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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 Ганны ЗАНКАВІЧ.
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18 ВЕ РАС НЯ

1804 год — у мяс тэч ку Свіс лач 

Гро дзен скай гу бер ні ад кры-

та пер шая гім на зія ў Бе ла ру сі. Гас па дар 

мяс тэч ка граф В. Тыш ке віч даў бу ды нак 

і срод кі на яго ра монт, а так са ма за вя-

шчаў уста но ве 30 ты сяч руб лёў срэб рам. Гім на зія ме ла 

6 кла саў. Вы кла да лі ся поль ская, ла цін ская, грэ час кая, 

ня мец кая і фран цуз ская мо вы, арыф ме ты ка, ал геб ра, 

геа мет рыя, тры га на мет рыя, фі зі ка, хі мія, мі не ра ло гія, гіс-

то рыя, мі фа ло гія, пры ро да знаў ства, сель ская гас па дар ка, 

зем ле ўпа рад ка ван не, ар хі тэк ту ра, ма раль, ло гі ка, ры то-

ры ка, паэ зія, эс тэ ты ка, ма ля ван не, му зы ка, гім нас ты ка і 

ін шыя прад ме ты. У 1817 го дзе тут ву чы ла ся 280 дзя цей. 

У 1825-м у Свіс лац кай гім на зіі вы кла даў па эт Ян Ча чот. 

У 1845 го дзе гім на зія пе ра ве дзе на ў го рад Шаў лі Ко вен-

скай гу бер ні, у Свіс ла чы за ста ло ся па вя то вае ву чы лі шча, 

у якім у 1847—1852 га дах ву чыў ся К. Ка лі ноў скі. У 1860-м 

на ба зе ву чы лі шча ство ра на 4-клас ная пра гім на зія. Пас-

ля паў стан ня 1863—1864 га доў яна бы ла лік ві да ва на. 

У 1876—1915 га дах у бу дын ку Свіс лац кай гім на зіі зна хо-

дзі ла ся на стаў ніц кая се мі на рыя.

1914 год — на ра дзіў ся (вёс ка Дуб роў скія, ця пер у 

Та ла чын скім ра ё не) Іван Аляк санд ра віч Ма-

тыль, адзін з ар га ні за та раў і кі раў ні коў кам са моль ска-ма-

ла дзёж на га пад пол ля і пар ты зан ска га ру ху ў Ма гі лёў скай 

воб лас ці ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. У 1942-1943 

га дах быў сак ра та ром Ма гі лёў ска га пад поль на га аб ка ма 

ЛКСМБ і ад на ча со ва сак ра та ром Баб руй ска га пад поль на-

га між рай ка ма ЛКСМБ. З са ка ві ка 1943 го да — ад каз ны 

рэ дак тар га зе ты «Чыр во ная зме на», з 1952-га — рэ дак-

тар га зе ты «Го мель ская праў да». Па мёр у 1961 го дзе.

1915 год — на ра дзіў ся Іван Іва-

на віч Со маў, удзель нік вы-

зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц-

кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Удзель нік ба ёў на Хал хін-Го ле. 

Аба ра няў Маск ву, ва я ваў пад Ста лін гра-

дам, на Ар лоў ска-Кур скай ду зе. Экі паж 

яго са ма лё та ўдзель ні чаў у за хо пе са-

вец кі мі вой ска мі плац дар ма на пра вым 

бе ра зе Дняп ра, у вы зва лен ні Го ме ля і Го мель ска га ра-

ё на. Уся го зра біў 243 ба я выя вы ле ты, з іх 115 нач ных. 

12 сту дзе ня 1944 го да бам біў ва ро жыя ўма ца ван ні, зні шчаў 

жы вую сі лу пра ціў ні ка на стан цыі Ка лін ка ві чы Го мель скай 

воб лас ці. Пад час вы ка нан ня ба я во га за дан ня са ма лёт быў 

пад бі ты. Па ла ю чую ма шы ну лёт чык на кі ра ваў на скап лен-

не ва ро жай тэх ні кі. І. І. Со маў па ха ва ны ў брац кай ма гі ле 

ў вёс цы Пя соч ная Бу да Го мель ска га ра ё на.

1905 год — на ра дзі ла ся Грэ та 

Гар ба, аме ры кан ская кі на-

акт ры са швед ска га па хо джан ня, ле ген да 

су свет на га кі не ма то гра фа. Ства ры ла раз-

на стай ныя жа но чыя воб ра зы ў філь мах 

«Ка ра ле ва Хрыс ці на», «Ган на Ка рэ ні на», 

«Да ма з ка ме лі я мі». Лаў рэ ат спе цы яль най прэ міі «Ос кар» 

за ўнё сак у кі на мас тац тва. Па мер ла ў 1990 го дзе.

1925 
год — ЦВК і СНК СССР пры ня лі за кон «Аб 

аба вяз ко вай ва ен най служ бе» — пер шы 

агуль на са юз ны за кон аб вай ско вым аба вяз ку са вец ка га 

гра ма дзя ні на. За кон вы зна чаў ар га ні за цый ную струк-

ту ру Уз бро е ных Сіл, у ім уста наў лі ва ла ся, што аба ро на 

ін та рэ саў са вец кай кра і ны ёсць свя шчэн ны аба вя зак 

усіх пра цоў ных.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Елізаветы, Раісы, 
Аўдзея, Апанаса, 
Глеба, Давыда, Захара, 
Максіма, Фёдара.

К. Ірэны, Мацея, 
Станіслава, Юзафа.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.47 19.19 12.32

Вi цебск — 6.36 19.10 12.34

Ма гi лёў — 6.37 19.09 12.32

Го мель — 6.34 19.05 12.31

Гродна — 7.03 19.35 12.32

Брэст — 7.04 19.34 12.30

Месяц
Поўня 14 верасня.

Месяц у сузор’і

Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ

Вы хо дзя чы з кі на тэ ат ра, 

Іра ад ра зу ад кры ва ла ў ін-

тэр нэ це «Кі на по шук» каб 

зра зу мець, спа да баў ся ёй 

фільм ці не.

Сак рэ ты тай скай кух ні.

Ка лі стра ва ўку сі ла вас 

у ад каз — зна чыць яна 

све жая.

— Ды ты ж на скрозь пра-

мок ла! За раз пры ня су та бе 

што-не будзь су хое...

— Дзя куй!

— Вось, тры май, гэ та 

«Ка бер нэ Са вінь ён»...

Сня да нак з'еш сам, абе-

дам па дзя лі ся з та ва ры-

шам, вя чэ ру ад дай ка ту.

На су моў ях я б за да ва ла 

адзі нае пы тан не: ці лі чы це 

вы пры маль ным ра за гра-

ваць рыб ныя кат ле ты ў 

мік ра хва лёў цы на офіс най 

кух ні?

Уво сень рас лі ны пад корм лі ва юць 

фос фар на-ка лій ны мі ўгна ен ня мі, якія 

па вы ша юць ма ро за ўстой лі васць і да-

па ма га юць су праць ста яць хва ро бам. 

Азот ныя ўгна ен ні ў гэ ты пе ры яд вы ка-

рыс тоў ваць не рэ ка мен ду ец ца, бо яны 

пра ва ку юць рост ма ла дых па раст каў, 

якія час та не па спя ва юць вы спець да 

ха ла доў і ў вы ні ку пад мяр за юць, ра зам 

з тым на но ся чы стра ты ўсёй рас лі не.

Якое б угна ен не вы ні вы бра лі для 

свай го са ду і ага ро да, важ на па мя таць, 

што ўра джай не бу дзе ў ра дасць, ка лі 

пры ня се шко ду за мест ка рыс ці. І на ват 

ар га ніч ная пад корм ка ў знач ных коль-

кас цях мо жа спры яць на за па шван ню 

ніт ра таў ва ўра джаі. Та му пры ўня сен-

ні ў гле бу лю бых во сень скіх угна ен няў 

важ на звя рац ца з ін струк цы яй або рэ-

ка мен да цы я мі во пыт ных спе цы я ліс таў, 

а так са ма ні ў якім ра зе не пе ра вы шаць 

да зі ро вак.

Для ягад ных кус тоў
Ад ным з са мых па пу ляр ных фос фар-

ных угна ен няў з'яў ля ец ца су пер фас фат. 

На па лі цах кра маў мож на су стрэць звы-

чай ны (20 % фос фа ру) або двай ны су-

пер фас фат (49 % фос фа ру), які змя-

шчае менш ба ласт ных рэ чы ваў. Для 

пад корм кі ягад ных кус тоў мож на вы ка-

рыс тоў ваць 1—2 ст. л. су пер фас фа ту 

пад адзін куст. Угна ен не рас сы па юць 

па ўсёй пло шчы пры стволь на га кру га і 

за коп ва юць на глы бі ню 7—10 см.

З ка лій ных угна ен няў во сен ню мож на 

вы ка рыс тоў ваць як сер на кіс лы, так і хло-

рыс ты ка лій (15—20 г на 1 кв. м). Хлор, 

які змя шча ец ца ў апош нім угна ен ні, да 

па чат ку но ва га ве ге та цый на га пе ры я-

ду ўжо па спее вы па рыц ца і не пры ня се 

ягад ным кус там ні я кай шко ды.

Мі не раль ныя ўгна ен ні мож на спа-

лу чаць з ар га ніч ны мі. На прык лад, пад 

да рос лы куст агрэс ту мож на ўнес ці 

8—15 кг пе раг ною і 40 г суль фа ту ка-

лію. Да свед ча ныя са доў ні кі част ко ва 

за коп ва юць пе ра гной у гле бу, а част ко-

ва вы ка рыс тоў ва юць як муль чу.

Пры пад корм цы ма лін і па рэ чак 

10—15 кг пе ра гною су мя шча юць з 60 г 

су пер фас фа ту і 40 г ка лій най со лі пад 

кож ны куст. Для най леп ша га пра нік-

нен ня ўгна ен няў, іх уно сяць у ба ра зён-

кі глы бі нёй 20 см, якія вы коп ва юць за 

30 см ад кус та.

Ягад ныя кус ты ня дрэн на ад клі ка юц-

ца на пад корм ку ку ры ным па мё там. Су-

хі па мёт уно сяць пад пе ра коп ку з раз-

лі ку 0,8 кг на 1 кв. м, не да пус ка ю чы 

кан так ту ўгна ен ня з ка ра ня мі рас лін. 

Не ка то рыя са доў ні кі ад да юць пе ра ва гу 

па лі ву між рад дзяў рас тво рам ку ры на га 

па мё ту (1:15).

З ар га ніч ных угна ен няў, якія па ды-

хо дзяць для пад корм кі ягад ных кус тоў, 

мож на так са ма ад зна чыць драў ня ны 

по пел, які асаб лі ва па да ба ец ца ма лі-

нам. Ад нак гэ тае ўгна ен не не па жа да-

на вы ка рыс тоў ваць час цей, чым раз у 

тры-чатыры га ды.

Для пла до вых дрэў
Яб лы ню і гру шу так са ма мож на пад-

корм лі ваць двай ным су пер фас фа там 

(30 г на 1 кв. м пры стволь на га кру га). 

Што год у ве рас ні рэ ка мен ду ец ца вы ка-

рыс тоў ваць сер на кіс лы ка лій (30 г на 

1 кв. м) або рас тво ра ны ў ва дзе мо на-

фас фат ка лію (10—15 г на 10 л ва ды з 

раз лі ку 10 л рас тво ру на 1 кв. м).

Да свед ча ныя ага род ні кі лі чаць, што 

слі ву, віш ню і аб ры кос мож на пад корм-

лі ваць двай ным су пер фас фа там і сер-

на кіс лым ка лі ем у тых жа да зі роў ках. 

Але пры гэ тым, каб нар ма лі за ваць кіс-

лот насць гле бы, кож ныя пяць га доў па-

жа да на ўно сіць 300 г вап ны на 1 кв. м.

З ар га ніч ных угна ен няў во сен ню 

пла до вым дрэ вам прый дзец ца да спа-

до бы пе ра гной. Дрэ вы да 8 га доў па-

тра бу юць ка ля 30 кг пе ра гною, больш 

да рос лыя рас лі ны — ка ля 50 кг гэ та га 

ар га ніч на га ўгна ен ня.

У якас ці аль тэр на ты вы мож на вы ка-

рыс тоў ваць пе ра прэ лы (два-тры га ды) 

гной. 4—5 кг угна ен ня ўно сяць у пры-

стволь ныя кру гі фруктовых дрэў пад 

пе ра коп ку.

Для са до вых су ніц
Во сень ская пад корм ка трус ка ла к 

маг чы мая з ве рас ня да каст рыч ні ка. 

Рас лі ны ня дрэн на ад клі ка юц ца на ар-

га ніч ныя ўгна ен ні, у пры ват нас ці, на 

пту шы ны па мёт, раз ве дзе ны ва дой 

1:15—20 і на сто е ны на пра ця гу двух 

дзён. Гэ тым рас тво рам пра лі ва юць 

ба ра зён кі па між кус ці каў, асця рож на 

абы хо дзя чы ра зет ку ліс ця.

Так са ма мож на вы ка рыс тоў ваць 

ка ра вяк, раз ве дзе ны ва дой 1:10, або 

гна я вую жыж ку, раз ве дзе ную ў су ад-

но сі нах 1:8 і па кі ну тую на стой вац ца 

на пра ця гу двух дзён. Пад адзін куст 

мож на вы ка рыс тоў ваць не больш за 

1 л угна ен ня.

З мі не раль ных угна ен няў доб рым 

ва ры ян там мо жа стаць су месь ніт ра-

фос кі (2 ст. л.) і ка лій най со лі (20 г), 

раз ве дзе ная 10 л ва ды. Мак сі маль на 

да пу шчаль ная пор цыя ўгна ен ня для 

ад на го кус та — 1 л.

Ка лі вы са бра лі ся пе ра са джваць са-

до выя су ні цы, то ў кож ную лун ку так са-

ма мож на да даць ка ля 40 г ніт ра фос-

кі. Ад нак трэ ба пра са чыць, каб ка ра ні 

рас лін не да ты ка лі ся да ўгна ен ня, бо 

яны мо гуць атры маць апёк.

Вы дат ным ва ры ян там во сень ска га 

ўгна ен ня пры пе ра са дцы трус ка лак мо-

жа стаць драў ня ны по пел (1 шклян ка 

на 1 кв. м).

Для га зо на
Па пу ляр ны мі во сень скі мі ўгна ен-

ня мі для га зо на з'яў ля юц ца кас ця ная 

му ка (дзве-тры шклян кі на 1 кв. м), 

а так са ма су пер фас фат (50—70 г на 

1 кв. м).

Акра мя та го, каб зя лё ны га зон це-

шыў вас на ле та, во сен ню мож на раз-

ве яць над ім по пел, які да та го ж з'яў-

ля ец ца ня дрэн ным аб сар бен там для 

шкод ных рэ чы ваў, здоль ных на нес ці 

ўрон знеш ня му вы гля ду ва ша га луж-

ка. Гэ тую пра цэ ду ру мож на паў та рыць 

вяс ной пас ля схо ду сне гу.

ЧЫМ ПАД КАР МІЦЬ САД 
І АГА РОД У КАН ЦЫ СЕ ЗО НА

ca
ric

atu
ra

.ru

— Ха чу, 
каб мой хло пец 

кры ху 
па раў на ваў.


