
З пры го жай, круг лай да тай шчы ра він шу-
ем да ра гую хрос ную Тац ця ну Сця па наў ну
КРА СОЎ СКУЮ!

Жа да ем быць заўж ды ба га тай,
Ба га тай шчас цем і спа ко ем,
Зда роў ем, ра дас цю ў сям'і,
Сяб ра мі вер ны мі, лю боўю...
І ўсім пры го жым на зям лі!

З па ва гай сям'я Раб ца вых

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Артамона.
К. Клаўдзіі, Марцэліны, 
Марыі, Васіля, Рышарда.

Месяц
Маладзік.
Месяц у сузор’і Цяльца.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 5.44 20.32 14.48

Вi цебск — 5.30 20.25 14.55

Ма гi лёў — 5.34 20.22 14.48

Го мель — 5.35 20.14 14.39

Гродна — 6.00 20.46 14.46

Брэст — 6.05 20.42 14.37
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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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П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фота Надзеі БУЖАН.

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

26 КРА СА ВІ КА

1792 год — на ве ча ры не ў мэ ра Страс бур га Фрэ-
дэ ры ка дэ Дзіт ры ха ўпер шы ню пра гу ча ла 

ме ло дыя па тры я тыч на га гім на «Ва ен ная пес ня рэй нскай 
ар міі» («Мар сель е за»), на пі са ная фран цуз скім ва ен ным
ін жы не рам, паэ там і кам па зі та рам Ру жэ дэ Лі лем. Ця пер —
на цы я наль ны гімн Фран цыі.

1842 год — Брэсц кая крэ пасць па ча ла дзей ні чаць 
як крэ пасць пер ша га кла са. Яе ўзвя дзен не 

на мес цы цэнт ра ста ро га го ра да па ча ло ся ў 1833 годзе па 
пра ек це ва ен на га та по гра-
фа і ін жы не ра К. Опер ма на. 
Пер ша па чат ко ва ўзвя лі ча-
со выя зем ля ныя ўма ца ван ні. 
Пер шы ка мень у пад му рак 
крэ пас ці быў за кла дзе ны 
1 чэр ве ня 1836 го да. Асноў-
 ныя бу даў ні чыя ра бо ты за-
вер ша ны да 26 кра са ві ка 1842 го да. Крэ пасць скла да ла ся з 
цы та дэ лі і трох аба ра ня ю чых яе ўма ца ван няў. Па знеш няй 
лі ніі крэ пас ці пра хо дзіў зем ля ны вал вы шы нёй 10 м з цаг-
ля ны мі ка зе ма та мі, за які мі пра ка па ныя ка на лы з пе ра кі-
ну ты мі це раз іх мас та мі. Крэ пасць удас ка наль ва ла ся да 
Пер шай Су свет най вай ны. Са жніў ня 1915 го да да кан ца 
вай ны за ня тая ня мец кі мі вой ска мі. 3 са ка ві ка 1918 го да ў 
Бе лым до ме крэ пас ці пад пі са ны Брэсц кі мір. 22 чэр ве ня 
1941 го да гар ні зон Брэсц кай крэ пас ці пры няў пер шыя ўда-
ры ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў і больш за ме сяц тры-
маў аба ро ну. У 1965 го дзе Брэсц кай крэ пас ці пры свое на 
га на ро вае зван не «Крэ пасць-ге рой». У 1971 го дзе ад кры ты 
ме ма ры яль ны комп лекс «Брэсц кая крэ пасць-ге рой».

1937 год — пад час Гра ма дзян скай вай ны ў Іс па-
ніі ня мец кая авія цыя пад верг ла шмат га дзін-

най раз бу раль най бам бар дзі роў цы го рад Гер ні ка. За гі ну лі 
1650 мір ных жы ха роў. Гэ тай па дзеі пры свя ціў сваю кар ці ну 
Па бла Пі ка са.

1986 год — ад бы ла ся ава рыя на Чар но быль скай 
АЭС. Раз бу рэн не чац вёр та га энер га бло ка 

Чар но быль скай атам най элект-
ра стан цыі, раз ме шча най на тэ-
ры то рыі Укра і ны. Ад вы бу ху рэ-
ак тар быў цал кам раз бу ра ны, і 
ў на ва коль нае ася род дзе вы кі-
ну та вя лі кая коль касць ра дые-
ак тыў ных рэ чы ваў. Ава рыя рас-
цэнь ва ец ца як най буй ней шая 
ў сва ім ро дзе за ўсю гіс то рыю 
атам най энер ге ты кі, як па мер-
ка ва най коль кас ці за гі ну лых і 
па цяр пе лых ад яе на ступ стваў 
лю дзей, так і па эка на міч ным 
уро не. Боль шая част ка ра дые-
ак тыў на га за брудж ван ня прый шла ся на тэ ры то рыю Бе-
ла ру сі. У Рэс пуб лі цы Бе ла русь — Дзень чар но быль скай 
тра ге дыі. Агуль на на цы я наль ны дзень смут ку.

Ула дзі мір ЛІП СКІ, бе ла рус кі пісь мен нік, пуб лі цыст:
«Лі чы, спа ліў дзень, 

ка лі ні ко му ні чо га не зра біў доб ра га. 
Так мо жа рас та піц ца ўся свеч ка жыц ця...»

Цы бу лю лепш за ўсё вы рошч ваць 
на на ступ ны год пас ля ка пус ты, шпі-
на ту, агур коў, ка бач коў, гар бу зоў, га-
ро ху, па мі до раў, са ла ты, пад якія бы ло 
ўне се на шмат угна ен няў. Ка лі та ко га 
ўчаст ка ня ма, то з во се ні на град кі пад 
цы бу лю трэ ба ўнес ці на 1 кв. м 5 кг пе-
ра гною, 1 ста ло вую лыж ку су пер фас -
фа ту, 1 чай ную лыж ку ніт ра фос кі, 
2 ста ло выя лыж кі да ла мі та вай му кі або 
ме лу і пе ра ка паць. Вяс ной, у па чат ку 
або ў ся рэ дзі не кра са ві ка, гле бу зноў 
пе ра ка паць, ка лі яна не да стат ко ва 
віль гот ная, то па ліць. Ро бім гра бя ні з 
ад лег лас цю па між імі 30 см, вы шы нёй 
12—15 см.

За два тыд ні да па сад кі се ян ку або 
вы бар ку пра гра ва ем ка ля пе чы або ба-
та рэі пры тэм пе ра ту ры 40—45 °С на 
пра ця гу 8—10 га дзін. Гэ та за сце ра гае 
цы бу лю ад шый ка вай гні лі, іл жы вай 
муч ніс тай ра сы і стрэл ка ван ня.

Пе рад па сад кай зды ма ем лус ку, 
якая пры за хоў ван ні аба ра няе цы бу лі-
ну ад хва роб, а пры па са дцы вы лу чае ў 
гле бу рэ чы вы, якія за трым лі ва юць рост 
цы бу лін, аб ра за ем су хую част ку шый кі, 
не за ча піў шы па раст ка, і за моч ва ем 
на 24 га дзі ны ў цёп лай ва дзе. Се ян ку 
вы са джва ем у гра бя ні на ад лег лас ці 
12—15 см, за глыб ля ю чы на 2—3 см, і 
шчыль на аб ціс ка ем зям лю ва кол кож-
най цы бу лін кі. Праз два тыд ні пас ля па-
сад кі пад корм лі ва ем рас тво рам ка ра-
вя ку ці пту шы на га па мё ту, раз вод зя чы 
яго ад па вед на ў 5 або 12 ра зоў.

Ка лі ня ма даж джу, у пер шы ме сяц 
шчод ра па лі ва ем 2—3 ра зы. Рых лім 
гле бу і вы да ля ем пус та зел ле.

У чэр ве ні цы бу лі ны ад кры ва ем, ад-
гра ба ю чы гле бу з гра бя нёў у між рад дзі. 
Гэ тая апе ра цыя шы ро ка вы ка рыс тоў-
ва ец ца кі тай скі мі ся ля на мі. Дзя ку ю чы 

вы гра ван ню сон цам і пад суш ван ню 
аго ле ных цы бу лін, а ў не ка то рых вы-
пад ках на ват знеш ніх ка ра нёў дон ца, 
пра ду хі ля ец ца вы вя дзен не лі чы нак цы-
буль най му хі, якая на но сіць ве лі зар ную 
шко ду ўра джаю. Ад кры тыя цы бу лі ны 
сва бод на раз рас та юц ца ў шы ры ню, та-
му на бы ва юць не каль кі пры плюс ну тую 
фор му.

У ся рэ дзі не чэр ве ня ро бім дру гую 
пад корм ку, не па срэд на пад ко рань, 
ар га ніч ны мі або мі не раль ны мі ўгна ен-

ня мі (на 10 л ва ды 3 ста ло выя лыж кі 
ага род най су ме сі або 2 ста ло выя лыж-
кі су пер фас фа ту і 1 дэ серт ную лыж ку 
хло рыс та га ка лію), рас хо ду ю чы па 5 л 
на 1 кв. м.

За ме сяц да ўбор кі ро бім «су хі па-
ліў» — рых лен не гле бы. За тры тыд ні 
да ўбор кі па ліў зу сім спы ня ец ца.

За ты дзень да ўбор кі, ка лі яшчэ не 
ўсе цы бу лі ны па спе лі, ла па тай пад ра-
за ем ка ра ні на глы бі ні 8—6 см.

Убі ра ем цы бу лю ў дру гой па ло ве 
жніў ня або пер шых чыс лах ве рас ня. 
Вель мі важ на не спаз ніц ца з убор кай, 
бо праз ты дзень ці паў та ра пас ля па-
спя ван ня рост цы бу лі ад наў ля ец ца, і 
цы бу лі ны пра рас та юць, ста но вяц ца не-
пры дат ны мі для за хоў ван ня.

Ка лі ўсё ж та кі з убор кай спаз ні лі ся, 
то пас ля аб рэз кі ка ра нёў і пя ра вар та 
дон ца цы бу лін пад па ліць над по лы мем. 
Та кая цы бу ля бу дзе за хоў вац ца, яна 
цал кам пры дат ная ў ежу, але для вы-
ган кі або на ступ най па сад кі вы ка рыс-
тоў ваць яе не вар та.

Пры вы рошч ван ні цы бу лі на гра бя-
нях убор ка спра шча ец ца: цы бу лі ны 
вель мі лёг ка вы ры ва юц ца з друз-
лай гле бы. Па коль кі цы бу лі ны бы лі 
ад кры тыя, а ка ра ні пад рэ за ныя, то 
зям лі на рас лі нах прак тыч на не бы-
вае, і аб чы шчаць яе ру ка мі ня ма не-
аб ход нас ці.

Вы рва ную цы бу лю рас клад ва ем на 
со неч ным мес цы на не каль кі дзён, а 
ка лі на двор'е сы рое, то пад на ве сам 
або на га ры шчы. Пас ля гэ та га пя ро і 
рэшт кі ка ра нёў аб ра за ем, па кі да ю чы 
шый ку даў жы нёй 3—4 см, а цы бу лю 
яшчэ пад суш ва ем на пе чы або ка ля лю-
бых ацяп ляль ных пры бо раў. Пра суш ка 

пры тэм пе ра ту ры 30—35 °С да зва ляе 
па збег нуць па шкодж ван ня цы бу лін 
шый ка вай гніл лю.

За хоў ваць цы бу лю вель мі доб ра ў 
сет ка ва тых мяш ках пры па ка ё вай тэм-
пе ра ту ры.

ЦЫ БУ ЛЯ
КІ ТАЙ СКІМ СПО СА БАМ

Ша ноў на га ка ле гу спа да ра Льва 
ГЛУ ШЫЦ КА ГА і яго ча роў ную абран ні цу 

спа да ры ню Ма ры ну шчы ра він шу ем з рэ гіст-
ра цы яй шлю бу, з па чат кам но ва га, ся мей на га 
жыц ця! Хай поў ніц ца яно ка хан нем і па ва гай, 
зго дай і кло па там! Хай пры ня се но выя зда быт кі 
і ра дас ці!

Каб зор кі па да лі ў ру ку,
Каб на ста ле бы ло да хле ба.
І каб ха па ла ў ка шаль ку
На ўсе на дзён ныя па трэ бы.

Звяздоўцы

Чым леп шы кі тай скі спо саб вы рошч ван ня цы бу лі:
� Больш ра цы я наль на вы ка рыс тоў ва юц ца ўгна ен ні.
� Спра шча юц ца ўсе аг ра тэх ніч ныя апе ра цыі — пра пол ка, па ліў, рых лен-

не, ад коп ван не цы бу лін, пад ра за нне ка ра нёў.
� Ад кры тыя ад зям лі цы бу лі ны лепш раз рас та юц ца, бы ва юць буй ней-

шы мі.
� Пра грэ тыя сон цам ад кры тыя цы бу лі ны хут чэй спе юць, на бы ва юць раў-

на мер ны ха рак тэр ны для сор ту ко лер і доб рае ахоў нае па крыц цё.
� Пад суш ван не цы бу лін пра ду хі ляе вы вя дзен не лі чы нак цы буль най му хі, 

спры яе зда ро ва му раз віц цю рас лін.


