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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.39 21.46 17.07
Вi цебск — 4.20 21.44 17.24
Ма гi лёў — 4.29 21.36 17.07
Го мель — 4.35 21.23 16.48
Гродна — 4.56 21.59 17.03
Брэст    — 5.06 21.50 16.44

ЗАЎТРА
— Да ра гі, праў да ж мне здо ра ва да па-

ма гае агур ко вая мас ка?

— Вя до ма, да ра гая. Я ўво гу ле не ра-

зу мею, на вош та ты яе зды ма еш.

Ка лі ка мусь ці вель мі хо чац ца раз-
вес ці ся, пе ра даю па ра ду ма ёй ба бу лі:

«Цяр пі це і лю бі це ад но ад на го. Дзве 
пен сіі лепш, чым ад на!»

У ме ды цын скіх ко лах на бі рае па пу ляр-

насць тэ о рыя, чтo пpаблeмы з aлкагoлем — 

гэ та кaлі ты нe лю біш вы піць.

26 ЧЭР ВЕ НЯ

1849 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір 

Аляк се е віч Плю шчэў скі-

Плю шчык, бе ла рус кі эн та мо лаг. Ву чыў ся ў

Пе цяр бург скім зем ля роб чым ін сты ту це. 

У 1890—1918 га дах слу жыў пад атко вым ін-

 спек та рам у Ві цеб ску, у 1919—1925 га дах — 

вы кла даў і за гад ваў пры род на-гіс та рыч ным му зе ем у

Ві цеб скім сель ска гас па дар чым тэх ні ку ме і ве тэ ры нар ным 

ін сты ту це. Са браў вя лі кую ка лек цыю жу коў і ма ты лёў 

(52 580 эк зэмп ля раў прад стаў ні коў 14 667 ві даў), якую 

пе ра даў Ві цеб ска му ве тэ ры нар на му ін сты ту ту, дзе за-

сна ваў пер шы ў Бе ла ру сі эн та ма ла гіч ны му зей. Па мёр 

у 1926 го дзе.

1934 год — на ра-

дзіў ся Юрый 

Мі хай ла віч Гра даў, за слу-

 жа ны ар хі тэк тар Бе ла ру сі. 

У 1960—1993 га дах пра ца ваў у

ін сты ту це «Мінск пра ект». Ся-

род яго ра бот — рэ кан струк-

цыя цэнт ра Мін ска, пра ек ты 

рэ кан струк цыі і доб ра ўпа рад-

ка ван ня Тра ец ка га прад мес-

ця, па віль ён Рэс пуб лі кан ска га 

вы ста вач на га цэнт ра, бу ды нак Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 

спраў. Аў тар ра бот у га лі не ма ну мен таль на га мас тац тва: 

ар хі тэк тур на-скульп тур ныя ме ма ры яль ныя комп лек сы 

«Ха тынь», «Пра рыў», «Ка цю ша».

1939 год — на ра дзіў ся Ва ле рый Паў ла віч Ры ба-

раў, кі на рэ жы сёр, за слу жа ны дзе яч мас-

тац тваў Бе ла ру сі. З 1959 го да на кі на сту дыі «Бе ла русь-

фільм». Зняў філь мы: мас тац кія «Чу жая баць каў шчы на», 

«Свед ка», «Мя не за вуць Ар ле кі на», да ку мен таль ныя 

«То неж скія ба бы», «Ня мая скрып ка», ка рот ка мет раж-

ны «Жы вы зрэз». Лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла 

Бе ла ру сі (1990).

1984 год — на ра дзі ла ся Тац ця на Ва сі леў на 

Анань ка, бе ла рус кая спарт смен ка (мас-

тац кая гім нас ты ка, гру па выя прак ты ка ван ні), за слу жа ны 

май стар спор ту Бе ла ру сі. Ся рэб ра ны пры зёр Алім пій скіх 

гуль няў (2000). Не ад на ра зо вы пры зёр і пе ра мож ца між-

на род ных і еў ра пей скіх спа бор ніц тваў.

1824 год — на ра дзіў ся Уіль ям 

Том сан (ба рон Кель він), 

анг лій скі фі зік, адзін з за сна валь ні каў тэр-

ма ды на мі кі. Вы дат ны на ву ко вец з 1851 го-

да быў чле нам Лон дан ска га ка ра леў ска га 

та ва рыст ва, 

а ў 1890—1895 га дах — яго 

прэ зі дэн там. У 1848 го дзе 

ён увёў па няц це аб са лют най 

тэм пе ра ту ры і аб са лют ную 

шка лу тэм пе ра ту ры, на зва-

ную ў яго го нар шка лой Кель-

ві на. Том сан не па га джаў ся з 

эва лю цый най тэ о ры яй Дар-

ві на, за ста ю чы ся «на ба ку 

анё лаў». Па мёр у 1907 го дзе. 

Пас ля смер ці быў па ха ва ны ў 

Вест мінс тэр скім аб ацтве.

1879 год — на ра дзі-

ла ся Агры пі на Якаў леў на Ва га на ва, рус кая 

ар тыст ка ба ле та, пе да гог, на род ная ар тыст ка РСФСР. Лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мер ла ў 1951 го дзе.

1884 
год — вый шаў указ ра сій ска га ім пе ра та ра 

Аляк санд ра ІІІ аб за сна ван ні цар коў на-пры-

ход скіх школ.

1944 
год — на ра дзіў ся Ге надзь Анд рэ е віч Зю-

га наў, ра сій скі па лі тыч ны дзе яч. Вы рас у 

сям'і па том ных на стаў ні каў, сам мно гія га ды вы кла даў ма-

тэ ма ты ку і фі ла со фію. Кар' е ра як па лі тыч на га дзея ча па-

ча ла ся пас ля ар га ні за цыі Ка му ніс тыч най пар тыі РСФСР у 

1990 го дзе, ад ным з іні цы я та раў ства рэн ня якой ён быў. 

У 1995 го дзе стаў док та рам фі ла соф скіх на вук. Трой чы 

ба ла та ваў ся на па са ду Прэ зі дэн та Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 

кож ны раз зай ма ю чы дру гое мес ца.

1959 
год — у Мант ро (Швей ца рыя) за сна ва на 

Еў ра пей ская кан фе рэн цыя ўпраў лен няў 

пош таў і элект ра су вя зі.
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Фо та Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Месяц
Апошняя квадра 25 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

Iмянiны
Пр. Акуліны, Антаніны, Ганны, 

Пелагеі, Дзмітрыя, Івана, Савы.

К. Дануты, Магдалены, Паўліны, 

Паўла, Рудольфа, Яна.

Вы хут чэй за ўсё пра гэ та не 

ве да лі, але ў Кі таі вы рошч ва-

юць пру са коў у пра мыс ло вых 

маш та бах. Кож ная фер ма гэ-

тых на ся ко мых мае па ме ры 

аж у два фут боль ныя па лі. 

Але ка му і на вош та па трэб ныя 

гэ тыя, з пунк ту гле джан ня еў-

ра пей цаў, пас куд ні кі, асаб лі ва 

ў та кой коль кас ці?

Мно гія лі чаць пру са коў агід ны-

мі на ся ко мы мі, але для кі тай скай 

фар ма цэў тыч най ін дуст рыі яны 

ака за лі ся доб рым біз не сам, бо ў 

кра і не шы ро ка рас паў сю джа на пе-

ра ка нан не, што яны ка рыс ныя для 

зда роўя. Сма жа ных пру са коў у Кі таі 

і ін шых кра і нах Азіі ўжы ва юць у ежу 

ста год дзя мі, але ця пер гэ тых на ся-

ко мых раз вод зяць на спе цы яль ных 

гі ганц кіх фер мах. У го ра дзе Сі чан 

на паў днё вым за ха дзе кра і ны ад на 

з фар ма цэў тыч ных кам па ній вы-

рошч вае шэсць міль яр даў пру са-

коў што год.

Пру са коў раз вод зяць у бу дын ку, 

пло шча яко га скла дае два фут боль-

ныя па лі, пі ша South Chіna Mornіng 

Post. Унут ры — ра ды па ліц, на якіх

ля жаць кю ве ты з ежай і ва дой. 

У бу дын ку цёп ла, віль гот на і цём на. 

Унут ры пру са кі ка рыс та юц ца поў-

най сва бо дай і мо гуць бе гаць, раз-

мна жац ца. Але сам бу ды нак амаль 

гер ме тыч ны, а до ступ у яго для 

лю дзей стро га аб ме жа ва ны. Пру-

са кі гэ тай фер мы ні ко лі не ўба чаць 

дзён на га свят ла. Тут уста ноў ле на 

сіс тэ ма штуч на га ін тэ ле кту, якая 

бес пе ра пын на за мя рае па каз чы кі 

па больш чым 80 па ра мет рах —

ад тэм пе ра ту ры і віль гот нас ці да 

на яў нас ці ге не тыч ных му та цый 

у са міх пру са коў і та го, як гэ тыя 

му та цыі ад бі ва юц ца на рос це і 

раз віц ці кан крэт ных асо бін. Мэ та 

гэ тых вы мя рэн няў — да маг чы ся 

та го, каб пру са кі раз мна жа лі ся як 

ма га хут чэй.

Ка лі пру са кі да ся га юць «ста ла га 

ўзрос ту», іх ад лоў лі ва юць, пе ра мол-

ва юць, пе ра пра цоў ва юць і ства ра-

юць на стой ку, якую ўжы ва юць у 

тра ды цый най кі тай скай ме ды цы не. 

На стой ка па па хвае ры бай, яна са-

лод кая і на зы ва ец ца «кан фу сінь». 

Яна ні бы та да па ма гае пры ля чэн ні 

гаст ра эн тэ ры ту, яз вы страў ні ка і лё-

 гач ных за хвор ван няў. «На сель ніц т-

ва Кі тая ста рэе, — ка жа пра фе сар 

Лю. — Мы спра бу ем рас пра ца ваць 

но выя ле кі для па жы лых, якія бы лі б 

тан ней шыя за за ход нія».

Хоць урад Кі тая пад трым лі вае 

са му ідэю ства рэн ня пру са ко вых 

фер маў і тое, што ў баль ні цах час-

та вы ка рыс тоў ва юц ца на стой кі з 

пру са коў, не ўсе лі чаць гэ та пра-

віль ным. «Гэ та не цу да дзей ныя ле кі, 

яны не мо гуць ма гіч на вы леч ваць 

лю дзей», — сцвяр джае да след чык 

Кі тай скай ме ды цын скай ака дэ міі ў 

Пе кі не, які па жа даў за стац ца ана-

нім ным. Ін шыя спе цы я ліс ты па пя-

рэдж ва юць, што кан цэнт ра цыя та-

кой вя лі кай коль кас ці на ся ко мых у 

ад ным мес цы па прос ту не бяс печ-

ная. «Бу дзе ка та стро фай, ка лі міль яр-

 ды пру са коў рап там апы нуц ца на 

во лі, — гэ та бу дзе па па мыл цы ка-

го-не будзь з су пра цоў ні каў ці ў вы-

ні ку зем ля тру су», — па пя рэдж вае 

пра фе сар Чжу Ча а дун з Ака дэ міі 

на вук Кі тая.

Бу ду чы няБу ду чы ня

Кат ле та з пра бір кі
У аме ры кан скіх фаст-фу дах Burger Kіng за раз мож на знай-

сці вер сію флаг ман ска га во пе ра «без мя са»: з кат ле тай на 

рас лін най асно ве, якая на вы гляд і на смак ідэн тыч ная са-

праўд най яла ві чы не.

З кра са ві ка Іmpossіble 

Whopper мож на бы ло знай-

сці ў 59 мес цах, ад нак The 

New York Tіmes ад зна чае, 

што сет ка пла нуе па чаць про-

да жы гэ та га гам бур ге ра ва 

ўсіх сва іх за ку сач ных — 

а гэ та 7200 мес цаў у ЗША. Ка-

лі яго пры муць, вя до ма. Хто 

ве дае, мо жа, ад ной чы гэ ты 

пра дукт з «мя сам з пра бір кі» з'я віц ца і ў на шых уста но вах.

Ня гле дзя чы на той факт што «не маг чы мы во пер» змя шчае на 

15 % менш тлу шчу і на 90 % менш ха лес тэ ры ну, чым звы чай ны, у 

ад дзе ле мар ке тын гу Burger Kіng за яві лі, што ні клі ен ты, ні су пра-

цоў ні кі не за ўва жаць роз ні цы. Гам бур гер без мя са бу дзе каш та ваць 

пры клад на на до лар да ра жэй вер сіі з яла ві чы най. Ад нак ён усё яшчэ 

бу дзе су пра ва джац ца со у сам на асно ве ма я нэ зу, та му ве ге та ры ян-

цам на ўрад ці па ды дзе.

Кат ле та без мя са, якая вы ка рыс тоў ва ец ца ў гэ тым бур ге ры вы-

раб ля ец ца Іmpossіble Foods. Для яго пад рых тоў кі вы ка рыс тоў ва ец ца 

звы чай ны рэ цэпт, які ўжы ва ец ца для ства рэн ня ін шых гам бур ге раў: 

рас лін ная ас но ва за дзей ні чае ін грэ ды ен ты, атры ма ныя з ка ра нёў 

соі, толь кі кат ле це на да ец ца фор ма, ха рак тэр ная для кат лет.

Кам па нія Іmpossіble Foods ства ры ла сваю кат ле ту «з пра бір кі» 

ў спро бе па мен шыць за леж насць све ту ад жы вё ла га доў лі і зні-

зіць коль касць ах вяр у па га лоўі буй ной ра га тай жы вё лы. Так са ма 

«не маг чы мы во пер» да па ма гае па збег нуць праб лем са зда роў ем і 

эты кай, звя за ных з ужы ван нем мя са, ска ра ча ю чы так са ма вы кі ды 

пар ні ко вых га заў.

Кос масКос мас

ПА ДА РОЖ ЖЫ ПРЫ ВЯ ДУЦЬ 
ДА ПРАБ ЛЕМ З СУ СТА ВА МІ

Авія цыя — гэ та ад на з 

га лін ма шы на бу да ван ня, 

якія най больш ды на міч на 

раз ві ва юц ца. Зга да ная га-

лі на ста біль на тры мае вы-

со кія тэм пы эва лю цыі, па-

чы на ю чы з дру гой па ло вы 

XX ста год дзя.

Не так даў но за меж ныя кан струк та ры прад-

ста ві лі яшчэ адзін вель мі ці ка вы пра ект. Мно гія 

экс пер ты і про філь ныя жур на ліс ты ка жуць пра

тое, што ка лі но вая ма шы на Flyіng-V пе ра жы-

 ве ста дыю пра та ты па, то яна змо жа лі та раль на 

пе ра вяр нуць усю авія цыю.

Га ланд ская авія кам па нія KLM па ка за ла пра та-

тып най ноў ша га са ма лё та, які пры цяг вае да ся бе 

ўва гу ў пер шую чар гу дзя ку ю чы свай му не звы-

чай на му ды зай ну. Спра ва ў тым, што фю зе ляж 

ма шы ны мае V-па доб ную фор му. У са ма лё та два 

па са жыр скія са ло ны, якія раз ме шча ны ў яго кры-

лах. У іх жа зна хо дзяц ца па ліў ныя ба кі, а так са ма 

гру за выя ад дзя лен ні для ба га жу. Ці ка ва, што са-

ма лёт атры маў сваю наз ву дзя ку ю чы па пу ляр най 

элект ра гі та ры Gіbson Flyіng-V, якая ак тыў на

вы ка рыс тоў ва ла ся зна ка мі ты мі гі та рыс та мі Кі-

там Ры чард сам і Джы мі Хенд рык сам.

Вя до ма, што V-па доб ны са ма лёт быў рас-

пра ца ва ны на ба зе ла ба ра то рыі TU Delft, а ідэя 

яго ства рэн ня прый шла ў га ла ву Юс ту су Бе на-

ду, які на мо мант пра ек та ван ня быў сту дэн там 

Бер лін ска га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та. Экс пер ты 

мяр ку юць, што іна ва цый ная ма шы на мо жа пе ра-

вяр нуць усю су час ную авія цыю з ног на га ла ву. 

Усё та му, што ў на він кі ёсць не каль кі важ ных вар-

тас цяў у па раў на нні з лю бым ін шым па са жыр скім 

са ма лё там, які вы ка рыс тоў ва ец ца сён ня.

Дак лад на вя до ма, што Flyіng-V змо жа ўзяць на 

борт 314 па са жы раў або 524 квад рат ныя мет ры 

гру зу ў гру за вой ма ды фі ка цыі. Кан струк цыя ма-

шы ны бу дзе рас соў вац ца лі та-

рай «V» пад час уз лё ту. Та кое 

не звы чай нае кан струк тар скае 

ра шэн не да зво лі ла знач на па-

леп шыць аэ ра ды на мі ку са ма-

лё та, а зна чыць, і яго па ліў ную 

эфек тыў насць. Па вод ле пад лі-

каў спе цы я ліс таў, са ма лёт бу-

дзе спа жы ваць на 20—25 % менш па лі ва, чым, 

на прык лад, су час ны Aіrbus A350-900.

На сён няш ні дзень іна ва цый ным пра ек там 

кі руе ін жы нер кам па ніі Ру лаф Вос. Пад час су-

стрэ чы з жур на ліс та мі ён пад крэс ліў, што па-

доб ныя іні цы я ты вы ў авія цыі ма юць ве лі зар ную 

важ насць, бо яны на кі ра ва ныя (у тым лі ку) на 

ска ра чэн не ўзроў ню вы кі даў вуг ля кіс ла га га зу. 

Ня гле дзя чы на ня звык лую фор му, са ма лёт змо-

жа вы ка рыс тоў ваць іс ну ю чую на сён няш ні дзень 

інф ра струк ту ру між на род ных аэ ра пор таў роз ных 

кра ін і змо жа ўвай сці ў лю бы ан гар. Увод ма шы-

ны ў экс плу а та цыю пла ну ец ца на 2040 год.

Ця пер на до лю су свет най авія цыі пры па дае 

ка ля 2,5 % усіх шкод ных вы кі даў на Зям лі.

Фо та fastcompany.com.

Чу лі?Чу лі?

6 МІЛЬ ЯР ДАЎ ПРУ СА КОЎ
вы рошч ва юць у Кі таі кож ны год

Тэх на ло гііТэх на ло гіі
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Доў гае 

зна хо джан не 

ва ўмо вах 

бяз важ кас ці 

цяг не за 

са бой 

праб ле мы

са зда роў ем — 

гэ та факт.

На прык лад, лю-

дзям ужо вя до ма, 

што пры па лё це на Марс аст ра наў ты 

змо гуць на быць шы ро кі спектр ме-

ды цын скіх праб лем, у лі ку якіх ёсць 

атра фія цяг ліц, не да хоп каль цыю, па-

гар шэн не ра бо ты сар дэч на-лё гач най 

сіс тэ мы, па шко джа ны зрок і на ват 

па слаб лен не іму ні тэ ту. Да след чы кі з 

Мі чы ган скай баль ні цы Ген ры Фор да 

да поў ні лі гэ ты спіс яшчэ ад ной праб-

 ле май: бы ло да ка за на, што бяз -

важ касць раз бу рае су ста вы, якія не 

ад наў ля юц ца на ват пас ля вяр тан ня 

на Зям лю.

Да сле да ван не ўзна чаль ваў кі раў нік 

ад дзе ла шкі лет на-мы шач най ге не ты кі 

Джэй мі Фіц джэ ральд. У рас па ра джэн-

ні ка ман ды на ву коў цаў апы ну лі ся да-

ныя, са бра ныя пры ад праў цы ўнут ры 

ра сій ска га бес пі лот на га спа да рож ні ка 

BІON-M1 шас ці са м-

цоў мы шэй на ар-

 бі ту Зям лі. На мо-

мант уз лё ту гэ тым 

гры зу нам бы ло ад 

19 да 20 тыд няў, а 

на Зям лі зна хо дзі-

лі ся та кія ж мы шы, 

але яны тры ма лі ся 

ва ўмо вах нар маль-

най гра ві та цыі.

Ана ліз тка нак і храст коў па ка заў, 

што ад сут насць гра ві та цыі ўжо праз 

30 дзён вы клі ка ла ў мы шэй пры кме ты 

астэ а арт ры ту. Да след чы кі рас тлу ма-

чы лі, што на ват ка лі мы шы трэ ні ру-

юц ца і здзяйс ня юць ак тыў ныя ру хі, іх 

ар га ніз му не ха пае той на груз кі, якая 

ёсць у зям ных умо вах. Па вод ле слоў 

Фіц джэ раль да, ва ўмо вах гра ві та цыі 

не аб ход ную для пад тры ман ня зда-

роўя су ста ваў на груз ку мож на атры-

маць на ват пры звы чай най ха дзе.

Са мае страш нае, што пас ля вяр-

тан ня на Зям лю храст кі бу дуць ад наў-

 ля ц ца з вель мі вя лі кі мі цяж кас ця мі —

хут чэй за ўсё, аст ра наў там і кас-

міч ным ту рыс там да вя дзец ца ад чу-

ваць праб ле мы са зда роў ем вель мі 

доў гі час.

Фо та modscheats.ru.

– Што ж вы 
свой карыес 
так запусцілі?

Н
А за клад ку боль шай 

коль кас ці пес ці каў 

(гэ та зна чыць «дзяў-

чы нак») уплы ва юць та кія 

фак та ры, як ка рот кі дзень, 

ніз кія нач ныя тэм пе ра ту ры, 

вы со кая со неч ная ак тыў-

насць, па вы ша ны ўзро вень 

азо ту ў гле бе, праз мер насць 

чад на га або вуг ля кіс ла га 

га зу. Ка лі мок ра, су ха або 

цес на, то па чы на ец ца ма-

гут ны рост сцёб лаў і ўтва-

рэн не муж чын скіх кве так, 

якія ў на ро дзе і на зы ва юць 

пус та цвет. Не ка то рыя ага-

род ні кі аб ры ва юць іх. Гэ та га 

ні ў якім ра зе ра біць нель га, 

бо «муж чы ны» па трэб ны для 

апы лен ня: без іх за вяз ван не 

пла доў прос та не маг чы ма.

Доў гі свет ла вы дзень, вы-

со кая дзён ная і нач ная тэм-

пе ра ту ры, па ні жа ная віль гот-

насць па вет ра і гле бы, лі шак 

ка лію ссоў ва юць пол квет кі ў 

муж чын скі бок — раз ві ва юц-

ца толь кі ты чын кі.

Пер шы мі ў ніж ніх вуз лах 

га лоў на га сцяб ла ўтва ра юц-

ца толь кі муж чын скія квет кі, 

за тым ідзе чар га ван не муж-

чын скіх, жа но чых і зме ша-

ных кве так. Коль касць жа-

но чых па сту по ва па вя ліч ва-

ец ца да вяр шы ні га лоў на га 

сцяб ла і на ба ка вых па раст-

ках. Су ад но сі ны муж чын скіх 

і жа но чых кве так так са ма 

за ле жаць ад асаб лі вас цяў 

сор ту, якас ці на сен ня і ўмоў 

вы рошч ван ня.

ДА РО ГУ «СТА РЫМ»
Для па се ву лепш браць 

ста рое (2—4-га до ва га тэр-

мі ну за хоў ван ня) на сен не. 

Рас лі ны з іх атрым лі ва юц-

ца больш ура джай ныя, бо 

ра ней фар мі ру юць боль шую

коль касць жа но чых кве так 

і, та кім чы нам, бу ду чых пла-

доў. А вось ле таш няе на сен-

не дадуць толь кі рас лі ны, 

аб сы па ныя пус та цве там.

Каб мак сі маль на зні зіць 

коль касць пус тых за вя зяў, 

на сен не трэ ба пра грэць. 

На вош та? Аказ ва ец ца, у 

агу роч ных зяр нят ках змя-

шча ец ца шмат бял ку. Ка лі 

па се яць све жае на сен не, то 

яго лі шак да зво ліць па раст-

кам жы ра ваць і хут ка рас-

ці, але ні як не пла да но сіць. 

Ліс тоў бу дзе шмат, а за вя-

зяў — ма ла. Пры пра цяг-

лым жа пра гра ван ні бял кі, 

якія змя шча юц ца ў на сен ні, 

«ста рэ юць», і рас лі ны за цві-

та юць ра ней, да юць больш 

жа но чых кве так. Зна чыць, і 

ўра джай бу дзе леп шы.

ПРЫ ШЧЫП НІ ЦЕ ЯГО
Не ма ла важ ная ўмо ва і 

асвет ле насць град кі. Дрэн-

нае вет ран не — дрэн нае 

апы лен не. За гу шча насць 

па са дак вя дзе толь кі да па-

ве лі чэн ня коль кас ці пус та-

цве таў.

Пры з'яў лен ні мност ва 

муж чын скіх кве так пры-

шчып ні це вер ха ві ну га-

лоў на га сцяб ла. Гэ та па-

ско рыць раз віц цё ба ка вых 

пле цяў, на якіх і ўтва ра ец ца 

больш за ўсё жа но чых кве-

так. У хут ка спе лых сар тоў 

пры шчып ва юць га лоў нае 

сцяб ло пас ля дзя ся та га, а ў 

поз на спе лых — пас ля вось-

ма га ліс та.

На пэў на, гэ тую пра цэ-

ду ру рас лі на ўспры мае як 

свое асаб лі вую ка та стро фу, 

якая па гра жае «ро ду».

ПА ЛІЎ
Ад на з асноў ных пры чын 

за трым кі з'яў лен ня жа но чых 

кве так — па ліў ха лод най 

ва дой. Та му па лі ваць трэ ба 

заў сё ды толь кі цёп лай (не

ні жэй за плюс 23—25 гра-

ду саў).

Ка лі пус та цве таў вель мі 

шмат, па ліў на час спы ні це, 

пры мусь це агур кі па хва ля-

вац ца. І вы ўба чы це: за вя-

зяў ста не больш.

І так пад вя дзём вы нік.

Пры чы на мі вя лі кай коль-

кас ці пус та цве таў мо гуць 

стаць:

— па сеў све жа га на сен-

ня (пер ша га го да за хоў ван-

ня);

— не пра грэ тае пе рад па-

се вам на сен не;

— вы со кая тэм пе ра ту ра 

па вет ра;

— па сеў у за це не ных 

мес цах;

— моц ная за гу шча-

насць;

— па ру шэн не ба лан су 

хар ча ван ня (уня сен не вя лі-

кіх доз азот ных угна ен няў);

— моц нае пе ра ўвіль гат-

нен не гле бы.

У цяп лі цах не вар та ад на ча со ва вы рошч ваць пар тэ на-
кар піч ныя і не пар тэ на кар піч ныя (гэ та зна чыць тыя, якія 
па тра бу юць апы лен ня) сар ты агур коў. У ад ва рот ным вы-
пад ку пер шыя стра цяць свае фор му і смак, бу дуць на шмат 
горш рас ці і пла да но сіць.

«Са ма лёт-гі та ра» 
мо жа пе ра вяр нуць авія бу да ван не

 Агу рок па тра ба валь ны да віль га ці, асаб лі ва ў 

час цві цен ня і пло да на шэн ня. Ад нак у па чат ку цві цен-

ня па лі вы лепш ска ра ціць, а за тым зноў уз мац ніць. 

Гэ та спры яе больш хут ка му ўтва рэн ню пла доў.

 Пры га ра чым на двор'і ра зам з ба га ты мі па лі ва мі 

агур коў спа лу ча юць іх час тыя апырс кван ні.

 Пы лок агур ка гі не пры тэм пе ра ту ры, боль шай 

за 30 0С. Та му ў гэ ты час у цяп лі цы трэ ба рас ста віць 

ёміс тас ці з ва дой.

 Ніз кія тэм пе ра ту ры і рэз кія пе ра па ды дзён ных 

і нач ных тэм пе ра тур з'яў ля юц ца пры чы на мі па гар-

шэн ня сма ка вых якас цяў агур ка. Так са ма агур кі зу-

сім не цер пяць скраз ня коў.

Зма га ем ся з пус та цве там агур коў


