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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.57 20.27 14.30
Вi цебск — 5.44 22.20 14.36
Ма гi лёў — 5.48 20.17 14.29
Го мель — 5.48 20.09 14.21
Гродна — 6.13 20.41 14.28
Брэст    — 6.18 20.38 14.20

ЗАЎТРА
— Дзя ду ля, ча му лю дзі не па да юць з 

Зям лі, якая кру ціц ца?

— Та му што яны пры ма ца ва ныя да 

па лі клі нік.

У бан ку:

— Доб ры дзень. Я ха чу ад крыць су-

мес ны ра ху нак.

— Ка неш не. З кім?

— З кім-не будзь ба га тым.

— Сы нок, ты па чыс ціў зуб кі?

— Ма ма, мне ўжо 35 га доў!

— І што? Ця пер не трэ ба чыс ціць зуб кі?

— Што гэ та ў вас та кое не зра зу ме-

лае: ні ры ба, ні мя са?..

— Гэ та кам пот!

21 ЖНІЎ НЯ

1911 год — за сна ва на Мін ская 

зем ская ба лот ная да след чая 

стан цыя — пер шая ў Ра сіі і Бе ла ру сі на ву ко-

вая ўста но ва па да сле да ван ні ба лот. У 1930 

го дзе на асно ве стан цыі ство ра ны Усе са юз-

ны НДІ ба лот най гас па дар кі.

1925 год — на ра дзіў ся Ге ор гій Іва на віч Сі да-

рэн ка, бе ла рус кі кар ды ё лаг, ака дэ мік АН 

Бе ла ру сі, док тар ме ды цын скіх на вук, пра фе сар, за слу-

жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі, за слу жа ны вы на ход нік Бе-

ла ру сі. Аў тар больш чым 850 на ву ко вых прац, у тым 

лі ку 10 ма на гра фій, 165 вы на хо дак. Асноў ныя пра цы 

па праб ле мах кар дыя ло гіі, ме ды цын скай кі бер не ты кі і 

пры бо ра бу да ван ня. Рас пра ца ваў ме та ды ін ды ві ду а лі-

за цыі ля чэб ных пра цэ дур, аў та ма ты за цыі эк стран на га 

ана лі зу кар дыя ла гіч най ін фар ма цыі, ана лі зу сар дэч на-

са су дзіс тай ін фар ма цыі пры да па мо зе ўні вер саль ных 

вы лі чаль ных ма шын. Ства рыў апа ра ты аў та ма ты за ва най 

бія кі ра ва най ды яг нос ты кі і тэ ра піі сар дэч на-са су дзіс тых 

за хвор ван няў, удзель ні чаў у ства рэн ні но ва га па ка лен-

ня ле ка вых прэ па ра таў сар дэч на-са су дзіс та га дзе ян ня. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Па мёр 

у 2014 го дзе.

1949 год — на ра дзіў ся (вёс ка Аляк сей кі Іва цэ-

віц ка га ра ё на) Сця пан Сця па на віч Пя сец кі, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не па лі мер на га ма тэ ры я лаз наў-

ства, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар, член-ка рэс-

пан дэнт НАН Бе ла ру сі. З 1971 го да ў Ін сты ту це ме ха ні кі 

ме та ла па лі мер ных сіс тэм НАН Бе ла ру сі. Аў тар на ву ко вых 

прац па тэх на ло гіі па лі ме раў і кам па зі таў. Рас пра ца ваў 

шэ раг тэх на ло гій атры ман ня но вых кам па зіт ных ма тэ-

ры я лаў на асно ве па лі ме раў, якія знай шлі пры мя нен не ў 

ма шы на бу да ван ні. Лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла 

Бе ла ру сі.

1970 год — ЦК КПБ і Са вет Мі ніст раў БССР пры-

ня лі па ста но ву «Аб ме ра пры ем ствах па на-

рошч ван ні тэм паў і па вы шэн ні тэх ніч на га ўзроў ню бу даў-

ніц тва ў Мін ску».

1904 год — на ра дзіў ся Сяр гей Ся-

мё на віч Бі ру зоў, ва ен ны дзе-

яч, Мар шал Са вец ка га Са ю за, Ге рой Са вец-

ка га Са ю за. У па чат ку Вя лі кай Ай чын най 

вай ны ды ві зія пад яго ка ман да ван нем па-

спя хо ва дзей ні ча ла на Паўд нё ва-За ход нім 

і Бран скім фран тах. З кра са ві ка 1942 го да на чаль нік шта ба 

48-й ар міі, са снеж ня — 2-й гвар дзей скай ар міі, якія раз гра-

мі лі гру поў ку вой скаў пра ціў ні ка, што спра ба ва ла дэ бла ка-

ваць акру жа ную пад Ста лін гра дам ар мію Паў лю са. З мая 

1944-га — на чаль нік шта ба 3-га Укра ін ска га фрон ту. Пад яго 

кі раў ніц твам рас пра ца ва на Яс ка-Кі шы нёў ская апе ра цыя, за-

бяс пе ча на ўза е ма дзе ян не вой скаў фрон ту пры вы зва лен ні 

Ру мы ніі, Бал га рыі і Бел га рад скай апе ра цый. З каст рыч ні ка 

1944 го да ка ман ду ю чы 37-й ар мі яй і га лоў ны ва ен ны са вет-

нік пры бал гар скай ар міі. За гі нуў у авія цый най ка та стро фе 

ў 1964 годзе. Яго імем на зва на ву лі ца ў Мін ску.

1929 год — на ра дзі ла ся Вія Арт ма не, ла тыш ская 

са вец кая акт ры са, на род ная ар тыст ка СССР. 

Зды ма ла ся ў філь мах «Род ная 

кроў», «Ні хто не ха цеў па мі-

раць», «Дзяр жаў ная гра ні ца», 

«Тэ атр», «Емяль ян Пу га чоў» і 

ін шых. Па мер ла ў 2008 го дзе. 

Не за доў га да смер ці пры ня ла 

пра ва слаўе з імем Лі за ве та.

1944 год — у Ва шынг то не на ві ле Дум бар тан-Окс 

ад кры ла ся між на род ная кан фе рэн цыя, якая 

пад рых та ва ла пра па но вы, што ляг лі ў асно ву пры ня та-

га ў 1945 го дзе Ста ту та ААН. Кан фе рэн цыя пра ца ва ла 

з 21 жніў ня да 7 каст рыч ні ка 1944 го да.

1968 год — з мэ тай пад аў лен ня ма са вых на род ных 

хва ля ван няў у пад трым ку пра цэ су лі бе раль-

на-дэ ма кра тыч ных рэ фор маў у Чэ ха сла ва кію бы лі ўве дзе-

ныя вой скі кра ін Вар шаў ска га да га во ра. Гэ та ад бы ло ся на-

пя рэ дад ні з'ез да кам пар тыі Чэ ха сла ва кіі, на якім рэ фор мы 

па він ны бы лі атры маць ра шу чую пад трым ку. З'езд пар тыі 

ўсё ж та кі быў пра ве дзе ны, і яго ўдзель ні кі вы ка за лі пад-

трым ку па ча тым рэ фор мам, але гэ та ўжо не ме ла ні я ка га 

зна чэн ня — «Пра жская вяс на» бы ла згор ну та.
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Месяц
Поўня 15 жніўня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

Iмянiны
Пр. Германа, Іосіфа, Леаніда, 

Мікалая, Мірона, Рыгора.

К. Іааны, Казіміра, Францішка.

Фо
 та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Н А В І Г А Т А Р

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

КАС МІЧ НЫЯ ПА ЛЁ ТЫ
Тво ры: «З гар ма ты на Ме сяц», 

«Ва кол Ме ся ца» і «Гек тар Сер ва-

дак».

У гэ тых сва іх тво рах Жуль Верн 

«за пус ціў» між пла нет ныя ка раб лі 

з да па мо гай гар ма ты. Але ён змог 

прад ка заць не прос та па лё ты ў кос-

мас і на Ме сяц, але яшчэ і па ча так 

шы ро ка га да сле да ван ня (і вы твор-

час ці) алю мі нію для аэ ра кас міч най 

га лі ны, хоць у яго час гэ ты ме тал 

быў вель мі да ра гі. Стар та вай пля-

цоў кай для ме ся цо вай экс пе ды цыі 

ён вы браў Стоўнз-Хіл у Фла ры дзе. 

Гэ та так са ма вель мі ці ка ва, та му 

што зу сім по бач зна хо дзіц ца мыс 

Ка на ве рал, дзе сён ня раз ме шча-

ны цал кам рэ аль ны аме ры кан скі 

кас ма дром.

ХУТ КІЯ ПА ДА РОЖ ЖЫ 
ВА КОЛ СВЕ ТУ

Твор: «Ва кол све ту за 80 дзён».

І тут фан тас ты ка ака за ла ся зу-

сім не да лё ка ад іс ці ны. Ге рой ра-

ма на па іме ні Фі ле ас Фог здзейс ніў 

па да рож жа ва кол све ту за 80 дзён. 

Сён ня здзейс ніць па да рож жа ва кол 

Зям лі мож на за 70 га дзін. Да рэ чы, 

жур на ліст ка Нэ лі Блай аб' еха ла 

Зям лю за 72 дні 6 га дзін 10 хві лін 

11 се кун даў яшчэ пры жыц ці Жу-

ля Вер на. І па да ро зе за еха ла да 

пісь мен ні ка ў Ам'ен — за свед чыць 

па ва гу.

ПАД ВОД НЫЯ ЛОД КІ
Твор: «20 000 лье пад ва дой».

Пер шыя пад вод ныя лод кі з'я ві лі-

ся яшчэ да Вер на, анг лій скі ме ха нік 

Кар не лі ус Дрэ бель па бу да ваў вяс-

ляр ную суб ма ры ну яшчэ ў XVІІ ста-

год дзі, бы лі экс пе ры мен та та ры і 

пас ля. Ад нак пісь мен нік змог шмат 

у чым ад га даць, як яны бу дуць раз-

ві вац ца ў агляд най бу ду чы ні. Так, 

су свет на вя до мы ка ра бель ка пі та-

на Не ма «На ўці лус» мог раз ві ваць 

хут касць да 50 вуз лоў, апус кац ца і 

да сле да ваць мар ское дно і пра во-

дзіць ак тыў ныя ва ен ныя дзе ян ні.

АКВА ЛАНГ
Твор: «20 000 лье пад ва дой».

Пісь мен нік так са ма шмат у чым 

прад ка заў, як бу дуць раз ві вац ца 

ва да лаз ныя кас цю мы. На мо мант 

на пі сан ня ра ма на кас цю мы для 

апус кан ня пад ва ду ўжо іс на ва лі, 

ад нак яны бы лі вель мі ня зруч ныя і 

не бяс печ ныя для ва да ла за. Су час-

ны аква ланг у 1943 го дзе вы най дзе 

ін шы вя до мы фран цуз — Жак-Іў 

Кус то.

СА МА ЛЁ ТЫ І ВЕР ТА ЛЁ ТЫ
Тво ры: «Ула дар све ту» і «Ро бур-

За ва ёў нік».

На роў ні з ін шым вя до мым пісь-

мен ні кам Гер бер там Уэл сам, Жуль 

Верн у сва іх тво рах змог прад ка-

заць шы ро кае рас паў сю джан не 

ля таль ных апа ра таў. Пісь мен нік 

так са ма прад ка заў, што авія цыя 

бу дзе шы ро ка вы ка рыс тоў вац ца ў 

вой нах бу ду чы ні. Са ма лёт з пе ра-

мен ным век та рам ця гі Верн апі саў 

у па чат ку «Не звы чай ных пры год 

экс пе ды цыі Бар са ка». Гэ ты твор, 

на жаль, пісь мен нік не па спеў скон-

чыць пры жыц ці, кні гу да піс ваў яго 

сын. Яна бы ла апуб лі ка ва на толь кі 

ў 1914 го дзе.

ГІ ГАНЦ КІЯ ПУШ КІ 
І ХІ МІЧ НАЯ ЗБРОЯ

Твор: «Пяць сот міль ё наў бе гу-

мы».

Апуб лі ка ва ны ў 1879 го дзе ра-

ман «Пяць сот міль ё наў бе гу мы» 

апа вя дае пра су праць ста ян не док-

та ра Фран суа Са ра зе на і ня мец-

ка га пра фе са ра-вар' я та Шуль цэ, 

ства раль ні ка гі ганц кай гар ма ты, 

здоль най ад праў ляць цяж кія сна-

ра ды, на чы не ныя атрут ным га зам, 

на мно гія кі ла мет ры ўда ля чынь. 

Па доб ная зброя на са мрэч бы ла 

ўжы та пад час Пер шай су свет най 

вай ны: ад на час на Жуль Верн прад-

ка заў і «ня мец кую па гро зу», якая 

ста ла пры чы най абедз вюх су свет-

ных вой наў, а мі лі та ры за ва ны го-

рад-крэ пасць Шталь штат, зда ец ца, 

быў ідэа лам Гіт ле ра. Пра Гіт ле ра ж 

на гад вае і га неб ны ка нец пра фе са-

ра Шуль цэ, за ма ро жа на га ва ўлас-

най ла ба ра то рыі ад ным з рас пра-

ца ва ных ім сна ра даў.

ЯДЗЕР НАЯ ЗБРОЯ
Твор: «Сцяг ра дзі мы».

Су пер сна рад пад наз вай «фуль-

гу ра тар Ро ка» ге ні яль на га вы на-

ход ні ка Та ма Ро ка мог зні шчыць 

усё жы вое ў ра ды у се не каль кіх кі-

ла мет раў. Гэ та дак лад на ад па вя-

дае рэ аль най атам най зброі. Вось 

толь кі ў ад роз нен не ад рэ аль нас ці 

ў кні зе гэ та вы на ход ніц тва так і не 

тра пі ла ў ру кі вай скоў цаў.

КАМ П'Ю ТА РЫ І ВІ ДЭА СУ ВЯЗЬ
Твор: «Па рыж у ХХ ста год дзі».

У сва ім ран нім ра ма не-ан ты ўто-

піі, на пі са ным у 1860 го дзе, Жуль 

Верн па ка заў ста лі цу Фран цыі ў 60-я 

га ды ця пер ужо мі ну ла га ста год дзя. 

У гэ тым тво ры вы лі чаль ныя апе ра-

цыі ў бан ках пра во дзі лі ве лі зар ныя 

ма шы ны. Та кім чы нам, пісь мен нік 

прад ба чыў ства рэн не ЭВМ. Ён так-

са ма апі саў тэ ле ба чан не і зно сі ны 

па між людзь мі на ад лег лас ці пры 

да па мо зе двух эк ра наў. Ра ман 

так са ма ўклю чае ў ся бе тэо  рыю, 

вя до мую як «тэ о рыя стрым лі ван-

ня», рас пра ца ва ную аме ры кан скім 

дып ла ма там Джор джам Ке на нам 

у 1940-я. Верн мер ка ваў, што са 

з'яў лен нем у не каль кіх кра ін зброі, 

здоль най зні шчыць усю пла не ту, 

вой ны сы дуць у мі ну лае. Тут, на 

жаль, ён вель мі па мы ліў ся.

ЭЛЕКТ РЫЧ НАЕ КРЭС ЛА
Твор: «Па рыж у ХХ ста год дзі».

Ства рэн не элект рыч на га крэс-

ла Жуль Верн прад ка заў у тым 

жа ра ма не-ан ты ўто піі. Ён апі саў, 

як асу джа ных на смерць па зба ві-

лі жыц ця пры да па мо зе ма гут на га 

элект рыч на га раз ра ду ў 1960 го-

дзе. У рэ аль нас ці ўпер шы ню па-

доб ны спо саб па ка ран ня ча ла ве ка 

быў рэа лі за ва ны ў ЗША 6 жніў ня 

1890 го да ў Аберн скай тур ме шта-

та Нью-Ёрк.

Што год ча ла вец тва вы кід вае ў акі ян да 

14 міль ё наў тон плас ты ка, 40 % з яко га 

лі чыц ца «све жым». Гэ та зна чыць, ён трап-

ляе ў ва ду на пра ця гу та го ж го да, у які і 

быў вы раб ле ны.

Ка лі вас не па ло хае гэ тая ліч ба, то вось вам 

прос ты прык лад: у акі я не больш ка вал каў плас-

ты ку, чым зо рак у га лак ты цы Млеч ны Шлях. 

Пры гэ тым вя лі кая част ка гэ та га плас ты ку 

нао гул не з'яў ля ец ца бія рас кла даль най ці рас-

кла да ец ца вель мі дрэн на: у ся рэд нім плас тык 

рас кла да ец ца ад 100 да 1000 га доў. І гэ та са-

праўд ная праб ле ма, бо ён ужо вы клі кае гі бель 

мност ва на сель ні каў мо раў і акі я наў. Ад нак у 

на ву коў цаў, зда ец ца, ёсць ра шэн не гэ тай праб-

ле мы, пі ша hі-news.ru.

Каб па мен шыць коль касць плас ты ку ў акі я-

не, для па чат ку трэ ба бы ло б аб ме жа ваць яго 

вы твор часць, на ла дзіць уты лі за цыю і па чаць 

вы раб ляць нар маль ныя бія рас кла даль ныя 

і бяс шкод ныя для пры ро ды ві ды гэ та га ма-

тэ ры я лу. Але што ра біць з той праз мер най 

коль кас цю плас ты ку, якая ўжо зна хо дзіц ца 

ў су свет ным акі я не? У но вым да сле да ван ні, 

апуб лі ка ва ным у ча со пі се Matter, на ву коў цы 

апіс ва юць но вы тып тэх на ло гіі, якая маг ла б 

да па маг чы: ма лень кія маг ніт ныя «на на шпуль-

кі», якія з'яў ля юц ца ка та лі за та ра мі хі міч ных 

рэ ак цый, здоль ных рас шчап ляць плас тык. 

Пры чым не на шкод ныя кам па не нты, як, на-

прык лад, пры спаль ван ні, а на вуг ля кіс лы газ 

і ва ду.

Са мі ме та ліч ныя шпуль кі па кры тыя азо там і 

мар ган цам. Гэ тыя два хі міч ныя эле мен ты ўзае -

ма дзей ні ча юць з на на шпуль ка мі і ства ра юць 

вы со ка ак тыў ныя ма ле кулы кіс ла ро ду, якія, у 

сваю чар гу, «ата ку юць» плас тык. У вы ні ку на 

вы ха дзе атрым лі ва юц ца вуг ля кіс лы газ, ва да 

і шэ раг нейт раль ных со ляў, бяс крыўд ных для 

жы вых ар га ніз маў.

Для пра вер кі ра бо ты сва ёй вы на ход кі на-

ву коў цы да да лі на на шпуль кі ва ўзо ры ва ды, 

за бру джа ныя мік ра плас ты кам (вель мі дроб ныя 

час ці цы плас ты ку), для та го каб пра цэс пай-

шоў хут чэй. У вы ні ку за во сем га дзін у роз ных 

узо рах ва ды на ву коў цы на зі ра лі ска ра чэн не 

кан цэнт ра цыі мік ра плас ты ку ў ме жах ад 30 да 

50 %. Пры гэ тым шпуль кі лёг ка зда бы ва юц ца 

з ва ды звы чай ным маг ні там і іх, са мо са бой, 

мож на вы ка рыс тоў ваць паў тор на.

«На ша да сле да ван не ўсё яшчэ зна хо дзіц-

ца на ста дыі до ка зу жыц ця здоль нас ці кан цэп-

цыі, — за яў ля юць на ву коў цы. — Але ўжо на 

гэ тым эта пе мы мо жам ка заць пра тое, што наш 

па ды ход пра цуе. Вя до ма, трэ ба пра тэс та ваць 

шпуль кі ў больш ад па вед ных умо вах і больш 

дак лад на вы ву чыць склад ва ды пас ля стап ра-

цэнт на га рас па ду плас ты ку. Але мы спа дзя ём-

ся, што на шы по шу кі за вер ша цца пос пе хам».

Хо чац ца да даць, што бяс крыўд ныя (са слоў 

на ву коў цаў) со лі, якія атрым лі ва юц ца ў вы ні ку 

ўздзе ян ня шпу лек, са праў ды па тра бу юць да лей-

ша га пад ра бяз на га вы ву чэн ня. Бо на ват ка лі яны 

не шкод ныя са мі па са бе (што, зноў жа, па куль 

яшчэ не да ка за на), то яны мо гуць ус ту паць у злу-

чэн ні з ін шы мі рэ чы ва мі і ўтва раць больш скла да-

ныя злу чэн ні, якія ўжо мо гуць уяў ляць па гро зу.

Агрэст — куст, які лёг ка пус кае 

но выя па раст кі і кож ны се зон па-

тра буе ста ран на га до гля ду і свое-

ча со вай апра цоў кі рас лі ны. Ка лі 

гэ та га не ра біць, то га лін ро біц-

ца вель мі шмат, а вы да ляць ліш-

нія па раст кі, па кры тыя вост ры мі 

ка люч ка мі, — не вель мі прос та. 

Акра мя та го, агрэст лю біць свят-

ло — ад гэ та га на ўпрост за ле жыць 

якасць ура джаю. Хар ча ван не, якое 

атрым лі вае рас лі на з ка ра нёў, раў-

на мер на раз мяр коў ва ец ца па га-

лі нах. Чым па раст каў больш, тым 

мен шыя пла ды.

Аб рэз кі агрэс ту нель га ра біць сты-

хій на. Гэ ты пра цэс ажыц цяў ля ец ца па 

вы зна ча ных пра ві лах.

За да ча са доў ні ка скла да ец ца ў тым, 

каб са чыць за кан ца мі па раст каў, якія 

ад рас та юць, і вы да ляць «мёрт-

выя» га лі ны. Ка лі па раст-

кі сла быя і ка рот кія (менш 

за 7 см), то іх вар та аб рэ-

заць да мес ца, дзе га лі на 

ўтва ры ла моц ныя і зда ро-

выя ад га лі на ван ні. На тон кіх 

да лі кат ных кан цах 

яга ды ўсё роў на не з'я-

вяц ца, за тое па жыў ныя 

рэ чы вы, па сту па ю чы ў 

вер ха він ныя пу пыш кі, 

за бя руць жыц цё вую 

сі лу ў больш зда ро вых 

па раст каў.

Што ра біць 
з ну ля вы мі па раст ка мі?

Ну ля вы мі па раст ка мі на зы ва юц ца 

га лі ны, якія рас туць ка ля па верх ні зям-

лі. Іх па жа да на аб рэ заць на чвэрць. Та-

ды куст пус ціць шмат но вых па раст каў. 

Трэ ба ўваж лі ва агле дзець га лі ны з вон-

ка ва га бо ку. Вы явіў шы са мую моц ную 

пу пыш ку, па раст кі трэ ба аб рэ заць на 

10 см вы шэй. У гэ тым вы пад ку но вая 

га лін ка бу дзе рас ці вон кі, а не ўглыб.

Ка лі лепш зай мац ца 
аб рэз кай агрэс ту?

Са доў ні кі не лю бяць ра біць аб рэз ку 

вяс ной, та му што пе ры яд, да пу шчаль ны 

для вы да лен ня ліш ніх па раст каў, вель-

мі ка рот кі. Лепш рас па чы наць ра бо ту 

ўво сень, ка лі куст «за сы нае» і пра цэ сы 

за сва ен ня па жыў ных рэ чы ваў у ім за па-

воль ва юц ца.

Аб рэз ка пас ля збо ру ўра джаю доб-

рая тым, што ня ўзбро е ным во кам мож-

на за ўва жыць сла быя і за гі ну лыя га лі ны 

і не спя ша ю чы ся іх вы да ліць. А вяс ной 

за ста нец ца толь кі сфар мі ра ваць куст.

Асаб лі вас ці во сень скай 
апра цоў кі агрэс ту

Вель мі важ ны до гляд агрэс ту во сен-

ню. Аб рэз ка праз год пас ля па сад кі аба-

вяз ко вая. Усе не аб ход ныя дзе ян ні трэ ба 

за вяр шыць яшчэ да на ды хо ду ха ла доў, 

каб рас лі на па спе ла «прый сці ў ся бе» 

і мес цы аб рэ заў ста лі су хі мі. Уво сень 

да зво ле на вы да лен не мёрт вых і сла бых 

га лін, але не вар та ка ра ціць па раст кі. 

Рас лі на пус ціць но выя га лін кі, на ды дзе 

ма роз, і ма ла дыя га лін кі мо гуць за гі-

нуць.

Што вар та ра біць
Дбай ны агляд ка ры да зво ліць зра-

біць пра віль ныя вы сно вы пра ўзрост 

га лі нак.

Счар не лыя, цём ныя, без жыц цё выя 

па раст кі трэ ба вы да ліць ад ра зу ж.

Ка лі кус ту шмат га доў і амаль усе 

га лі ны ўжо не пла да но сяць, нель га рэ-

заць усе га лі ны за адзін за ход. Пры се-

зон ным аб ра за нні не аб ход на па кі нуць 

як мі ні мум тра ці ну га лі нак.

Мож на сме ла вы да ляць га лі ны, раз-

ме шча ныя за над та ніз ка ці да лё ка ад 

асноў на га кус та.

Пра віль нае аб ра за нне агрэс ту во-

сен ню да зво ліць у пе ры яд ак тыў на га 

рас та ван ня сне гу толь кі пры браць з 

кус тоў пад мерз лыя за зі му га лін кі, па-

ка ра ціць тон кія па раст кі і аб рэ заць тыя, 

што вы рас лі ка ля зям лі.

Аб рэз ка агрэс ту па він на 
ажыц цяў ляц ца кож ны год

Агрэст па чы нае ак тыў на пла да но-

сіць праз 5-6 га доў пас ля па сад кі кус та 

ў зям лю, та му што пер шыя га ды ідзе 

фар мі ра ван не ка ра нё вай сіс тэ мы. Ягад 

яшчэ ня ма, ліс ця ма ла.

Фар мі ру ю чы куст, вар та па кі даць па 

3-4 ну ля выя па раст кі. Дзя ку ю чы гэ та му 

на кус це за 5-га до вы пе ры яд з'я віц ца 

вя лі кая коль касць (пры клад на 25) моц-

ных га лі нак не ад ноль ка ва га ўзрос ту. 

Праз азна ча ны пе ры яд куст агрэс ту 

пач не пры но сіць вы дат ны ўра джай. На 

пра ця гу 4-5 на ступ ных га доў яга ды бу-

дуць ба га та па кры ваць га лін кі, а ва 

ўзрос це 8-9 га доў пач нец ца 

пра цэс ста рэн ня.

Як толь кі з зям лі з'яў ля-

ец ца чар го вы па рас так, яго 

трэ ба зра біць ка ра цей шым 

на чвэрць, са чыць, каб усе га-

лі ны «грэ лі ся» ў пром нях свят-

ла, і не за бы вац ца аб ра заць 

га лі ны, якія імк нуц ца пра рас ці 

ўглыб кус та.

Ча го не вар та ра біць?
Важ на не здзяйс няць па-

мы лак пры апра цоў цы агрэс ту, каб 

ра бо ты па пя рэд ніх га доў не прай шлі 

да рэм на.

 Аб рэз ка агрэс ту ле там мо жа скон-

чыц ца сум на, та му што но выя па раст кі 

бу дуць яшчэ за над та да лі кат ныя і сла-

быя, каб вы тры маць на ціск пер шых во-

сень скіх і зі мо вых ма ра зоў.

 Ка лі га лін кі пла да но сяць, нель га 

вы да ляць іх сё лет нія пры рос ты. Вар та 

агле дзець іх увес ну і аб рэ заць тыя, што 

па чар не лі і вы сах лі. Па рас так чар нее, 

ка лі яго па шкодж вае муч ніс тая ра са, і гі-

не, ка лі да ма ра зоў не па спеў па крыц ца 

шчыль най свет лай ка рой. Лет няя апра-

цоў ка кус та зво дзіц ца да та го, каб у 

пер шых чыс лах лі пе ня ад шчык нуць вер-

ха він ныя пу пыш кі ў га лі нак, тым са мым 

пе ра кры ва ючы па ступ лен не па жыў ных 

рэ чы ваў у са мыя вер ха ві ны.

АБ РЭЗ КА АГРЭС ТУ 
ПАС ЛЯ ЗБО РУ ЎРА ДЖАЮЯк вы да ліць плас тык з Су свет на га акі я на

Ма лень кія маг ніт ныя шпуль кі па ме рам менш 
за мі лі метр, здоль ныя раз бу раць мік ра плас тык.

Тэх на ло гііТэх на ло гіі

З мі ну ла га ў бу ду чы нюЗ мі ну ла га ў бу ду чы ню ШТО ЖУЛЬ ВЕРН 
ПРАД КА ЗАЎ ДЛЯ НА ШЧАД КАЎ

Фран цуз скі пісь мен нік Жуль Верн 

быў кла сі кам пры год ніц кай лі та ра ту-

ры і ад ным з за сна валь ні каў жан ру 

на ву ко вай фан тас ты кі. Па вод ле ста-

тыс ты кі ЮНЕС КА, кні гі Жу ля Вер на 

зай ма юць дру гое мес ца ў све це па 

коль кас ці пе ра кла даў, са сту па ю чы 

толь кі тво рам Ага ты Крыс ці. Ле тась 

споў ні ла ся 190 га доў з дня на ра-

джэн ня гэ та га су свет на вя до ма га 

пісь мен ні ка. З ге ро я мі яго тво раў ад бы ва лі ся яр кія і дзіў ныя 

пры го ды, ад нак та кі мі яны ста лі ме на ві та та му, што іх аў тар 

ства рыў у сва іх ра ма нах не ве ра год ныя ма шы ны, якія ме лі з'я-

віц ца толь кі ў бу ду чы ні. Па гля дзім, якія ж фан тас тыч ныя рэ чы 

пры ду маў ці прад ка заў іх раз віц цё гэ ты вя лі кі пісь мен нік.

Падрыхтаваў 

Іван КУ ПАР ВАС.


