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1590 год — мен скім каш та ля нам 

пры зна ча ны Мар цін Стра-

він скі, які слу жыў пры два ры ВКЛ мар-

шал кам. Пас ля 1592 го да быў каш та ля-

нам ві цеб скім.

1905 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Сця па на віч Ве-

чар, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не бія хі міі, па эт, 

док тар бія ла гіч ных на вук, пра фе сар (1951), ака дэ мік НАН 

Бе ла ру сі (1966), за слу жа ны дзе яч на ву кі і тэх ні кі Бе ла ру сі 

(1975).

1925 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Паў ла віч Ча-

ка лін, удзель нік пар ты зан ска га ру ху ў га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за (1942, 

па смя рот на).

1935 год — на ра дзі ла ся 

Аляў ці на Аляк санд раў-

на Кар зян ко ва, ар тыст ка ба ле та, пе-

да гог, на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі 

(1964). У гэ ты ж дзень у Ма зы ры ад-

кры ты кал гас на-саў гас ны тэ атр. Быў 

ство ра ны з удзель ні каў мас тац кай 

са ма дзей нас ці. У 1938-м рэ ар га ні за-

ва ны ў Па лес кі аб лас ны дра ма тыч ны 

тэ атр.

1945 год — на ра дзіў ся Іван 

Іва на віч Ядэш ка, бе ла-

рус кі спарт смен (бас кет бол), за слу жа ны май стар спор ту 

СССР (1972), за слу жа ны трэ нер Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

(1982). Чэм пі ён XX Алім пій скіх гуль няў (1972), брон-

за вы пры зёр ХХІ Алім пій скіх гуль няў (1976). Чэм пі ён 

све ту (1974), ся рэб ра ны пры зёр (1978), чэм пі ён Еў ро пы 

(1971, 1979). Чэм пі ён СССР (1971–1974, 1976, 1977, 

1979, 1980).

1995 год — у Вар ша ве пад пі са на па гад нен не Бе-

ла ру сі і Поль шчы аб су пра цоў ніц тве ў га лі не 

ахо вы гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны.

2005 год — Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад пі саў указ «Аб Дзяр-

жаў най пра гра ме раз віц ця вёс кі на 2005–2010 га ды».

1505 год — з Лі са бо на ад пра ві ла ся 

ў шлях пар ту галь ская экс пе ды-

цыя з мэ тай за ваявання Ін дыі і Ма ла кі і поў-

на га зні шчэн ня егі пец ка-араб ска га ганд лю з 

Ін ды яй. Для гэ та га бы ла спе цы яль на ўтво ра-

на па са да ві цэ-ка ра ля Ін дыі, і пер шы на яе быў пры зна ча ны 

Фран сіш ку дзі Ал мей да, які ўзна ча ліў экс пе ды цыю. У пла-

ван не бы лі пад рых та ва ны 22 ка раб лі з паў та ра ты ся ча мі 

сал дат. Ад ным з удзель ні каў экс пе ды цыі быў бед ны пар ту-

галь скі два ра нін Фер нан Ма ге лан, які паз ней пра сла віў сваё 

імя ар га ні за цы яй пер шай кру га свет най экс пе ды цыі.

1925 год — на ра дзі ла ся Фла не ры О' Ко нар, аме ры-

кан ская пісь мен ні ца, пры зна ны май стар апа-

вя дан ня. Аў тар збор ні ка на вел «Доб ра га ча ла ве ка знай сці 

ня лёг ка», ра ма наў «Го лас кры ві», «Цар ства ня бес нае сі лаю 

бя рэц ца» і ін шых тво раў.

1945 год — па ча ла ся Бра ціс лаў ска-Брноў ская 

на сту паль ная апе ра цыя вой скаў 2-га Укра-

ін ска га фрон ту (ка ман ду ю чы Мар шал Са вец ка га Са ю за 

Р. Я. Ма лі ноў скі) пры ўдзе ле Ду най скай ва ен най фла ты ліі. 

За вяр шы ла ся 5 мая. У вы ні ку апе ра цыі бы ло здзейс не на 

вы зва лен не Сла ва кіі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

1957 год — у Ры ме 

Фран цыя, Бель-

гія, Люк сем бург, Ні дэр лан ды 

і ФРГ за клю чы лі да га вор аб 

утва рэн ні Еў ра пей скай эка на-

міч най су поль нас ці (ЕЭС).

1965 год — на ра дзі-

ла ся Са ра Джэ сі ка Пар кер, аме ры кан ская 

акт ры са і прад зю сар. Вя до мая ро ляй Кэ ры Брэд шоў з тэ-

ле се ры я ла «Секс у вя лі кім го ра дзе», за ро лю ў якім ча ты ры 

ра зы га на ра ва ла ся прэ мі яй «За ла ты гло бус» (2000, 2001, 

2002, 2004) і двой чы прэ мі яй «Эмі» (2001, 2004).

ПА ДЫ ДЗЕ КОЖ НА МУ:
тры спо са бы вы рас цiць 

ра дыс ку
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Епіфана, Івана, 
Рыгора, Сямёна, 
Уладзіміра, Феафана.

К. ДАБРАВЕШЧАННЕ. 
Марыі, Пракопа.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.59 19.33 12.34

Вi цебск — 6.48 19.24 12.36

Ма гi лёў — 6.49 19.23 12.34

Го мель — 6.46 19.19 12.33

Гродна — 7.14 19.48 12.34

Брэст — 7.16 19.48 12.32

Месяц
Маладзік 24 сакавіка.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ

Я згу біў кан такт ную лін-
зу ў трэ на жор най за ле. Па-
куль яе шу каў, ва кол ста лі 
збі рац ца лю дзі, і, ка ра цей 
ка жу чы, я ця пер вы кла-
даю ёгу.

Дэ гус та та рам не па зай-

з дрос ціш — яны не ве да юць 

та кой ра дас ці, як абе дзен ны 

пе ра пы нак.

Не вя до ма, коль кі 
пра цяг нец ца гэ тая 
сі ту а цыя. Я раю ку-
піць ёл ку.

А я пры са вец кай 
ула дзе вы дат на жыў! 
Ля жаў цэ лы мі дня мі, 
еў ад пу за, у ван не з 
ка чач кай гу ляў, пя-
люш кі мне баць кі рэ-
гу ляр на мя ня лі...

Ці ка ва,  мо жа 
быць, у све це зра-
зу ме юць ця пер, што 

пра ца, на прык лад, 

мік ра бі ё ла га да ра жэй шая 

за пра цу фут ба ліс та?

Усё менш ах вот ных па-

чыс ціць і ўсё больш ах вот-

ных пад чыс ціць...

Пра цу ю чы ў рэ ста ра не, 

хут ка ву чыш ся вы ка рыс-

тоў ваць ру кі так, каб менш 

ха дзіць.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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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): 
zvarot@zviazda.by
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Па ра ды бы ва лых
Сён ня ся род ага род ні каў ста ла мод на рых-

та ваць зя лё ныя ўгна ен ні. Вось толь кі по тым з 
бо чак цяж ка зда бы ваць ад пра ца ва ную тра ву 
і ін шую ар га ні ку. А мож на зра біць так: тра вой 
на біць сет кі, у якіх пра да юць буль бу, а іх ужо 
апус ціць у боч кі. Як толь кі вад касць за шы буе, 
сет кі дастаць і іх змес ці ва ад пра віць у кам-
пост. А ў боч ках за ста нец ца чыс ты «на вар».

Пра па сад ку морк вы
Ёсць мер ка ван не, што ма ца ваць яе на-

сен не да па пе ры не вар та, бо гэ та дрэн на 
ўплы вае на яго ўсхо джасць.

Зра бі це так: на рэ жце тон кую па пе ру на 
квад ра ці кі 5х5 см, на кож ны па кла дзі це па 
два-тры семечкі і скру ці це ўсё жгу ці ка мі, 
якія мож на за хоў ваць у кар дон най скры-

нач цы. Увес ну на град цы зра бі це круг лай 

па лач кай ад ту лі ны, апус ці це ў іх жгу ці кі і за-

сып це ўвіль гот не най зям лёй, якую не трэ ба 

пры топт ваць і пры хлоп ваць.

По бач зра бі це град ку з цы бу ляй. Ус хо-

джасць морк вы бу дзе амаль 100 % , а ка-

ра няп ло ды вы рас та юць роў ны мі, моц ны мі, 

даў жы нёй па 20 см.

Ад муч ніс тай ра сы
Ра на вяс ной пра вя дзі це не ад ну, як звы-

чай на рэ ка мен ду юць, а дзве апра цоў кі чор-

най па рэч кі і агрэс ту вель мі га ра чай ва дой 

(амаль кі пе нем) да рас пус кан ня пу пы шак.

Ка лі з'я вяц ца зя лё ныя ліс точ кі, апыр скай-

це рас тво рам каль цы ні ра ва най со ды з гас-

па дар чым мы лам (на 10 л ва ды 30 г со ды і 

50 г мы ла).

Пас ля цві цен ня апра цуй це ягад ныя кус ты 

на сто ем по пе лу з мы лам (на 10 л ва ды 500 г 

по пе лу і 50 г мы ла).

Пра цэ ду ру паў та раць праз кож ныя 

10 дзён да па спя ван ня ўра джаю.

На ват та кую не па тра ба валь-

ную i прос тую ў до гля дзе ага род-

нi ну, як ра дыс ка, мож на па се яць 

роз ны мi спо са ба мi.

Ра дыс ка па-ля нi ва му
Усё прос та: трэ ба пе ра ка паць 

град ку з уня сен нем угна ен няў 

(40—60 г нiт ра фос кi на 1 кв. м), 

град ку раз раў няць — i мож на праз 

ты дзень пры сту паць да па се ву. 

На сен не прос та рас кiд ва юць па 

зям лi, iмк ну чы ся, каб яно ляг ло 

раў на мер на, за тым граб ля мi пры-

сы па юць гле бай. Ап ты маль ная глы бi ня 

па се ву — 1 см. Не бя да, ка лi не ўсё 

атры ма ец ца глад ка, — ра дыс ка на огул 

мно гае да руе.

Гэ ты спо саб эка но мiць час i сi лы, 

але ўра джай атрым лi ва ец ца не са мы 

вы со кi, ра дыс ка не са мая буй ная, на-

ват пры пра рэ джван нi ўсхо даў. Та му 

час та пры вы рошч ван нi яе на про даж 

вы ка рыс тоў ва юць iн шы спо саб.

Ра дыс ка па-буй но му
Вя до ма, што для ра дыс кi ап ты маль-

ная схе ма па се ву 5х5 см. Та му ро бяць 

спе цы яль ны мар кер, якi ўяў ляе са бой 

дош ку з зу ба мi або, як аль тэр на ты ву, 

шваб ру з зу ба мi. Кож ны зуб раз ме шча-

ны па схе ме 5х5 см i мае даў жы ню 1 см.

За ста ец ца толь кi пра мар кi ра ваць 

град ку i ў атры ма ныя па глыб лен нi па-

клас цi па ад ным се меч ку. Спо саб вель мi 

доб ры тым, што да зва ляе атрым лi ваць 

пры го жыя, роў ныя ка ра няп ло ды ад на-

го па ме ру. Ура джай насць са мая вы со-

кая, асаб лi ва ка лi праз ты дзень пас ля 

з'яў лен ня ўсхо даў град ку пад кар мiць 

амi яч най са лет рай, 20 г на 10 л ва ды. 

Ча су на та кi па сеў спат рэ бiц ца больш, 

за тое рас ход на сен ня са мы ма лень кi.

Ра дыс ка па-прос та му
Гэ та пра меж ка вы ва ры янт. Звы-

чай на iм ка рыс та юц ца ага род нi кi. 

Рад кi ро бяць на ад лег лас цi 20-30 см 

i глы бi нёй 1–3 см. Се меч кi рас клад-

ва юць на ад лег лас цi 3 см ад но ад ад на-

го, на дно ба ра зён кi рас сы па юць тро хi 

по пе лу або нiт ра фос кi.

Пры та кiм спо са бе ра дыс ка атрым-

лi ва ец ца буй ная толь кi пры ўмо ве двух-

ра зо ва га пра рэ джван ня. За тое па лоць 

та кiя град кi на шмат пра сцей — да стат-

ко ва пра па лоць у рад ках, а ў мiж рад-

дзях прай сцi ся ма ты кай. Ча су на та кi 

па сеў за трач ва ец ца не вель мi мно га, а 

ўра джай атрым лi ва ец ца пры стой ны.

На род ныя пры кме ты
 Га рох лепш се яць на 

до світ ку ў кан цы кра са ві-

ка і ў па чат ку мая.

 На сен не для пасеву 

морк вы лепш за моч ваць 

ра на ра ні цай. І вы сей ваць 

па жа да на без ста рон ніх.

 Гар буз лепш са джаць 

у ба зар ны дзень або ў аў-

то рак.

 Ло па юц ца пу пыш кі на 

бя ро зе — час се яць хлеб.

 На вяр бе з'я ві лі ся ко-

ці кі і за цві та юць на рцы-

сы — час се яць ра дыс ку, 

ка пус ту, са ла ту, ран нюю 

рэ дзьку.

 Буль бу са дзяць, ка лі 

цві це бу зі на, ча ром ха.


