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НАПРЫКАНЦЫ

25 сакавіка 2020 г.

ПАДЫДЗЕ КОЖНАМУ:
тры спосабы вырасцiць
радыску

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

Нават такую непатрабавальную i простую ў доглядзе агароднiну, як радыска, можна пасеяць
рознымi спосабамi.

Месяц
Маладзік 24 сакавіка.
Месяц у сузор’і Авена.

Сонца

добры тым, што дазваляе атрымлiваць
прыгожыя, роўныя караняплоды аднаго памеру. Ураджайнасць самая высокая, асаблiва калi праз тыдзень пасля
з'яўлення ўсходаў градку падкармiць
амiячнай салетрай, 20 г на 10 л вады.
Часу на такi пасеў спатрэбiцца больш,
затое расход насення самы маленькi.

Радыска па-лянiваму
Усё проста: трэба перакапаць
градку з унясеннем угнаенняў
(40—60 г нiтрафоскi на 1 кв. м),
градку разраўняць — i можна праз
тыдзень прыступаць да пасеву.
Насенне проста раскiдваюць па
зямлi, iмкнучыся, каб яно лягло
раўнамерна, затым граблямi прысыпаюць глебай. Аптымальная глыбiня
пасеву — 1 см. Не бяда, калi не ўсё
атрымаецца гладка, — радыска наогул
многае даруе.
Гэты спосаб эканомiць час i сiлы,
але ўраджай атрымлiваецца не самы
высокi, радыска не самая буйная, нават пры прарэджваннi ўсходаў. Таму
часта пры вырошчваннi яе на продаж
выкарыстоўваюць iншы спосаб.

СЁННЯ
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

6.59
6.48
6.49
6.46
7.14
7.16

19.33
19.24
19.23
19.19
19.48
19.48

12.34
12.36
12.34
12.33
12.34
12.32

Iмянiны
Пр. Епіфана, Івана,
Рыгора, Сямёна,
Уладзіміра, Феафана.
К. ДАБРАВЕШЧАННЕ.
Марыі, Пракопа.

Радыска па-простаму

Радыска па-буйному
Вядома, што для радыскi аптымальная схема пасеву 5х5 см. Таму робяць
спецыяльны маркер, якi ўяўляе сабой
дошку з зубамi або, як альтэрнатыву,
швабру з зубамi. Кожны зуб размешчаны па схеме 5х5 см i мае даўжыню 1 см.
Застаецца толькi прамаркiраваць
градку i ў атрыманыя паглыбленнi пакласцi па адным семечку. Спосаб вельмi

Парады бывалых
Сёння сярод агароднікаў стала модна рыхтаваць зялёныя ўгнаенні. Вось толькі потым з
бочак цяжка здабываць адпрацаваную траву
і іншую арганіку. А можна зрабіць так: травой
набіць сеткі, у якіх прадаюць бульбу, а іх ужо
апусціць у бочкі. Як толькі вадкасць зашыбуе,
сеткі дастаць і іх змесціва адправіць у кампост. А ў бочках застанецца чысты «навар».

Пра пасадку морквы
Ёсць меркаванне, што мацаваць яе насенне да паперы не варта, бо гэта дрэнна
ўплывае на яго ўсходжасць.
Зрабіце так: нарэжце тонкую паперу на
квадрацікі 5х5 см, на кожны пакладзіце па
два-тры семечкі і скруціце ўсё жгуцікамі,
якія можна захоўваць у кардоннай скрыначцы. Увесну на градцы зрабіце круглай
палачкай адтуліны, апусціце ў іх жгуцікі і за-

Гэта прамежкавы варыянт. Звычайна iм карыс таюцца агароднiкi.
Радкi робяць на адлегласцi 20-30 см
i глыбiнёй 1–3 см. Семечкi раскладваюць на адлегласцi 3 см адно ад аднаго, на дно баразёнкi рассыпаюць трохi
попелу або нiтрафоскi.
Пры такiм спосабе радыска атрымлiваецца буйная толькi пры ўмове двухразовага прарэджвання. Затое палоць
такiя градкi нашмат прасцей — дастаткова прапалоць у радках, а ў мiжраддзях прайсцiся матыкай. Часу на такi
пасеў затрачваецца не вельмi многа, а
ўраджай атрымлiваецца прыстойны.

сыпце ўвільготненай зямлёй, якую не трэба
прытоптваць і прыхлопваць.
Побач зрабіце градку з цыбуляй. Усходжасць морквы будзе амаль 100 % , а караняплоды вырастаюць роўнымі, моцнымі,
даўжынёй па 20 см.

Ад мучністай расы
Рана вясной правядзіце не адну, як звычайна рэкамендуюць, а дзве апрацоўкі чорнай парэчкі і агрэсту вельмі гарачай вадой
(амаль кіпенем) да распускання пупышак.
Калі з'явяцца зялёныя лісточкі, апырскайце растворам кальцыніраванай соды з гаспадарчым мылам (на 10 л вады 30 г соды і
50 г мыла).
Пасля цвіцення апрацуйце ягадныя кусты
настоем попелу з мылам (на 10 л вады 500 г
попелу і 50 г мыла).
Пра цэ ду ру паў та раць праз кож ныя
10 дзён да паспявання ўраджаю.
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год — менскім кашталянам
прызначаны Марцін Стравінскі, які служыў пры двары ВКЛ маршалкам. Пасля 1592 года быў кашталянам віцебскім.
год — нарадзіўся Аляксандр Сцяпанавіч Вечар, беларускі вучоны ў галіне біяхіміі, паэт,
доктар біялагічных навук, прафесар (1951), акадэмік НАН
Беларусі (1966), заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі Беларусі
(1975).
год — нарадзіўся Аляксандр Паўлавіч Чакалін, удзельнік партызанскага руху ў гады
Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза (1942,
пасмяротна).
год — на ра дзі ла ся
Аляўціна Аляксандраўна Карзянкова, артыстка балета, педа гог, на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі
(1964). У гэты ж дзень у Мазыры адкрыты калгасна-саўгасны тэатр. Быў
ство ра ны з удзель ні каў мас тац кай
самадзейнасці. У 1938-м рэарганізаваны ў Палескі абласны драматычны
тэатр.
год — нара дзіўся Іван
Іванавіч Ядэшка, беларускі спартсмен (баскетбол), заслужаны майстар спорту
СССР (1972), заслу жаны трэнер Расійскай Федэрацыі
(1982). Чэм пі ён XX Алім пій скіх гуль няў (1972), бронзавы прызёр ХХІ Алімпійскіх гульняў (1976). Чэмпіён
свету (1974), сярэбраны прызёр (1978), чэмпіён Еўропы
(1971, 1979). Чэм піён СССР (1971–1974, 1976, 1977,
1979, 1980).
год — у Варшаве падпісана пагадненне Беларусі і Польшчы аб супрацоўніцтве ў галіне
аховы гісторыка-культурнай спадчыны.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Народныя прыкметы

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

 Гарох лепш сеяць на
досвітку ў канцы красавіка і ў пачатку мая.
 Насенне для пасеву
морквы лепш замочваць
рана раніцай. І высейваць
пажадана без старонніх.
 Гарбуз лепш саджаць
у базарны дзень або ў аўторак.
 Лопаюцца пупышкі на
бярозе — час сеяць хлеб.
 На вярбе з'явіліся коцікі і зацвітаюць нарцысы — час сеяць радыску,
капусту, салату, раннюю
рэдзьку.
 Бульбу садзяць, калі
цвіце бузіна, чаромха.

ЗАЎТРА

2005

год — Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ «Аб Дзяржаўнай праграме развіцця вёскі на 2005–2010 гады».
год — з Лісабона адправілася
ў шлях партугальская экспедыцыя з мэтай заваявання Індыі і Малакі і поўнага знішчэння егіпецка-арабскага гандлю з
Індыяй. Для гэтага была спецыяльна ўтворана пасада віцэ-караля Індыі, і першы на яе быў прызначаны
Франсішку дзі Алмейда, які ўзначаліў экспедыцыю. У плаванне былі падрыхтаваны 22 караблі з паўтара тысячамі
салдат. Адным з удзельнікаў экспедыцыі быў бедны партугальскі дваранін Фернан Магелан, які пазней праславіў сваё
імя арганізацыяй першай кругасветнай экспедыцыі.
год — нарадзілася Фланеры О'Конар, амерыканская пісьменніца, прызнаны майстар апавядання. Аўтар зборніка навел «Добрага чалавека знайсці
нялёгка», раманаў «Голас крыві», «Царства нябеснае сілаю
бярэцца» і іншых твораў.
год — пачалася Браціслаўска-Брноўская
наступальная аперацыя войскаў 2-га Украінскага фронту (камандуючы Маршал Савецкага Саюза
Р. Я. Маліноўскі) пры ўдзеле Дунайскай ваеннай флатыліі.
Завяршылася 5 мая. У выніку аперацыі было здзейснена
вызваленне Славакіі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
год — у Рыме
Францыя, Бельгія, Люксембург, Нідэрланды
і ФРГ заключылі дагавор аб
утварэнні Еўрапейскай эканамічнай супольнасці (ЕЭС).
год — нарадзілася Сара Джэсіка Паркер, амерыканская
актрыса і прадзюсар. Вядомая роляй Кэры Брэдшоў з тэлесерыяла «Секс у вялікім горадзе», за ролю ў якім чатыры
разы ганаравалася прэміяй «Залаты глобус» (2000, 2001,
2002, 2004) і двойчы прэміяй «Эмі» (2001, 2004).
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс);
аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi — 287 18 81.

прыём рэкламы

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

УСМІХНЕМСЯ
Я згубіў кантактную лінзу ў трэнажорнай зале. Пакуль яе шукаў, вакол сталі
збірацца людзі, і, карацей
кажучы, я цяпер выкладаю ёгу.
Дэгустатарам не пазайздросціш — яны не ведаюць
такой радасці, як абедзенны
перапынак.

мікрабіёлага даражэйшая
за працу футбаліста?
Усё менш ахвотных пачысціць і ўсё больш ахвотных падчысціць...
Працуючы ў рэстаране,
хутка вучышся выкарыстоўваць рукі так, каб менш
хадзіць.

Невядома, колькі
пра цяг нец ца гэ тая
сітуацыя. Я раю купіць ёлку.
А я пры савецкай
уладзе выдатна жыў!
Ляжаў цэлымі днямі,
еў ад пуза, у ванне з
качач кай гуляў, пялюшкі мне бацькі рэгулярна мянялі...
Цікава,
можа
быць, у свеце зразумеюць цяпер, што
праца, напрыклад,

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым знач- Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
ком, носяць рэк ламны харак тар. «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
Адказнасць за змест рэкламы ня- 220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
суць рэкламадаўцы.

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 953.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпiсаны ў 19.30
24 сакавіка 2020 года.

