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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Васіля, 
Лявонція, Сяргея.

К. Галіны, Рэгіны, 
Марціна, Юльяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.42 21.44 17.02

Вi цебск — 4.24 21.42 17.18

Ма гi лёў — 4.32 21.35 17.03

Го мель — 4.38 21.22 16.44

Гродна — 4.59 21.58 16.59

Брэст — 5.09 21.49 16.40

Месяц
Першая квадра 

28 чэрвеня.

Месяц у сузор’і

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
— Ка ха ны, да вай я пе ра-

фар бу ю ся ў блан дзін ку?

— Да ра гая, але на вош та 

ўзмац няць ура жан не?

— А вы ве да е це, што пад-

гля даць у за моч ную шчы лі ну 

не пры стой на?

— Ды што вы ка жа це! 

А па каз ваць ту ды ўся кую 

га дасць пры стой на?

— Ну, як там, уну чач ка, 

ма ец ца твой грэй пфрут?

— Ба бу ля! Коль кі мож-

на! Не грэй пфрут, а бой-

фрэнд! Бой фрэнд!

Ста расць па чы на ец ца 

та ды, ка лі на пад тры ман-

не зда роўя тра ціц ца больш 

гро шай, чым на яго раз бу-

рэн не.

У кож най жан чы не па-

він на быць іск рын ка. Толь-

кі не за мест моз га.
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30 чэрвеня 2020 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
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1 ЛI ПЕ НЯ

1880 
год — на ах вя ра ван нi жы-

ха роў Мiн ска бы ло ад кры та 

рэ аль нае ву чы лi шча, агуль на аду ка цый ная 

ся рэд няя на ву чаль ная ўста но ва. Утрым лi-

ва ла ся за кошт пла ты за на ву чан не i да-

па мо гi з каз ны.

1885 год — рэ аль нае ву чы лi шча за сна ва на ў 

Ма гi лё ве.

1910 
год — у Вi цеб ску з'я вiў ся на стаў нiц кi iн-

сты тут. У 1918-м пе ра ўтво ра ны ў Вi цеб скi 

пе да га гiч ны iн сты тут. З 1995-га — Вi цеб скi дзяр жаў ны 

ўнi вер сi тэт iмя П. М. Ма шэ ра ва.

1925 
год — на ра дзi ла ся Ва сi лi са Паў лаў на 

Шыль нi коў ская, за слу жа ны ар хi тэк тар 

Бе ла ру сi. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii СССР. Аў тар кнi гi 

«Вя лi кi Ус цюг».

1930 
год — на ра дзiў ся Мi ха iл Кi ры ла вiч Ба лы кiн, 

бе ла рус кi ву чо ны ў воб лас цi бу даў нi чай 

ме ха нi кi, кан ды дат тэх нiч ных на вук, пра фе сар, за слу-

жа ны бу даў нiк Бе ла ру сi, за слу жа ны ра бот нiк на род най 

аду ка цыi Бе ла ру сi.

1940 
год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Ры го ра вiч 

Ба ры шэў скi, бе ла рус кi фi зiк-тэ а рэ тык, 

док тар фi зi ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра фе сар, за слу-

жа ны дзе яч на ву кi Бе ла ру сi. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii 

Бе ла ру сi.

1945 год — на ра дзiў ся Ле а нiд 

Мi ка ла е вiч Кi вач, бе ла рус кi 

фi зiк, док тар фi зi ка-ма тэ ма тыч ных на вук, 

пра фе сар.

1990 год — за сна ва ны Ча чэр скi гiс-

то ры ка-эт на гра фiч ны му зей.

2000 год — Брэсц кi по лi тэх нiч ны iн сты тут (за сна-

ва ны ў 1966-м як iн жы нер на-бу даў нi чы) пе-

ра ўтво ра ны ў Брэсц кi дзяр жаў ны тэх нiч ны ўнi вер сi тэт.

1875 год — па чаў дзей насць Су-

свет ны паш то вы са юз.

1915 год — на ра дзiў ся Уi лi Дык-

сан, аме ры кан скi блю за вы 

му зы кант, якi ака заў пры кмет ны ўплыў на 

раз вiц цё рок-н-ро лу.

1925 год — на ра дзi ла ся Кла ра Сця па наў на Луч-

ко, ра сiй ская акт ры са, на род ная ар тыст ка 

СССР. З 1948-га слу жы ла ў Тэ ат ры-сту дыi кi на ак цё ра 

ў Маск ве. Зня ла ся больш чым у 50 фiль мах, ся род якiх 

«Ку бан скiя ка за кi», «Вя лi кая сям'я», «Цы ган», «Вяр тан не 

Бу ду лая» i iн шыя. Лаў рэ ат Ста лiн скай прэ мii.

1975 год — ус ту пi ла ў сi лу Кан вен цыя аб мiж-

на род ным ганд лi вi да мi фло ры i фаў ны, 

якiя зна хо дзяц ца пад па гро зай знi шчэн ня. Пад пi са ная ў 

1973-м у Ва шынг то не.

ВАЛЬ ТЭР:

«Шчас це — гэ та толь кі ма ра, а го ра іс нуе 

рэ аль на».

Ва ўмо вах на ша га ка рот-

ка га ле та да зво лiць кус цi-

кам па мi до раў та кую рас ко-

шу мы прос та не ма ем пра-

ва — яны бу дуць пыш ныя, 

зя лё ныя, але, у най леп шым 

вы пад ку, ледзь па спе юць 

за цвiс цi да ха ла доў, а ўжо 

пра спе лыя пла ды не вар-

та i ма рыць. Та му ў ход iдзе 

фар мi ра ван не кус та з да па-

мо гай па сын ка ван ня i пры-

шчып ван ня.

Па сын кi — гэ та па раст кi-

кан ку рэн ты га лоў на га сцяб-

ла, якiя, як пра вi ла, з'яў ля-

юц ца з па чат кам цвi цен ня 

i рас туць з лiс та вых па зух. 

На iх так са ма рас туць лiс ты, 

з'яў ля юц ца квет кi, за вяз ва-

юц ца пла ды. Звы чай на пер-

шыя па сын кi з'яў ля юц ца з 

пер шай квет ка вай грон кай. 

Не па срэд на пад ёю раз вi ва-

ец ца са мы пер шы (i са мы 

ма гут ны) па сы нак. Усе па-

сын кi, раз ме шча ныя нi жэй 

за яго, ад на знач на пад ля-

га юць вы да лен ню, асаб лi-

ва гэ та да ты чыц ца та ма таў 

ад кры та га грун ту.

Важ на ве даць, з якi мi 

ме на вi та сар та мi та ма таў — 

дэ тэр мi на нтны мi або iн дэ-

тэр мi на нтны мi — мы ма ем 

спра ву. Ад та го, да якой 

ме на вi та раз на вiд нас цi на-

ле жыць сорт, i за ле жыць 

не аб ход насць на ступ на га 

па сын ка ван ня.

Дэ тэр мi на нтныя (i ў тым 

лi ку штам ба выя) та ма ты 

спы ня юць свой рост пас ля 

пэў най коль кас цi квет ка вых 

гро нак i ад да юць усе сi лы 

на вы спя ван не пла доў. На 

та кiх рас лi нах не ка то рыя 

па сын кi па кi да юць. Дэ тэр-

мi на нтныя па мi до ры лепш 

фар мi ра ваць у тры-чатыры 

сцяб лы, а ў паў днё вых рэ гi ё-

 нах мож на не па сын ка ваць

на огул. Ся рэд ня рос лыя дэ-

тэр мi на нтныя та ма ты (iх 

яшчэ на зы ва юць паў дэ тэр-

мi на нтны мi) рэ ка мен ду ец ца 

фар мi ра ваць у два сцяб лы, 

гэ та зна чыць, па кi нуць не-

аб ход на толь кi адзiн са мы 

леп шы па сы нак, а ўсе ас-

тат нiя вы да лiць. Ка лi iх ну 

вель мi шка да аб ры ваць, 

мож на па кi нуць яшчэ адзiн у 

якас цi трэ ця га ства ла — на-

прык лад, той, што ўтва ра-

ец ца над дру гой квет ка вай 

грон кай.

Iн дэ тэр мi на нтныя та ма-

ты, якiя рас туць i пра цяг ва-

юць за клад ваць квет ка выя 

грон кi на ват ка лi да сяг ну ты 

дах цяп лi цы, звы чай на фар-

мi ру юць у адзiн ствол, то-

бок вы да ля юць усе па сын кi 

без раз бо ру. У край нiм вы-

пад ку (на прык лад, ка лi ма-

ла ра са ды) мож на па кi нуць 

са мы пер шы па сы нак i пус-

цiць яго дру гiм ства лом.

Га лоў нае пра вi ла ба раць-

бы з па сын ка мi за клю ча ец ца 

ў тым, што ра бiць гэ та трэ ба 

свое ча со ва, гэ та зна чыць, 

не паз ней, чым яны ста нуць 

боль шыя за 4-5 сан ты мет раў 

у даў жы ню. У гэ ты мо мант 

яны яшчэ тон кiя, не цяг нуць 

сi лы з мат чы най рас лi ны i iх 

лёг ка вы да лiць ру ка мi або з 

да па мо гай на жнiц. 

Пер шае па сын ка ван не 

пра вод зяць праз два тыд-

нi пас ля вы сад кi ра са ды 

ў грунт, а за тым паў та ра -

юць рэ гу ляр на, кож ныя 

10-14 дзён. Гэ та да зва ляе 

свое ча со ва ад соч ваць па-

сын кi, якiя на рас та юць, i пра-

ду хi ляць за гу шчэн не кус та.

Не вы лом лi вай це iх цал-

кам, па кi дай це «пянь кi» вы-

шы нёй два сан ты мет ры — 

у гэ тым вы пад ку но выя па-

раст кi на мес цы ста рых не 

з'я вяц ца знач на даў жэй.

Рэ ка мен ду ец ца вы да-

ляць па сын кi ра нi цай, па-

жа да на ў со неч ны дзень, 

каб зрэз або ран ка на мес-

цы аб ры ву за дзень па спе-

лi за цяг нуц ца. Ка лi ўсё ж 

та кi да вя ло ся па сын ка ваць 

у па хмур нае на двор'е, для 

пад стра хоў кi мож на ўсе 

зрэ зы (аб ры вы) пры сы паць 

по пе лам.

У пер шую чар гу аб ры-

вай це па сын кi на са мых 

каш тоў ных i са мых зда-

ро вых кус тах. Су мнеў ныя 

рас лi ны (з па жоў клым або 

па бу рэ лым лiс цем, на прык-

лад) па сын куй це на на-

ступ ны дзень. Та кiм чы нам 

знi жа ец ца ры зы ка раз нес цi 

па цяп лi цы маг чы мыя хва-

ро бы. Ня рэд ка бы вае так, 

што на мес цы вы да ле на га 

па сын ка са спя чай пу пыш кi 

ў па зу се лiс та па чы нае ўтва-

рац ца яшчэ адзiн. Зна чыць, 

да вя дзец ца паў тор на вы да-

ляць. Ча сам ато жыл кi па чы-

на юць рас цi ў нiж няй част-

цы рас лi ны, ка лi ўжо даў но 

сфар мi ра ва ла ся не каль кi 

гро нак, — так бы вае, ка лi 

та мат атрым лi вае за лiш-

няе хар ча ван не. Та му пры 

вы да лен нi па сын каў лепш 

агля даць увесь куст цал кам. 

Ча сам яны рас туць прос та з 

квет ка вай грон кi, з'яў ля ю-

чы ся нi бы яе пра ця гам. Та-

кiя па сын кi так са ма трэ ба 

вы да ляць, каб па збег нуць 

за трым кi пло да на шэн ня 

асноў на га ўра джаю.

Акра мя па сын каў не за-

бы вай це аб ры ваць у та ма-

таў нiж няе лiс це. Пад грон-

кай з буй ны мi, але яшчэ 

зя лё ны мi па мi до ра мi не па-

вiн на быць нi вод на га лiс та. 

Рэ ка мен ду ец ца вы да ляць 

па адзін-тры нiж нiя лiс ты на 

ты дзень, у ад ва рот ным вы-

пад ку рас лi не га ран та ва ны 

моц ны стрэс, што вя дзе да 

за трым кi рос ту, а маг чы ма, i 

стра ты част кi ўра джаю. Лiс-

ты трэ ба вы лом лi ваць убок, 

а не ўнiз, каб вы пад ко ва не 

зняць са ства ла ка ва лак 

скур кi.

ЯК I НА ВОШ ТА 
ПА СЫН КА ВАЦЬ ПА МI ДО РЫ?

У на ту раль ным ася род дзi «пра жы ван ня» та ма ты — 

гэ та шмат га до выя рас лi ны. Пер шыя тры-чатыры 

ме ся цы яны на рошч ва юць зя лё ную ма су 

i ка ра нё вую сiс тэ му i толь кi по тым пры сту па юць 

да цвi цен ня. У за па се ў iх доў гi цёп лы пе ры яд, 

а на кож ным па раст ку па сту по ва вы рас тае за вязь, 

та му па сын ка ваць iх ня ма не аб ход нас цi.


