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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.49 20.27 14.38
Вi цебск — 5.36 20.21 14.45
Ма гi лёў — 5.40 20.17 14.37
Го мель — 5.41 20.10 14.29
Гродна — 6.05 20.42 14.37
Брэст    — 6.10 20.38 14.28

ЗАЎТРА
Яна ска за ла, што ку пі ла гэ тую ка-

рун ка вую бя ліз ну спе цы яль на для 

мя не, а по тым па крыў дзі ла ся, ка лі 

я яе над зеў.

— Ма ма, ён жа ста ры!

— А ты што — но вая?

Ра сій скія на ву коў цы вы ве лі спе цы-

яль ную па ро ду са бак, якая да па ма гае 

знай сці са мыя тан ныя пра дук ты ў су-

пер мар ке це, — дыс каў нтар' ер.

— Вой, мі лы, гля дзі, якія крэ сель цы 

для кар лі каў!

— Так, Лю ся, да дзя цей ты яшчэ 

зу сім не га то вая...

Месяц
Поўня 19 красавіка.

Месяц у сузор’і Казярога.

Iмянiны
Пр. Анціпа, Івана, Прохара, Пятра, 
Рыгора, Якава.
К. Валерыі, Аляксандра, Аляксея, 
Рыгора.
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1550 год — да та за сна ван ня 

Брэсц кай дру кар ні, пер-

шай на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. За сна ва на 

канц ле рам ВКЛ Мі ка ла ем Ра дзі ві лам 

Чор ным. Кніж ная пра дук цыя Брэсц кай 

дру кар ні ад па вя да ла ін та рэ сам рэ фар-

ма тар ска га ру ху і на сі ла ан ты ка та ліц кую на кі ра ва-

насць. У ёй бы ло вы да дзе на больш за 50 па ле міч ных, 

гіс та рыч ных, лі та ра тур ных, пра ва вых і рэ лі гій ных кніг, у 

тым лі ку пер шы ў ВКЛ дру ка ва ны нот ны збор нік «Пес ні 

хва лы Бо жай», «Два па слан ні», «Ар ты ку лы пра ва маг-

дэ бург ска га», «Брэсц кая Біб лія», «Раз мо ва па ля ка з 

ліц ві нам». У афарм лен ні кніг шы ро ка вы ка рыс тоў ва лі-

ся на бор ныя ар на мен ты, рэ не сан сная гра фі ка, га тыч-

ныя шрыф ты, за стаў кі, кан цоў кі, фі гур ныя ксі лаг ра фіі. 

Дзей ні ча ла да 1570 го да.

1744 год — мяс тэч ку Мсці ба ва (сён ня — 

вёс ка ў Ваў ка выс кім ра ё не) да дзе на 

са ма кі ра ван не па вод ле маг дэ бург ска га пра ва. 

У пісь мо вых кры ні цах згад ва ец ца пад 1202 го дам 

як ся дзі ба ва лын ска га ба я ры на Мсці бо га (да кан ца 

XVІ стагоддзя на зы ва ла ся Га рад ком Мсці бо га вам).

1833 год — у ЗША бы ла за-

па тэн та ва на га зі ра ва ная 

ва да. Гэ тай «вы на ход кай» свет аба вя-

за ны бры тан ска му хі мі ку, тэ о ла гу і фі-

ло са фу Джо зе фу Пры стлі, які ад крыў 

ад ну з улас ці вас цяў ды ак сі ду вуг ля ро ду, з да па мо-

гай яко га і ста ла маг чы мым ства рыць га зі ра ва ную 

ва ду. Ма быць, гэ та адзі ная дак лад на вя до мая да та 

ў гіс то рыі га зі ра ва най ва ды, па коль кі да ты са ма га 

ад крыц ця вы на ход нік нам не па кі нуў. Сён ня на ступ-

ствы ад крыц ця Пры стлі мы на зі ра ем кож ны дзень. 

Га зі ра ва ная ва да та кая па пу ляр ная ва ўсім све це, 

што не ка то рыя пра па ноў ва лі аб вяс ціць 24 кра са ві ка 

Днём га зі ра ва най ва ды. Су свет на вя до мая кам па нія 

Coca-Cola бы ла пер шай, хто зда га даў ся вы ка рыс-

тоў ваць вы на ход ку Джо зе фа Пры стлі ў ка мер цый-

ных мэ тах. Сён ня іс нуе вя лі кая раз на стай насць ві даў 

га зі ра ва най ва ды і ве лі зар ная коль касць ганд лё вых 

ма рак, якія вы пус ка юць гэ ты на пой як у чыс тым вы-

гля дзе, так і з раз на стай ны мі да баў ка мі.

1877 год — пас ля та го як Тур цыя ад хі лі ла 

пра ект аў та но міі Бос ніі, Гер ца га ві ны 

і Бал га рыі, вы пра ца ва ны еў ра пей скі мі дзяр жа ва-

мі па іні цы я ты ве Ра-

сіі, рус кі ўрад аб' явіў 

Тур цыі вай ну. 21 мая 

на ба ку Ра сіі вы сту пі-

ла Ру мы нія, паз ней — 

Сер бія і Чар на го рыя. 

Рус ка-ту рэц кая вай на 

1877—1878 га доў ста-

ла ад ной з най буй ней шых па дзей XІX ста год дзя, 

якія вы зна чы лі гіс та рыч ны шлях раз віц ця бал кан скіх 

на ро даў.

1898 год — на ра дзіў ся Ана толь Пят ро віч 

Кто раў, са вец кі ак цёр тэ ат ра і кі но, 

на род ны ар тыст СССР. Зды маў ся ў філь мах «Пра-

цэс аб трох міль ё нах», «Бес па саж ні ца», «Вай на і 

мір» і інш. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр 

у 1980 го дзе.

1899 год — на ра діў ся (г. Коб рын) Ос кар За-

рыс кі, аме ры кан скі ма тэ ма тык, адзін з 

за сна валь ні каў ал геб ра іч най геа мет рыі, член На цы я-

 наль най ака дэ міі на вук ЗША (1944), Аме ры кан скай

ака дэ міі мас тац тваў і на вук. У 1924 го дзе скон чыў 

Рым скі ўні вер сі тэт. З 1927 го да — у ЗША ва ўні вер-

сі тэ це Д. Хоп кін са, пас ля пра ца ваў у Ілі ной скім і 

Гар вард скім уні вер сі тэ тах і Пры нстан скім ін сты ту це 

перс пек тыў ных да сле да ван няў. Аў тар на ву ко вых 

прац па тэ о рыі мност ваў, ал геб ра іч най геа мет рыі, 

лі ней ных сіс тэ мах. Па мёр у 1986 го дзе.
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Ці трэ ба зні жаць 
вы шы ню дрэў у са дзе?
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Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Не ка то рыя са доў ні кі лі чаць, што вы со кія дрэ вы 

пры га жэй шыя і больш ура джай ныя за ніз ка рос-

лыя. Але тыя, хто ўжо па са дзіў у ся бе кар лі кі, 

улюб ля юц ца ў іх з пер ша га ўра джаю. Зруч на 

да гля даць, зруч на збі раць садавіну, пра сцей 

аб ра заць і апырс кваць ліс це.

Мно гія лі чаць, што ўра джай насць дрэ ва за ле жыць 

ад яго вы шы ні: чым вы шэй шае, тым боль шая ўра-

джай насць. Але на са май спра ве на ўра джай насць 

уплы вае пра ек цыя кро ны, 

то-бок на коль кі вя лі кую 

пло шчу зай мае дрэ ва. 

А вы шы ня на ўра джай-

насць не ўплы вае, бо ў 

цэнт ры кро на не атрым-

лі вае со неч на га свят ла і 

ага ля ец ца.

Як па ка за ла прак ты ка, 

зні жэн не кро ны да 3-4 м на 

ўра джай нас ці не ад бі ва ец-

ца, прос та дрэ вы ста но вяц ца мен шы мі і больш кам-

пакт ны мі, а пла ды — буй ней шы мі і пры га жэй шы мі.

Зні зіць дрэ ва не скла да на. Для гэ та га трэ ба вы-

ра заць цэнт раль ны пра вад нік на па трэб най вы шы-

ні, ска ра ціў шы яго кры ху вы шэй за ба ка вую га лі ну, 

якую так са ма трэ ба асла біць і пе ра вес ці на ба ка вы 

па рас так.

Ра ней вы рошч ва лі дрэ вы на вы со кіх штам бах, якія 

да ся га юць 1,5 м і больш. За раз прак ты ку ец ца пе ра ход 

на паў штам ба выя фар мі роў кі, ка лі штам бы вы шы нёй 

не боль шыя за 30—40 см. Та кі па ды ход да зва ляе зні-

зіць вы шы ню дрэ ва яшчэ больш чым на метр.

Чым жа дрэн ны вы со кі штамб? На прык лад, пад аў-

жае тэр мін ус туп лен ня дрэ ва ў пло да на шэн не. Вя дзе 

да па ве лі чэн ня пло шчы апё каў і ма ра за бо ін на штам-

бе, што ска ра чае час жыц ця рас лі ны. Вы со кі штамб 

па кі да юць толь кі для дрэў з 

ма ро за ўстой лі вай пры шчэ-

пай і сла бай ма ро за ўстой лі-

вас цю шчэ пы. Але ў гэ тым 

вы пад ку ра біць пры шчэп ку 

трэ ба на вы шы ні штам ба.

Ніз кі штамб ка рыс ны 

яшчэ і тым, што ў не ка то-

рых ра ё нах па ча так шкі-

лет ных га лін за сы пае сне-

гам, што асаб лі ва важ на, 

бо яны па ку ту юць ад ма ра зоў у пер шую чар гу.

Ці ёсць не да хо пы ў ніз кіх штам баў? Ёсць. На прык-

лад, ніз кі штамб аб ця жар вае апра цоў ку гле бы пад 

дрэ вам і ро біць зу сім не маг чы май ма шын ную апра-

цоў ку. Та му паў штам ба выя фар мі роў кі — каш тоў ны 

пры ём для вы рошч ван ня дрэў у пры ся дзіб ных са дах, 

дзе ўсё мож на лёг ка зра біць ла па тай.

Сак рэт пер шы
Цы бу ля не лю біць глі ніс тую гле-

бу. Ка лі ў вас та кая, трэ ба на град ку 

аба вяз ко ва на сы паць пяс ку і тор фу, 

усё пе ра мя шаць. А яшчэ па трэб на 

сла ба шчо лач ная гле ба. Ка лі ў вас 

кіс лая, аба вяз ко ва з во се ні (вяс ной 

гэ та ра біць поз на) трэ ба ўнес ці да-

ла мі та вую му ку для рас кіс лен ня.

Сак рэт дру гі
Пры па са дцы се ян кі трэ ба апус-

ціць яе хві лін на 10—20 у рас твор 

мар ган цоў кі для абез за ра жан ня 

па са дач на га ма тэ ры я лу.

Сак рэт трэ ці
За тым трэ ба аб рэ заць вер ха він-

ку, каб цы бу ля хут ка пра рас ла.

Сак рэт чац вёр ты
У ра док пры па са дцы на сы паць 

кры ху звы чай най со лі. Да па мо жа ў 

ба раць бе з цы буль най му хай.

Сак рэт пя ты
По бач з град кай цы бу лі аба вяз-

ко ва па са дзі це град ку з морк вай, 

якая зноў жа ад пу дзіць цы буль ную 

му ху. А цы бу ля, у сваю чар гу, ад-

пудж вае мар коў ную му ху. Так бы 

мо віць, ка рысць уза ем ная.

Сак рэт шос ты
Зра бі це тры пад корм кі. Пер шую 

ў фа зе двух ліс точ каў: гна я вая 

жыж ка (1 л гною на вяд ро ва ды) 

або ку ры ны па мёт (адну шклян ку 

на вяд ро ва ды) + 30—40 г су пер-

фас фа ту, па пя рэд не рас тво ра на га 

ў цёп лай ва дзе, + шклян ка по пе-

лу. Дру гую пад корм ку зра бі це праз 

два тыд ні: су пер фас фат — 30 г + 

ма ча ві на 10 г + ка лій 5 г на вяд ро 

ва ды. Трэ цюю — у кан цы чэр ве ня: 

су пер фас фат 30 г + ма ча ві на 10 г + 

ка лій 5 г.

Ка лі бу дзе це пад корм лі ваць у 

па чат ку лі пе ня — азот (ма ча ві ну) 

вы клю чы це.

Ні ў якім ра зе не да пус кай це 

ліш ку азот ных угна ен няў: бу дзе 

доб рае пя ро, а га лоў кі па цер пяць.

З ка лій ных угна ен няў лепш за 

ўсё па ды дзе сер на кіс лы ка лій, бо 

цы бу ля па тра ба валь ная да се ры. 

Ад ка лію за ле жыць за ха ва насць 

цы бу лі. Ка лій ёсць і ў по пе ле.

Сак рэт сё мы
Ні ў якім ра зе не ўжы вай це ў 

пад корм ках све жы гной і хло рыс ты 

ка лій (ка лі яго і ўно сіць, то толь кі з 

во се ні) — ад ра зу ж змен шы це свае 

ўра джаі. Не грэ буй це фос фа рам — 

ад яго шмат у чым за ле жыць ве лі-

чы ня цы бу лін.

Сак рэт вось мы
Вель мі важ ны, бо ўсе мы хо чам, 

каб цы бу ля за хоў ва ла ся як ма га 

даў жэй. Для гэ та га яе не аб ход на 

ўбі раць свое ча со ва, а ме на ві та 

да пер шых жні вень скіх даж джоў. 

Лепш за ўсё — у кан цы лі пе ня. 

Споз ні це ся — пад мо чы це не толь-

кі сваю цы бу лю, але і рэ пу та цыю 

доб ра га ага род ні ка — ужо ні што 

не да па мо жа за ха ваць цы бу лю са-

праў ды доў га.

Сак рэт дзя вя ты
Вя до ма ж, трэ ба як ма га лепш 

пра су шыць цы бу лю на га ры шчы, 

дзе гу ляе ве цер. За тым зняць усю 

за сох лую гразь, ад рэ заць су хое пя-

ро, па кі нуў шы 8—10 см.

Сак рэт дзя ся ты
А яшчэ трэ ба час ад ча су пе-

ра бі раць цы бу лю. Ка лі рап там са-

псу ец ца хо ць бы ад на — ад яе пач-

нуць пса вац ца і ін шыя. Лепш за ўсе 

цы бу ля за хоў ва ец ца ў па пя ро вых 

мяш ках у су хім мес цы.

У час, ка лі квіт не ю чыя 

дрэ вы за ва рож ва юць 

усіх сва ім ха раст вом, 

толь кі жан чы ны, апра ну-

тыя ў строі най леп шых 

бе ла рус кіх брэн даў, мо-

гуць ад цяг нуць ува гу ад 

кіп еню бя лют кай пры га-

жос ці на га лін ках. Ад нак 

пры га жосць з пры га жос-

цю не зма га ец ца, а толь-

кі пад крэс лі вае ад на ад-

ну. На фес ты ва лі мо ды 

і сты лю Gоmеl Fаshіоn 

Shоw су час ныя строі ад 

най леп шых ды зай не раў 

рас кры ва лі пры ця галь-

насць жан чын лю бо га 

ўзрос ту. І па ме ру.

На под ыум вы хо дзі лі зу сім 

юныя дзяў чат кі і да мы, якіх 

на зы ва юць «не фар мат ныя 

ма дэ лі». Усе ад чу ва лі ся бе 

ўпэў не на, хоць і хва ля ва лі ся 

так, што трэс лі ся ў ка го но гі, 

у ка го... шчо кі. І мы б пра гэ-

та зу сім не зда га да лі ся, ка лі б 

яны са мі не рас ка за лі.

Але на Кру ко віч у звы чай-

ным жыц ці — спе цы я ліст па 

мыт ным афарм лен ні. Але ж 

свет мо ды за ха піў не толь кі яе, 

але і ма лень кую дач ку Алін-

ку. Дзяў чын ка па куль толь кі 

со чыць за тым, як ма ту ля хо-

дзіць па под ыу ме, а яна са ма 

асэн соў вае вы ні кі ву чо бы ў 

шко ле пры га жос ці:

— Под ыум — гэ та кру та.

Я не ка лі спя ва ла на сцэ не, але, 

ка лі пер шы раз вы хо дзі ла на 

па каз, у мя не дры жаў твар. 

Для мя не свет мо ды — гэ та 

ад крыц цё Аме ры кі на кож ным 

кро ку. Акра мя та го, шмат зна ём -

стваў і пры ем ных ста сун каў. 

Яшчэ тут цёп лая і ды на міч ная 

ат мас фе ра.

Між тым мес ца для па дзен-

ня яб лы каў на фес ты ва лі зу-

сім не бы ло. Ча ты рыс та ма дэ-

ляў, сто ча ла век ка ман ды, два 

ме ся цы пад рых тоў кі і пер шы 

го мель скі маш таб ны па каз 

ка лек цыі бе ла рус кіх ды зай-

не раў у фар ма це тыд ня мо ды 

ад быў ся. У вя ліз ным па мяш-

кан ні па ней кіх сва іх за ко нах 

пе ра мя ша лі ся ма дэ лі, гле да-

чы, ды зай не ры, сты ліс ты, фа-

то гра фы. Кі раў нік скаў тын-

га ва га цэнт ра SІGMА Ві ё ла 

МАЙ СКАЯ га во рыць, што шас-

ці га дзін нае шоу — ад на ча со вая 

дэ ман стра цыя, якая скла да ец-

ца з не каль кіх бло каў:

— У кож ным з іх бе ла рус кія 

ды зай не ры і агенц твы прад-

стаў ля лі ка лек цыі «Вяс на-ле-

та — 2019». Ува зе зна ўцаў

сты лю прад стаў ле на як паў ся-

дзён ная адзе жа, так і вя чэр-

нія су кен кі. Так са ма тут кас-

цю мы для дзя цей і пад лет каў, 

у тым лі ку школь ная фор ма. 

Сваё ба чан не трэн даў но ва га 

се зо на пра па на ва лі Люд мі-

ла Лаб ко ва, Ні ка ля Ма ро заў, 

Юлія Ра да ва, Ка ця ры на Ве-

рак січ, На стас ся Фаль ко віч, 

Рірсhеnkо і Sudаkоv.

Не стан дарт ныя ма дэ лі го-

мель ска га агенц тва Ма ры ны 

Ка ба да ран пры цяг ва юць асаб-

лі вую ўва гу і вы клі ка юць... 

зайз драсць. На са мрэч, ма ла 

хто з нас упіс ва ец ца ў за па-

вет ныя 90—60—90, а пры-

га жу ня мі хо чуць быць усе — 

не за леж на ад уз рос ту і па-

ме ру. Як не кам плек са ваць з 

пры род най кур пу лент нас цю, 

ця пер ве дае і 36-га до вая бух-

гал тар На тал ля Ду чэн ка. Яна 

мае знеш насць рус кай пры га-

жу ні і 54-ы па мер адзен ня:

— У мя не не бы ло ні я ка га 

во пы ту ўдзе лу ў мод ных па ка-

зах. Да вя ло ся на ват з псі хо ла-

гам па пра ца ваць. А яшчэ нам 

вы кла да лі ві заж, сты ліс ты ку, 

дэ фі ле, ха рэа гра фію і ак цёр-

скае май стэр ства. Пас ля ўся го 

я ста ла больш упэў не най у са-

бе. Ра ней бы ло скла да на па зі-

ра ваць — я ўвесь час ду ма ла

пра не да хо пы і са ро ме ла ся. 

А ця пер ра зу мею, што кож ная 

жан чы на — са мая пры го жая на 

све це. І хоць спа чат ку но гі трэс-

лі ся на па ка зах, ця пер ідзеш і 

ад чу ва еш ся бе ка ра ле вай.

Ксе нія ПА ЛУ ЭК ТА ВА 

прад стаўнік шоу-рума аў-

тар скай мо ды вя до ма га бе-

ла рус ка га ды зай не ра Люд-

мі лы Лаб ко вай. Га во рыць, 

апош нім ча сам жан чы ны ста-

но вяц ца ча раў ні ца мі:

— Асаб лі ва ка лі вяс на на 

два рэ. Раю ў гэ тым се зо не 

звяр нуць ува гу на на ту раль-

ныя тка ні ны ко ле ру гар чы цы, 

сма раг ду і ру жо вай пуд ры. 

Так са ма ў трэн дзе ме та ліч ны 

бляск. Сён ня жан чы ны ад да-

юць пе ра ва гу ды зай нер ска му 

адзен ню. Вель мі пры ем на, ка-

лі ад нас яны вы хо дзяць за да-

во ле ныя і шчас лі выя.

Сты ліст Свят ла на Се ра-

фі мо віч пра цуе з тым, чым 

ада ры ла пры ро да, і імк нец ца 

пад крэс ліць ін ды ві ду аль насць 

кож най жан чы ны:

— Свай го сты ліс та трэ ба 

шу каць — як свай го цы руль ні-

ка ці ста ма то ла га. Та ды атры-

ма ец ца агуль ны вы нік, які ўсіх 

за да во ліць. Жан чы на па він на 

ся бе пры маць, ра зу мець і ца-

 ніць. Часта спа чат ку ёй трэ ба 

па пра ца ваць з ін шы мі спе цы-

я ліс та мі. Сён ня шмат ці ка ва га 

пра па ну юць ме на ві та бе ла рус-

кія ды зай не ры.

Як ад зна ча юць ар га ні за та-

ры, уся го на ме ра пры ем стве 

па бы ва ла больш за ты ся чу 

гас цей. Да рэ чы, усе гро шы, 

якія атры ма лі ад про да жу бі-

ле таў, пой дуць на ля чэн не 

цяж ка хво рых дзя цей.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Не фар мат ныя прын цэ сы ска ры лі Го мель
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