
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Дзям'яна, 
Ерамея, Мацвея, Піліпа, 
Пятра, Рыгора.

К. Ганны, Лукі, Пятра, 
Юльяна.

Месяц
Маладзік 19 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.43 18.05 10.22

Вi цебск — 7.35 17.53 10.18

Ма гi лёў — 7.33 17.56 10.23

Го мель — 7.27 17.55 10.28

Гродна — 7.58 18.21 10.23

Брэст — 7.56 18.24 10.28
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17 кастрычніка 2017 года.

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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УСМІХНЕМСЯ

18 КАСТ РЫЧ НІ КА

1867 год — Аляс ка пе ра да дзе на ЗША. Яна, ад кры тая ў 1732 го дзе рус кай 
экс пе ды цы яй пад кі раў ніц твам М. Гвоз дзе ва і І. Фё да ра ва, бы ла адзі ным 

ула дан нем Ра сіі ў Паў ноч най Аме ры цы. Асва ен не гэ тай тэ ры то рыі вя ло ся спа чат ку 
пры ват ны мі асо ба мі, а з 1799 го да спе цы яль на за сна ва най ма на по лі яй — Рус ка-
аме ры кан скай кам па ні яй (РАК). Да 1864 го да па ацэн цы РАК на сель ніц тва ўсёй 
ра сій скай Аляс кі і Але уц кіх аст ра воў скла да ла да 2,5 ты ся чы рус кіх і да 60 ты сяч 
ін дзей цаў і эс кі мо саў. У па чат ку XІX ста год дзя Аляс ка пры но сі ла да хо ды за кошт 
ганд лю пуш ні най, ад нак да ся рэ дзі ны ста год дзя для ра сій скай ім пе ра тар скай сям'і 
ста ла ві да воч на, што вы дат кі на ўтры ман не і аба ро ну гэ тай ад да ле най і ўраз лі вай 
з геа па лі тыч на га гле дзі шча тэ ры то рыі бу дуць пе ра веш ваць па тэн цый ны пры бы так. 
Да га вор аб про да жы Ра сі яй Аляс кі і Але уц кіх аст ра воў Злу ча ным Шта там Аме ры кі 
быў пад пі са ны 30 са ка ві ка 1867-га, а 18 каст рыч ні ка та го ж го да прай шла цы ры мо-
нія афі цый най пе ра да чы Рус кай Аме ры кі Злу ча ным Шта там у аб мен на чэк на су му 
7,2 млн до ла раў.

1908 год — на ра дзіў ся (Укра і на) Аляк сей Ся мё-
на віч Бур дзей ны, ге не рал-пал коў нік, Ге рой 

Са вец ка га Са ю за. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну быў на фрон-
це з чэр ве ня 1941 го да. Удзель нік аба ро ны Льво ва, Кі е ва, 
Хар ка ва, ба ёў пад Ва ро не жам, Ста лін град скай і Кур скай 
біт ваў. З во се ні 1943 го да ва я ваў на За ход нім, 3-м Бе-
ла рус кім фран тах. Тан ка вы кор пус пад ка ман да ван нем 
А. Бур дзей на га 26 чэр ве ня 1944 го да на за хад ад Ор шы 
пе ра рэ заў чы гун ку і ша шу Маск ва—Мінск, вы зва ляў Ор-
шу; 3 лі пе ня 1944 го да пер шы ўвар ваў ся ў Мінск. Удзель нік 
вы зва лен ня Літ вы, ба ёў ва Ус ход няй Пру сіі. Да 1974 го да 
зна хо дзіў ся на вы шэй шых ка манд ных і ад мі ніст ра цый ных 
па са дах у Са вец кай Ар міі. Га на ро вы гра ма дзя нін Мін ска. 

Па мёр у 1987 го дзе.

1947 год — у Са вец кім Са ю зе на дзяр жаў ным па лі го не Ка пус цін Яр быў 
ажыц цёў ле ны пер шы ў СССР пуск экс пе ры мен таль най ад на сту пень-

ча тай ба ліс тыч най ра ке ты А-4. Гэ та быў пер шы кан крэт ны прак тыч ны крок СССР на 
шля ху асва ен ня кос ма су і ства рэн ня ра кет на га шчы та кра і ны.

1947 год — на ра дзіў ся (г. Коб рын) Алег Ана то ле віч Страль чо нак, бе ла рус кі 
ву чо ны, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі. Аў тар больш чым 180 на ву ко вых прац, 

35 вы на ход ніц тваў. Да сле дчык у га лі не хі міі гар мо наў і гар ма наль най рэ цэп цыі. За 
ства рэн не і ўка ра нен не ў прак ты ку ахо вы зда роўя ра дые ды яг нас тыч ных на бо раў 
уда сто е ны Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

«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

— Ба бу ля, а што гэ та ў 

вас са ма гон та кі да ра гі?

— Гэ та краф та вы са ма гон 

«га раж эдзішн» — вы трым ка 

12 дзён!

Сур' ёз ныя ад но сі ны — 

гэ та ка лі ма ла ды ча ла век 

вы хо дзіць з ква тэ ры дзяў-

чы ны з вяд ром смец ця.

Марш рут ка, за хо дзіць не-

цвя ро зы му жык. На пы тан не 

кі роў цы аб апла це ка жа, што 

ў яго ня ма гро шай. Кі роў ца:

— А на га рэл ку бы лі?

— Мя не ся бар па час та-

ваў.

— А ча му на да ро гу не 

даў?

— Ну, ча му ж не даў... — 

му жык вы цяг вае з-за па зу хі 

паў бу тэль кі га рэл кі.

— Да ра гі, я не зда ла на 

пра вы.

— А што за ва лі ла? Тэ о-

рыю, прак ты ку?

— Ін спек та ра, дрэ ва 

і двух да іш ні каў...

МОХ І ЛІ ШАЙ НІ КІ НА ПЛА ДО ВЫХ ДРЭ ВАХ
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Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

18 каст рыч ні ка на-
шай да ра гой АЛЕШ ЦЫ 
Зоі Фё да раў не, якая жы-
ве ў вёс цы Ба лот чы цы 
Слуц ка га ра ё на, спаў-
ня ец ца 80 га доў. Мы — 
дзе ці, уну кі і праў ну кі — 
ад уся го сэр ца він шу ем 
на шу са мую лю бі мую 
ма ту лю, ба бу лю і пра ба-
бу лю з юбі ле ем. Ма ту ля 
на ша род ная, гэ тыя пя-
шчот ныя рад кі — Вам!

Са май род най, са май 
пры го жай, са май леп-
шай на гэ тай зям лі!

Хай сму так у Ваш дом 
не за хо дзіць, хай хва ро бы 

ідуць ста ра ной.

Мы б увесь свет 
змяс ці лі ў да ло ні 

і Вам па да ры лі ад ной!

Але і гэ та га бы ло б 
ма ла, каб ад даць 

за Ва шу да бры ню.

Мы ўсё жыц цё, 
на ша род ная ма ма, пе рад 
Ва мі ў не аплат ным даў гу.

Ца лу ем Ва шыя ру кі, да-
ра гая, мар шчын кі 

і сі вую прад ку ва лос

І ніз ка про сім у Вас 
пра ба чэн ня за боль 

і сум, што кож ны пры нёс.

Жы ві це доў га, ча ла век 
наш лю бі мы, і га лоў нае, 
вя до ма, — не хва рэй це.

Вы вель мі па трэб ная 
на све це для му жа, уну каў, 
праў ну каў 
і нас, 
дзя цей, — 
па вер це!!! 
Мы ўсе Вас 
вель мі 
лю бім.

Знайшоў!

Пра цэ ду ры па ачыст цы дрэў 
вар та пра во дзіць ран няй вяс ной, 
ка лі на іх яшчэ не на брак лі пу пыш-
кі (звы чай на ў са ка ві ку), і поз няй 
во сен ню, ка лі са бра ныя апош нія 
пла ды (у ліс та па дзе). Пры гэ тым 
пе рад во сень скай апра цоў кай 
трэ ба аба вяз ко ва са браць і спа-
ліць апа лае ліс це.

Ка лі пла до выя дрэ вы, на якіх 
ужо рас пус ці лі ся пу пыш кі, апра-
ца ваць прэ па ра та мі, то гэ та пры-
вя дзе да гі бе лі рас лі ны.

Як і чым апра ца ваць?

Пры га туй це рас твор жа лез на-

га ку пар ва су ў пра пор цыі 50 г на 1 л 

ва ды і апра цуй це ства лы і шкі лет ныя 

га лі ны дрэў. Праз ты дзень лі шай ні кі і 

ім хі па він ны ад па сці са ма стой на. Так са-

ма не за будзь це ся апра ца ваць зям лю 

пад дрэ ва мі, бо жа лез ны ку пар вас — 
вы дат ны сро дак пра фі лак ты кі роз ных 
хва роб пла до вых дрэў.

Ка лі на па верх ні дрэў усё ж та кі за-
ста лі ся лус ка він кі лі шай ні каў і ім хоў, 
вы да лі це іх ме ха ніч ным спо са бам. Рас-
сця лі це пад рас лі на мі ка вал кі плён кі 
або тка ні ны і па скра бі це па верх ню 
ства ла і га лі нак драў ля най ла пат кай, 
шчот кай або ста рой меш ка ві най.

Пры ачыст цы пла до вых дрэў не вы-
ка рыс тоў вай це ме та ліч ныя скраб кі: 
яны мо гуць траў ма ваць ка ру. Ка вал кі 
лі шай ні ка і мо ху, якія ад па лі, збя ры це 
і зні шчы це.

Вы ра туе пра рэ джваль ная аб рэз ка

Ка лі ваш сад за пу шча ны моц на, 
прак тыч на ўсе дрэ вы па кры тыя лі шай-
ні кам і мо хам, то пе рад па чат кам пра-
цэ ду ры ачыст кі не аб ход на пра вес ці са-

ні тар ную вы сеч ку. Па коль кі не ка то рыя 
дрэ вы мо гуць быць на столь кі моц на 

па шко джа ны лі шай ні кам, што чыс ціць 

іх бу дзе бес сэн соў на.

Ста ран на да сле дуй це кож нае дрэ-

ва і аб рэ жце за рос лыя га лін кі. Акра мя 

та го, не за бы вай це ра біць па ста ян нае 

пра рэ джваль нае аб ра за нне са до вых 

дрэў, каб іх кро ны не за гу шча лі ся. Гэ та 

доб ра паў плы вае на да дат ко вы пры ток 

па вет ра і свят ла. У та кім са дзе не бу-

дзе пад вы ша най віль гот нас ці і, ад па-

вед на, праз мер ных па рас ні каў ім хоў 

і лі шай ні каў.

Пас ля пра рэ джван ня ме ха ніч ным 

спо са бам (са скра бан нем) зды мі це буй-

ныя част кі лі шай ні каў і ім хоў. За тым 
пры га туй це рас твор мед на га ку пар ва-
су: 350—500 г па раш ка рас тва ры це ў 
10 л ва ды.

Спа чат ку па ра шок ку пар ва су ста-
ран на раз мя шай це ў не вя лі кай коль-
кас ці га ра чай ва ды, а за тым, па кры се 
пад лі ва ю чы ха лод ную ва ду, да вя дзі це 
да па трэб на га аб' ёму.

Гэ тым са ста вам апра цоў ва-
юць дрэ вы гэ так жа, як і жа-
лез ным ку пар ва сам. Апра цоў-
ка рас тво рам ме на ві та ў та кой 
кан цэнт ра цыі пра во дзіц ца адзін 
раз у 5 га доў. А ча сам да стат-
ко ва ад на го ра зу — і ваш сад 
на заўж ды па зба віц ца ад ім хоў 
і лі шай ні каў.

Лёг кі ме тад ачыст кі

Ка лі ва шы са до выя дрэ вы не 
моц на па кры тыя на рас та мі, то 
мож на ска рыс тац ца больш прос-
тым ме та дам чыст кі: змя шай це 
1 кг со лі, 2 кг драў ня на га по пе лу, 

на тры це ў гэ тую су месь 2 ка вал кі гас-

па дар ча га мы ла, за лі це 10 л га ра чай 

ва ды, да вя дзі це да кі пен ня, асту дзі це 

і аб маж це атры ма ным са ста вам ства-

лы дрэў.

Ка лі лі шай ні кі ў ва шым са дзе з'яў-

ля юц ца пе ры я дыч на, то ска рыс тай це ся 
пра фі лак тыч ным ан ты грыб ко вым прэ-
па ра там. Яго раз вод зяць у ад па вед нас-
ці з ін струк цы яй і на но сяць на дрэ вы 
ран няй вяс ной.

Пас ля ачыст кі не аб ход на пра вес ці 
вап на вую па бел ку ства лоў дрэў. Рас-
твор мож на пры га та ваць са ма стой на 
(1,5—2 кг га ша най вап ны раз вес ці ў 
10 л ва ды) або вы ка рыс тоў ваць га то-
выя су ме сі.

Улі чы це: акры ла вую па бел ку не 
рэ ка мен ду ец ца на но сіць на ма ла дыя 
дрэ вы.

Па бел ку пра вод зяць пры су хім на-
двор'і (во сен ню або ран няй вяс ной) пры 
тэм пе ра ту ры па вет ра не ні жэй за 2 °С. 
Па пя рэд не вар та за ма заць усе ра ны і 
зрэ зы на дрэ вах са до вым ва рам.

Са до выя дрэ вы, па кры тыя мо хам і лі шай ні ка мі, 
за па воль ва юць рост, дрэн на пла да но сяць, 
з ча сам іх га лі ны за сы ха юць і ад мі ра юць. 
Як жа аба ра ніць дрэ вы?

Алесь ЗВО НАК, па эт:

«Свая па ра

Хві лі не най шчас ліў шай не зва рот най,

Ка лі ста рое прэч ідзе з два ра,

каб но ва му па сту кац ца у вок ны».


