт лі). Гэ та быў 

пер шы вы хад у свет Ста лі на ў зван ні ге не ра лі сі му са, пер-

шы вы хад на між на род ную арэ ну прэ зі дэн та ЗША Га ры 

Тру мэ на і апош няя буй ная па дзея ў па лі тыч ным жыц ці 

Уін ста на Чэр чы ля. Кан фе рэн цыя пры ня ла ра шэн не аб 

дэ мі лі та ры за цыі Гер ма ніі, зні шчэн ні гер ман скіх ма на по лій, 

аб за ход няй мя жы Поль шчы; па цвер дзі ла пе ра да чу СССР 

Кё нігс бер га і пры лег лых да яго ра ё наў і інш. У Патс да-

ме бы лі да сяг ну ты па гад нен ні аб мір ным пас ля ва ен ным 

устрой стве ў Еў ро пе.

1954 год — на ра дзі ла ся Ан ге ла Мер кель, ня мец-

кі па лі тыч ны і дзяр жаў ны дзе яч, стар шы ня 

Хрыс ці ян ска-дэ ма кра тыч на га са ю за, фэ дэ раль ны канц-

лер Гер ма ніі з 2005 го да. Яна ста ла пер шай жан чы най — 

фе дэ раль ным канц ле рам і ад на ча со ва са мым ма ла дым 

(ва ўзрос це 51 го да) фе дэ раль ным канц ле рам за ўсю 

гіс то рыю ФРГ, а так са ма пер шым прад стаў ні ком но вых 

фе дэ раль ных зя мель на гэ тай па са дзе.
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Iмянiны
Пр. Аляксандры, 
Анастасіі, Вольгі, Марыі, 
Таццяны, Аляксея, 
Мікалая, Фёдара, 
Фядота, Яфіма.

К. Ядвігі, Аляксея, 
Багдана, Марціна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.59 21.32 16.33

Вi цебск — 4.41 21.28 16.47

Ма гi лёў — 4.49 21.22 16.33

Го мель — 4.54 21.10 16.16

Гродна — 5.16 21.45 16.29

Брэст — 5.25 21.38 16.13

Месяц
Поўня ў 0.37.

Месяц у сузор’і 

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
У пра цы Іnstagram ад быў-

ся збой. Міль ё ны лю дзей па 

ўсім све це ця пер не мо гуць 

па ес ці.

Раз маў ля юць дзве адэ-

сіт кі:

— Со фач ка, ты ўжо даў-

но рас квіт не ла. Та кі та бе 

ўжо час за муж!

— Ды не ве даю, я ўсё 

ні як вы зна чыц ца не ма-

гу. Усё па зі раю на твай го 

Лё ву.

— На Лё ву?! На май го 

му жа?!

— Так. Усё ду маю, не 

дай бог мне та кі ду рань 

тра піц ца.

Уба чыў у кра ме га зі роў-

ку «Бу ра ці на». Дай, ду маю, 

па каш тую смак дзя цін ства. 

І ўзяў «Жы гу лёў скае».
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К... 

К... 

КАРПАРАТЫЎЧЫК...

Ідзе збор па мі до раў, і ўсе на ма-
ган ні па він ны быць на кі ра ва ны 
на па ска рэн не іх на лі ву і па спя-
ван ня. Гэ та асаб лі ва важ на, ка-
лі на двор'е ста іць пра ха лод нае 
і даждж лі вае. 

Каб па ско рыць па спя ван не па мі до-
раў, мож на ска рыс тац ца ста ра даў ні-
мі спо са ба мі. Трэ ба грон кі з пла да мі 
«вы вер нуць да сон ца». Гэ ты пры ём 
асаб лі ва эфек тыў ны ў да чы нен ні да 
хут ка спе лых сар тоў. Пры гэ тым пад 
пер шай грон кай не па він на быць ні ад-
на го ліс та. Час та на вы шы ні 10—12 см 
ад зям лі ро бяць вост рым на жом не вя-
лі кі скраз ны па доў жны над рэз сцяб-

ла. У яго ўстаў ля юць трэс ку так, каб 

рас су нуць сцен кі сцяб ла на 1,5—2 см. 

Для гэ тых жа мэт ужы ва юць і част-

ко вае над ры ван не ка ра нёў, асця рож-

на пад цяг ва ю чы рас лі ну ўверх. Але, 

ужы ва ючы два апош нія спо са бы, ка лі 

на рас лі не шмат дроб ных пла доў, якія 

яшчэ не сфар мі ра ва лі ся, вы знач на 

стра ці це ва ўра джаі. Са мым эфек-

тыў ным спо са бам па ска рэн ня на лі ву 

і па спя ван ня пла доў з'яў ля ец ца свое-

ча со вы збор бу рых пла доў і за клад ка 

іх на да спя ван не. З убор кай пла доў 

па мі до раў спаз няц ца нель га. Іх трэ ба 

зняць з кус тоў, па куль тэм пе ра ту ра па-

вет ра не апус ці ла ся ноч чу ні жэй 8 °С, 

а на пла дах ня ма кро пель віль га ці. 

Звы чай на гэ та ро бяць ра ні цай, ка лі 

па мі до ры най больш пруг кія і вы са ка-

якас ныя. У пер шыя дні жніў ня ў цяп-

лі цах трэ ба пры шчып нуць усе кроп кі 

рос ту ў па мі до раў, аба рваць квет кі, 

якія не рас пус ці лі ся, вы да ліць ліш нюю 

за вязь і сіс тэ ма тыч на вы да ляць усе 

па сын кі. Усе гэ тыя пра цэ ду ры мож на 

пе ра нес ці на са мы ка нец жніў ня, ка лі 

цяп лі ца са праў ды цёп лая і бу дзе на-

дзей на аба ра няць рас лі ны ў ве рас ні ад 

рэз кіх нач ных па ні жэн няў тэм пе ра ту-

ры. З па чат ку жніў ня не вар та ўжы ваць 

для апра цоў кі па мі до раў у цяп лі цы яды 

лю бо га па хо джан ня. Та му ў пер шыя дні 

жніў ня ў мэ тах пра фі лак ты кі фі та фто-

ры апра цуй це па мі до ры 1%-ным рас-

тво рам бар дос кай вад ка сці. Зра бі це 

гэ та ра на ўран ку, па пя рэд не зняў шы 

з кус тоў усе спе лыя і бу рыя па мі до ры. 

А да лей апырс кваць трэ ба бу дзе толь кі 

цал кам бяс печ ным на сто ем час на ку.

КАБ АГУР КОЎ БЫ ЛО БОЛЬШ

У дру гой па ло ве ле та, ка лі сцёб лы кле ма ты саў цал-

кам ад раў не юць, ніз кус та і па раст кі на вы шы ню 30 см 

ад зям лі апырс ква юць сла бым рас тво рам га ша най 

вап ны, пры чым трэ ба са чыць, каб вап на па кры ва ла 

ніж нюю част ку ла зы тон кім плас том.

ДО ГЛЯД ЗА ПА МІ ДО РА МІ Ў ЖНІЎ НІ


