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18 СА КА ВI КА

1707 год — на ра дзiў ся (На ва гру-

дак) Юзаф Ба ка, поль скi 

па эт, рэ лi гiй ны пра па вед нiк. У 1740-я га-

ды жыў у Мiн ску. Паз ней вёў мi сi я нер ска-

пра па вед нiц кую дзей насць у На ва груд ку 

i Вiль нi. Вя до мы як збi раль нiк пры ка зак 

i гу ма рыст. Аў тар паэ тыч на га збор нi ка «Роз ду мы аб не-

па збеж най смер цi». Быў па пу ляр ны ў Бе ла ру сi i ў Лiт ве ў 

ХVIII ста год дзi. Яго стыль вер ша скла дан ня вы ка рыс тоў ва лi 

Вiн цэнт Ду нiн-Мар цiн ке вiч i Ула дзi слаў Сы ра ком ля.

1914 год — на ра дзi ла ся Юдзiф Са мой лаў на Галь-

пе ры на, акт ры са, за слу жа ная ар тыст ка Бе-

ла ру сi (1959). У 1937-м скон чы ла Бе ла рус кую сту дыю 

пры Цэнт раль ным тэ ат раль ным ву чы лi шчы ў Ле нiн гра дзе. 

Пра ца ва ла ў Тэ ат ры юна га гле да ча Бе ла ру сi, у Пiн скiм i 

Ма гi лёў скiм аб лас ных дра ма тыч ных тэ ат рах. У ство ра ных 

ёю воб ра зах дак лад насць псi ха ла гiч най рас пра цоў кi ро лi 

злу ча ла ся з яр кай знеш няй ха рак тар нас цю.

1917 год — вый шаў пер шы ну мар га зе ты «Вест кi 

Мiнск ага Са ве та ра бо чых i сал дац кiх дэ пу-

та таў». Вы да ва ла ся ў Мiн ску да 31 каст рыч нi ка 1917 го да 

тры ра зы на ты дзень на рус кай мо ве. Пер ша па чат ко ва 

бы ла эсэ раў ска-мен ша вiц ка га кi рун ку, з ве рас ня — баль-

ша вiц ка га. Вы сту па ла су праць iм пе ры я лiс тыч най вай ны, 

пра па ган да ва ла рэ ва лю цый ныя iдэi ся род пра цоў ных 

Бе ла ру сi i сал дат За ход ня га фрон ту.

1935 год — на ра дзiў ся Аляк сандр 

Мi ка ла е вiч Бу лы ка, бе ла рус кi 

ву чо ны, док тар фi ла ла гiч ных на вук (1981), 

пра фе сар (1992), член-ка рэс пан дэнт НАН 

Бе ла ру сi (1994). Пра во дзiў на ву ко выя да сле-

да ван нi па гiс то рыi бе ла рус кай лi та ра тур най 

мо вы. Iм рас пра ца ва ны пы тан нi гiс та рыч най лек сi ка ло гii 

бе ла рус кай мо вы, ста ра бе ла рус кай фа не ты кi, мар фа ло-

гii i ар фа гра фii, асаб лi вас цяў мо вы вы дан няў Фран цыс ка 

Ска ры ны. Аў тар больш чым 300 на ву ко вых прац, у тым 

лi ку 10 ма на гра фiй, аў тар i су аў тар 17 слоў нi каў. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi (1998).

1900 год — за сна ва ны га ланд скi 

фут боль ны клуб «Аякс» — 

пе ра мож ца ўсiх га лоў ных клуб ных тур нi-

раў: Куб ка еў ра пей скiх чэм пi ё наў (трой чы) 

i Лi гi чэм пi ё наў, Куб ка куб каў, Куб ка УЕ ФА, 

Куб ка Iн тэр то та, Су пер куб ка i Мiж кан ты нен-

таль на га куб ка.

1935 год — у на се ле ных пунк тах Вя лi ка бры та нii 

ўве дзе на аб ме жа ван не хут ка сцi ру ху аў та-

ма бi ляў — 30 мiль у га дзi ну (50 км/г). Такая нор ма дзей-

нi чае да гэ туль.

1960 год — выйшла ў эфір пе ра да ча «Тэ ле вi-

зiй на га клу ба кi на па да рож жаў» (паз ней 

«Клуб па да рож нi каў»). Пер шым вя ду чым пе ра да чы быў 

рэ жы сёр Ула дзi мiр Шней дэ раў. Пас ля амаль 30 га доў яе 

вёў урач i па да рож нiк Юрый Сян ке вiч. За не се на ў Кнi гу 

рэ кор даў Гi не са як са мы пра цяг лы тэ ле вi зiй ны пра ект.

1965 год — лёт чык-кас ма-

наўт СССР Аляк сей Ля-

во наў упер шы ню ў гiс то рыi здзейс нiў 

вы хад у ад кры ты кос мас з бор та ка-

раб ля «Ус ход-2», пi ла та ва на га Паў-

лам Бя ля е вым.

1980 год — на ра дзiў ся Аляк-

сей Кан стан цi на вiч Ягу дзiн, ра сiй скi фi гу-

рыст, за слу жа ны май стар спор ту па фi гур ным ка тан нi на 

кань ках (адзi ноч нае ка тан не), алiм пiй скi чэм пi ён (2002), 

шмат ра зо вы чэм пi ён све ту i Еў ро пы.

ЧЫМ УГНОЙ ВАЦЬ 
КЛУБ НI ЦЫ ВЯС НОЙ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Іраіды, Андрыяна, 
Анісія, Давыда, Івана, 
Канстанціна, Конана, 
Марка, Фёдара, 
Яўлампія.

К. Фаіны, Кірылы, 
Эдуарда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.16 19.20 12.04

Вi цебск — 7.06 19.10 12.04

Ма гi лёў — 7.06 19.10 12.04

Го мель — 7.03 19.07 12.04

Гродна — 7.32 19.35 12.03

Брэст — 7.32 19.36 12.04

Месяц
Апошняя квадра 

16 сакавіка.

Месяц у сузор’і 

Вадаліву.

УСМІХНЕМСЯ

Пра даў цы зі мо ва га 

абут ку пе ра да юць па лы-

мя нае пры ві тан не ту ра пе-

ра та рам.

Па ра да ад ме ды каў — 

мый це ру кі пе рад ядой.

Як вя до ма, ха лас ця кі 

мы юць по суд толь кі пе рад 

ядой. Аў та ма тыч на мы юць 

ру кі. Зна чыць, ха лас ця кі ў 

бяс пе цы.

У ле се пры ня лі за кон, 

які за ба ра няе ваў кам бу-

ду чы ні ес ці аве чак!

Але, зна чыць, ваў кам, 

якія жы вуць ця пер, ес ці 

аве чак мож на без аб ме-

жа ван няў!

Страш ныя ча сы. Лю дзям 

да во дзіц ца мыць ру кі, га та-

ваць до ма ежу і мець зно сі-

ны са сва і мі дзець мі. Так мо-

жа дай сці і да чы тан ня кніг.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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суць рэкла ма даў цы.
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Каб куст ба га та пла да но сiў, а 

яга ды бы лi буй ныя, не аб ход на 

да цвi цен ня па пес цiць яго пад-

корм ка мi.

На огул, каб што год атрым лi ваць 

ад клуб нiц доб ры ўра джай, iх не аб-

ход на пад корм лi ваць ча ты ры ра зы на 

год: увес ну пас ля рас та ван ня сне гу, 

пры з'яў лен нi за вя зяў, 

пас ля збо ру ўра джаю 

i ўво сень. Пры пер шай 

пад корм цы вар та вы ка-

рыс тоў ваць прэ па ра ты 

на асно ве азо ту (увес ну 

рас лi ны ад чу ва юць дэ-

фi цыт гэ та га эле мен та, 

а без яго зя лё ная ма са 

ягад нi ка нар маль на не 

ра за ўец ца), пры дру-

гой — комп лекс ныя ўгна ен нi (для ўтва-

рэн ня за вя зяў i пло да на шэн ня рас лi не 

трэ ба мност ва роз ных эле мен таў), пры 

трэ цяй i чац вёр тай — так са ма комп-

лекс ныя (для фар мi ра ван ня квет ка-

вых пу пы шак, а так са ма для за па су 

па жыў ных рэ чы ваў на зi му).

Па га во рым пра пер шыя дзве пад-

корм кi, якiя не аб ход на пра во дзiць 

вяс ной i ран нiм ле там. Мы ве да ем, 

што ад ра зу пас ля рас та ван ня сне гу 

клуб нi цы ма юць па трэ бу ў азо це, та му 

на да дзе ным эта пе лепш за ўсё пад-

кар мiць iх ма ча вi най. У вяд ры ва ды 

вар та рас тва рыць 15 гра маў ма ча вi-

ны, а по тым па лiць кож ную рас лi ну 

500 мi лi лiт ра мi рас тво ру. Вар та па-

мя таць, што браць боль шы аб' ём ма-

ча вi ны для пад корм кi нель га, бо гэ та 

ў да лей шым мо жа не га тыў на ад бiц ца 

на сма ка вых якас цях ягад.

У якас цi ар га нi кi на гэ тым эта пе 

па ды дзе пту шы ны па мёт. Рас твор 

для пад корм кi га ту ец ца на ступ ным 

чы нам: у вяд ры ва ды рас тва ра ец ца 

200 гра маў па мё ту, пас ля ча го ма-

са на стой ва ец ца су ткi-двое ў цем ры. 

Та кую пад корм ку мож на вы ка рыс тоў-

ваць толь кi для па лi ву мiж рад дзяў.

Дру гую пад корм ку мож на пра-

во дзiць праз два-тры тыд нi пас ля 

пер шай. У гэ тым вы пад ку мож на 

ска рыс тац ца комп лекс ны мi ўгна-

ен ня мi, пры зна ча ны мi спе цы яль на 

для клуб нiц.

З ар га нi кi па ды дзе рас твор ка ра-

вя ку, толь кi, каб не на шко дзiць рас-

лi нам, вар та пра вiль на 

пры га та ваць рас твор. 

Перш за ўсё не аб ход на 

зра бiць кан цэнт рат — 

за лiць 1/4 вяд ра ка ра-

вя ку ва дой да поў на га 

на паў нен ня вяд ра, даць 

на стояц ца рас тво ру 3–5 

дзён (трэ ба, каб вый-

шла ма ча вая кiс ла та). 

Га то вы кан цэнт рат пе-

рад па лi вам раз вес цi з ва дой (лiтр рас-

тво ру на ча ты ры лiт ры чыс тай ва ды). 

Двух лiт раў кан цэнт ра ту ха пае для 

па лi ву квад рат на га мет ра клуб нiч най 

град кi.

Пад корм ка по пе лам — ад на з 

най леп шых пад кор мак для клуб нiц 

вяс ной. Спра ва ў тым, што ў по пе ле 

шмат ка лiю, а гэ ты эле мент асаб лi-

ва не аб ход ны клуб нi цам для доб ра га 

рос ту. Пад кар мiць кус ты яга ды гэ тым 

угна ен нем не скла да на: трэ ба ўзяць 

по пел i раў на мер на раз ве яць яго на 

град ку з рас лi на мi, пас ля ча го пра-

рых лiць зям лю. На квад рат ны метр 

град кi бя руць ка ля шклян кi су хо га 

рэ чы ва.

На стой кра пi вы — так са ма ня-

дрэн ная пад корм ка, дзя ку ю чы ёй 

рас лi ны на бi ра юц ца сiл пас ля зi мы, 

знач на хут чэй фар мi ру юц ца квет кi. 

Ро бiц ца пад корм ка на ступ ным чы нам: 

вяд ро на па ло ву на паў ня ец ца кра пi вой 

i да кра ёў за лi ва ец ца га ра чай ва дой. 

Усё на стой ва ец ца 2–3 днi, пас ля ча-

го рас твор ста но вiц ца пры дат ны для 

ўгна ен ня. Ка ля 300—500 мi лi лiт раў 

на стою пад куст — да стат ко вая коль-

касць для ра за вай пад корм кi.

Не толь кi пры го жыя, 
але i ка рыс ныя

Якiя квет кi трэ ба «пус каць 

у ага род» i для ча го?

Не ка то рыя кве тач кi не толь кi ўпры-

гож ва юць учас так, але i да па ма га юць 

ага род нi ку. Пра ка рысць ак са мi так для 

ка пус ты i буль бы ўжо ўсе ве да юць. Але 

якiя яшчэ квет кi мож на па са дзiць?

На стур ка. Ка лi вы па са дзi це на-

стур ку ка ля ка пус ты, то збе ра жа це 

ага род нi ну ад ма тыль коў-ка пус нiц. 

Лi чын кi яны ад кла дуць на на стур ку, 

бу дзе з'е дзе на лiс це кве так, а не ка-

пус ты. На стур ка, па са джа ная ся род 

та ма таў, па зба вiць па мi до ры ад бе ла-

крыл кi. Так са ма вар та за се яць на стур-

кай пры стволь ныя кру гi яб лынь — та-

ды дрэ вам не страш ная тля.

Хры зан тэ ма. Гэ тая квет ка ра туе 

ад мядз ве дак. Вы сах лыя квет кi вы-

коп ваць не вар та — яны пра цяг ва юць 

аба ра няць учас так.

Па лын. Па са дзi це яго ка ля су нiц i 

ма лi ны — i даў га но сiк i су нiч ны клешч 

не з'я вяц ца на гэ тым участ ку.

Дэль фi нi ум. Ка лi ён рас це ка ля морк-

вы, мар коў най му хi мож на не ба яц ца.

Ла ван да. Гэ тая рас лi на, па са джа-

ная ў мiж рад дзях, ра туе ад тлi, мо лi, 

му ра шак.

Ка лен ду ла. Гэ тыя квет кi ахоў ва юць 

ад шкод нi каў i хва роб кус ты руж i аст ры. 

Яны так са ма па зба вяць ад ка ла рад ска га 

жу ка на буль бе. Ка лен ду ла слу жыць аба-

ро най ад бе ла крыл кi на ка пус це i не ма то-

ды на клуб нi цах i пла до вых дрэ вах.

Пе ту нiя. Яе вар та па са дзiць по бач 

з ба бо вы мi. Та кое су сед ства ахоў вае 

боб ад шкод нi каў i хва роб.

Пiж ма. Ня ма леп шай аба ро ны ад 

му ра шак, чым гэ тая квет ка.

Пер сiд скi ра мо нак. На ўчаст ку з 

iм не бу дзе гры зу ноў, не ма то ды, тлi. 

Ка рыс на са джаць яго па су сед стве з 

яб лы ня мi, ка пус тай, флёк са мi.


