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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Іосіфа, 
Кірылы, Мяфодзія, Макея, 
Нікадзіма, Расціслава, 
Сафрона.
К. Жанны, Зузаны, 
Магдалены, Марыі, 
Вінцэнта.

Месяц
Маладзік 25 мая.

Месяц у сузор’і Цяльца.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.53 21.20 16.27

Вi цебск — 4.36 21.17 16.41

Ма гi лёў — 4.43 21.10 16.27

Го мель — 4.48 20.59 16.11

Гродна — 5.10 21.34 16.24

Брэст — 5.19 21.27 16.08
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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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УСМІХНЕМСЯ

А хто бу дзе скар дзіц ца 

на спё ку ў чэр ве ні, атры-

мае лы жа мі па пы се.

— Наш дзя ду ля пяць ра-

зоў пе ра піс ваў за вя шчан не.

— А ня ма ча го бы ло з на-

стаў ні цай бе ла рус кай мо вы 

жа ніц ца...

Ця пер пу чок зя лё най 

цы бу лі каш туе столь кі, 

што з ім бу дзе не со рам на 

прый сці да дзяў чы ны на 
спат кан не.

Раз мо ва з жон кай.
— У на шай сям'і па ві нен 

хоць хтось ці пра ца ваць!

— А што, ха ла дзіль нік не 

лі чыц ца?

Ка жуць, жан чы ны — сла-
бы пол. Ды я вас ума ляю... 
Ні адзін му жык не змо жа з 
па хмел ля зва рыць боршч і 
пры браць ква тэ ру!

Поз няй вяс ной і ле там бэз мож на 
лёг ка раз мно жыць у хат ніх умо-

вах, вы ка рыс тоў ва ю чы зя лё ныя 

ча ран кі. З да па мо гай гэ та га спо-

са бу мож на ўка ра ніць бэз на ват 

з бу ке та. Пры ўмо ве, што яго зрэ-

за лі не паз ней за су ткі та му.

Вар та ўлі чыць, што бэз — рас лі на, 
якая цяж ка ўка ра ня ец ца. Та му для па-
спя хо ва га раз мна жэн ня важ на вы кон-
ваць пэў ныя ўмо вы:

1. Не пра пус ціць тэр мін на рых тоў кі 
ча ран коў. Зя лё ныя га лін кі бэ зу зра-
за юць пад час цві цен ня або ад ра зу ж 
пас ля яго, бо ад раў не лыя ча ран кі не 
ўка ра ня юц ца. І лепш за 
ўсё ра біць гэ та ра ні цай.

2. Ча ран кі трэ ба вы ра-
заць з ся рэ дзі ны кро ны 
ма ла дых кус тоў (уз рос-
там да 6 га доў) і з ся рэд-
няй част кі па раст каў. Пры 
гэ тым ча ра нок аба вяз ко-
ва па ві нен быць зя лё ным, 
даў жы нёй 10—15 см і на 
ім аба вяз ко ва па він ны 
быць 2-3 пу пыш кі. Па-
раст кі, якія ідуць ад тоў-
стых дрэў, не пры дат ныя.

3. Ап ты маль ная тэм-
пе ра ту ра для ўка ра нен ня 
ча ран коў — 22—25 °С, а 
віль гот насць — 85—95%.

Пад рых тоў ка 
зя лё ных 
ча ран коў

1. З да па мо гай вост-

ра га се ка та ра з ніж ня га 

вуз ла ча ран ка вы да лі це ліс це.

2. Мак сі маль на бліз ка да гэ та га вуз-
ла, не па кі да ю чы пянь ка, зра бі це ко сы 
зрэз. Улі чы це: ча ран кі са зрэ за мі ў між-
ву зел лі не ўка ра ня юц ца.

Да зрэ зу чаранка па стаў це ся вель мі 
ўваж лі ва: у бэ зу ка ра ні рас туць толь кі 
ў воб лас ці ніж ня га вуз ла. І ня пра віль на 
зроб ле ны зрэз пры вя дзе да та го, што 
рас лі ны не ўка ра няц ца.

3. Усё ліс це, якое за ста ло ся на ча-

ран ку, па ка ра ці це на па ло ву.

4. Над верх нім вуз лом, ад сту піў шы 

1 см, зрэж це вер ха ві ну па раст ка. Пры 

гэ тым зрэз па ві нен быць роў ным.

5. Пад рых та ва ныя ча ран кі змяс ці-

це ў рас твор са сты му ля та рам ко ра -

неўтва рэн ня на 14—17 га дзін. Тэм пе ра-

ту ра ва ды па він на быць 18—20 °С.

Ука ра нен не ча ран коў
1. Лепш за ўсё ўка ра няць ча ран кі ў 

су ме сі тор фу (2 част кі) і буй на зяр ніс та-

га пер лі ту (1 част ка). Пя сок да да ваць 

не па жа да на.

2. У пры дат ную ёміс тасць на сып це 

не вя лі кі пласт дрэ на жу, а на яго — 

пры га та ва ную су месь плас том 10 см. 

Пас ля — пласт (3 см) буй на зяр ніс та-

га пяс ку — па жа да на вы ка рыс тоў ваць 

рач ны.

3. Доб ра па лі це гле бу.

4. У віль гот ным пяс ку з да па мо гай 

тон кай па лач кі зра бі це не вя лі кую лун ку 

і змяс ці це ў яе ча ра нок на глы бі ню 1 см. 

Пра са чы це, каб зрэз ча ран ка зна хо дзіў ся 

ў пяс ку, але не да ты каў ся тор фа су ме сі. 

Ас тат нія ча ран кі па са дзі це так, каб яны 

не чап ля лі ся адзін за ад на го ліс цем.

5. Ча ран кі апыр скай це з пуль ве-

ры за та ра ва дой па ка ё вай тэм пе ра-

ту ры.

6. Ёміс тасць на крый це праз рыс-

тым веч кам з плас ты ку (мож на вы ка-

рыс тоў ваць аб рэ за ную по лі эты ле на-

вую бу тэль ку) або плён кай і змяс ці це 

ў паў цень.

До гляд ча ран коў
Для пад тры ман ня віль гот нас ці што-

дня апырс квай це ча ран кі ва дой. Пя сок 

не па ві нен пе ра сы хаць. Каб на ліс ці 

не ўтва ра ла ся цвіль, раз на ты дзень 

апырс квай це іх свет ла-ру жо вым рас-

тво рам мар ган цоў кі.

Пас ля з'яў лен ня ка ра-

нёў ча ран кі па чы най це 

вет рыць.

Звы чай на ка ра ні з'яў-

ля юц ца праз 30—60 дзён. 

Да во се ні ча ран кі па він-

ны рас ці ў ча ра ноч ні ку, 

а ў ве рас ні вы са дзі це іх 

на град ку для да га доў-
ван ня, раз ме шча ную ў 

доб ра асвет ле ным мес цы 

з лёг кай, урад лі вай гле-

бай нейт раль най кіс лот-

нас ці, пас ля ча го па лі це. 

Пры гэ тым ад лег ласць 

па між ча ран ка мі па він на 

быць ка ля 30 см.

Ка лі во сен ню ліс ты на 

ча ран ках па цям не лі — не 

хва люй це ся. Важ на, каб 

не па цяр пе лі пу пыш кі 

і ка ра ні. На зі му ату лі це 

ча ран кі спан бон дам або лап ні кам. 

Вяс ной з на ды хо дам цёп ла га на двор'я 

схо ві шча зні мі це. Праз 1-2 га ды са-
джа нец бэ зу мож на бу дзе пе ра са дзіць 
на па ста ян нае мес ца. І ўжо праз 2—3 
га ды рас лі на за цві це.

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

24 МАЯ
Дзень сла вян ска га пісь мен ства і куль ту ры. Ад зна ча ец ца 

ў го нар сла вян скіх асвет ні каў і пра па вед ні каў хрыс ці ян ства 
Кі ры лы і Мя фо дзія, якія да лі сла вян ска му све ту кі ры лі цу 

(863) і якія за кла лі пад му рак рус кай і ін шых сла вян скіх 

лі та ра тур.

1113 год — мер ка ва ная да та на ра джэн ня (г. Ту раў) 

Кі ры лы Ту раў ска га, вя до ма га ўсход не сла вян-

ска га цар коў на га дзея ча, ба га сло ва. Быў вель мі аду ка-
ва ным ча ла ве кам свай го ча су. Ра на па стрыг ся ў ма на хі. 
З'яў ля ю чы ся ту раў скім епіс ка пам, пра сла віў ся як пра па-
вед нік. На шы да лё кія прод кі на зы ва лі Кі ры лу Ту раў ска га 
«Зла то уст, па че всех воссиявший нам на Руси». Да нас 
дай шло 70 яго тво раў. Іс нуе гі по тэ за, што зна ка мі тае «Сло-
ва пра па ход Іга раў» на пі са на ме на ві та Кі ры лам Ту раў скім. 
У кан цы 1170-х гг. ады шоў ад спраў і пры няў вя лі кую схі му. 
Апош нія га ды жыц ця пра вёў у Ба ры са глеб скім епіс кап скім 
ма нас ты ры. Па мёр пас ля 1190 го да. У 1984 го дзе пры лі ча ны 
да Са бо ру бе ла рус кіх свя тых.

1743 год — на ра дзіў ся Жан-Поль Ма рат, па лі тыч ны 
дзе яч эпо хі Вя лі кай фран цуз скай рэ ва лю цыі, 

урач, ра ды каль ны жур на ліст, адзін з лі да раў яка бін цаў.

1904 год — на ра дзіў ся (в. Пя соч нае, ця пер у Ка-
пыль скім ра ё не) Адам Ру сак, бе ла рус кі па эт, 

за слу жа ны дзе яч куль ту ры БССР. Пра ца ваў са ліс там ар-
кест ра Ле нін град ска га Ма ло га опер на га тэ ат ра, Бел дзярж-
фі лар мо ніі. Пер шы верш «Мая пес ня» апуб лі ка ва ны 27 мая 
1927 го да ў ча со пі се «Чыр во ны сей біт». Больш рэ гу ляр на 
па чаў дру ка вац ца з 1932 го да ў ча со пі сах «По лы мя рэ-
ва лю цыі», га зе тах «Звяз да», «Лі та ра ту ра і мас тац тва». 

У 1940 го дзе быў пад рых та ва ны да 
дру ку пер шы яго збор нік «На род ных 
па лет ках», але вай на пе ра шко дзі ла 
яго свое ча со ва му вы дан ню. Ён уба-
чыў свет толь кі ў 1946 г. Аў тар кні гі 
паэ зіі «Пес ні і вер шы», «За кра суй ся, 
Нё ман», «За сці лай це ста лы», кні гі 
вер шаў для дзя цей «У Бус лаў цы», 
«Доб ра ве даю ўрок». Най боль шую 
вя до масць атры ма ла пес ня «Бы-
вай це зда ро вы» (1936, му зы ка — 
І. Лю бан). Ся род яе пер шых вы ка-

наў цаў — Ла ры са Алек санд роў ская. Яна бы ла вы ка на на 
так са ма ў філь ме «Кан цэрт — фрон ту» Ле а ні дам Уцё са вым 
з ва ен ны мі куп ле та мі, «Ляс ной пес няй», «Толь кі з та бою» 
і інш. Па мёр у 1987 го дзе.

1905 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Аляк санд ра віч Шо ла-
хаў, рус кі са вец кі пісь мен нік, гра мад скі дзе яч, 

ака дэ мік АН СССР, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па лі та ра ту-

ры (1965 год), двой чы Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Аў тар 

ра ма наў «Уз ня тая ца лі на», «Ці хі Дон», «Яны зма га лі ся за 

Ра дзі му» і інш. Мно гія тво ры пісь мен ні ка эк ра ні за ва ны. Лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР і Ле нін скай прэ міі.

1997 год — Прэ зі дэнт Ра сій скай Фе дэ ра цыі Ба-
рыс Ель цын і Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі са лі Ста тут Са ю за Бе ла ру сі і 
Ра сіі, да ку мент, які вы зна чае асноў ныя па ра мет ры ін тэ гра-
цый на га пра цэ су дзвюх кра ін.

Кузь ма ЧОР НЫ, пісь мен нік, пуб лі цыст:

«Ка лі ты — ка мень, то тры май ся дна».

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

РАЗ МНА ЖЭН НЕ БЭ ЗУ ЧА РАН КА МІ

КАДЗІРАВАННЕ

Па са дзі це кус ты та ма таў праз адзін 

з ка пус тай. Пах та ма таў пе ра бі вае ка пус ны пах 

і ма ты лі на ка пус ту не са дзяц ца. Ды і кус ты 

та ма таў доб ра пры ця ня юць яе ад сон ца.

Вар та ўлі чыць, што ў хат ніх 
умо вах зя лё ныя ча ран кі, як пра ві-
ла, ука ра ня юц ца толь кі ў 50—70% 
вы пад каў. Та му на рых тоў вай це 
не каль кі га лі нак бэ зу.


