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30 ВЕ РАС НЯ

1890 год —- на ра дзiў ся Ан тон Яна-

вiч Ля шчэ вiч, бе ла рус кi рым-

ска-ка та лiц кi свя тар. 

У 1913 го дзе скон чыў 

Пе цяр бург скую ду хоў-

ную се мi на рыю. У 1914-м па свя чо ны ў 

ксян дза. У 1941—1943 га дах слу жыў 

ксян дзом на аку па ва най тэ ры то рыi Вi-

цеб скай воб лас цi. Пад час кар най апе-

ра цыi ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў 

су праць пар ты зан у 1943 го дзе спа ле-

ны ра зам са сва i мi вер нi ка мi.

1905 год — на ра дзiў ся Кан стан цiн Мi хай ла вiч 

Якаў леў, адзiн з кi раў нi коў пар ты зан ска га 

ру ху на тэ ры то рыi Ма гi лёў скай воб лас цi ў га ды Вя лi кай 

Ай чын най вай ны. З ве рас ня 1941 го да — кi раў нiк гру пы 

Баб руй ска га па тры я тыч на га пад пол ля, у кра са вi ку—ве-

рас нi 1942-га — ка мi сар 208-га пар ты зан ска га атра да, 

ад на ча со ва ка мi сар Клi чаў ска га апе ра тыў на га цэнт ра.

1930 
год — ар га нi за ва на бе ла рус кая опер ная 

сту дыя.

1940 
год — на ра дзiў ся Ва ле рый Сяр ге е вiч Са-

ка лоў, ва ен ны дзе яч Бе ла ру сi, ге не рал-

пал коў нiк.

1840 
год — на ра дзiў ся Юхан Свен-

сен, нар веж скi кам па зi тар, 

скры пач, ды ры жор, адзiн з за сна валь нi каў 

нар веж скай на цы я наль най кам па зi тар скай 

шко лы. Аў тар пер шых нар веж скiх сiм фо нiй i сiм фа нiч ных 

рап со дый на нар веж скiя тэ мы.

1870 год — на ра дзiў ся Жан Ба тыст Пе рэн, фран-

цуз скi фi зiк, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ мii па 

фi зi цы. Яго экс пе ры мен таль ныя да сле да ван нi броў наў ска га 

ру ху кан чат ко ва да ка за лi рэ аль насць iс на ван ня ма ле кул.

1895 год — на ра дзiў ся Аляк сандр Мi хай ла вiч 

Ва сi леў скi, ва ен ны дзе яч, Мар шал Са вец-

ка га Са ю за, двой чы Ге рой Са вец ка га Са ю за.

1915 год — на ра дзi ла ся Соф'я Мi ка ла еў на Га-

лоў кi на, ра сiй ская ар тыст ка ба ле та, ба лет-

май стар i пе да гог, на род ная ар тыст ка СССР. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ мii СССР.

1925 год — на ра-

дзi ла ся Ве ра 

Кузь мi нiч на Ва сiль е ва, ра сiй-

ская акт ры са тэ ат ра i кi но, 

ар тыст ка Мас коў ска га тэ ат ра 

са ты ры, на род ная ар тыст ка 

СССР. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ мii СССР.

1950 год — на I Мiж на род ным аст ра наў тыч ным 

кан грэ се ў Па ры жы бы ло пры ня та ра шэн не 

аб ства рэн нi Мiж на род най фе дэ ра цыi аст ра наў ты кi.

ВІ СА РЫ ЁН БЯ ЛІН СКІ

«Ня год ні кі та му па спя хо выя ў сва іх спра вах, 

што абы хо дзяц ца з сумленнымі людзь мі, як з 

ня год ні ка мі, а сумленныя лю дзі абы хо дзяц ца 

з ня год ні ка мі, як з сумленнымі людзь мі».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Веры, Любові, Надзеі, 
Сафіі, Зянона, Івана, Ільі.

К. Веры, Любові, Надзеі, 
Віктара, Рыгора.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.10 18.47 11.37

Вi цебск — 7.00 18.36 11.36

Ма гi лёў — 7.00 18.38 11.38

Го мель — 6.56 18.35 11.39

Гродна — 7.25 19.03 11.38

Брэст — 7.25 19.04 11.39

Месяц
Першая квадра 

24 верасня.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ

Шэпт у кі но:

— Ро ма, ча му ты сён ня 

та кі ха лод ны?

— Ці ха, Со ня, ці ха, усё 

нар маль на — гэ та ты за ма-

ро зі ва сха пі ла ся...

Пры хо дзіць Ва сіль да 

су се да:

— Я дзі ка пра шу пра ба-

чэн ня, але, мяр ку ю чы па 

ко ле ры ва ша га но са, у вас 

па ві нен быць што пар!

Су стра ка юц ца два сяб-

ры.

— Як спра вы?

— А што, ты ўжо ве да-

еш?

— А праў да, што па 

дрэ ве мож на да ве дац ца, 

дзе поў нач, а дзе поў-

дзень?

— Вя до ма, праў да! 

Елка — поў нач, паль ма — 

поў дзень!

Ка лi i чым 
пад кар мiць дрэ вы 
i кус ты?

Во сень скую пад корм-

ку мож на па чы наць ужо ў 

жнiў нi i пра цяг ваць да каст-

рыч нi ка. Гэ та час, ка лi ўжо 

па спе лi i са бра ны агрэст, 

па рэч кi, ма лi ны, вiш ня, 

а так са ма ран нiя сар ты яб-

лы каў, груш, слiў, iн шых 

пла до вых.

Вя лi кую па мыл ку ро бяць 

са доў нi кi, ка лi пе ра но сяць 

пад корм ку кус тоў i дрэў на 

вяс но вы пе ры яд. Бо во сен-

ню рас лi нам так са ма не аб-

ход ныя па жыў ныя эле мен-

ты. Пад корм кi пра вод зяць 

пас ля пло да на шэн ня дрэў i 

кус тоў пры пе ра коп цы зям лi 

ў iх пры стволь ных кру гах, 

дыя метр якiх пры блiз на ад-

па вя дае дыя мет ру кро ны. 

Гэ та да зва ляе па вы сiць 

урад лi васць гле бы i ўзба-

га цiць яе па жыў ны мi рэ чы-

ва мi.

Са до выя рас лi ны ма юць 

па трэ бу ў мак ра- i мiк ра эле-

мен тах: азо це, ка лii, фос фа-

ры, каль цыi, се ры, жа ле зе 

i маг нii. У знач на мен шай 

коль кас цi не аб ход на ўно-

сiць мiк ра эле мен ты: мар-

га нец, бор, медзь, ко бальт, 

ма лiб дэн.

Якiя ме на вi та ўгна ен нi 

i ў якой коль кас цi ўно сiць, 

за ле жыць ад вi ду i скла ду 

гле бы. Але час цей за ўсё 

ўво сень рас лi нам не ха пае 

фос фа ру i ка лiю. Ка лi ў са-

дзе лёг кая су пяс ча ная або 

пяс ча ная гле ба, угна ен няў 

спат рэ бiц ца больш, чым у 

вы пад ку з цяж кi мi глi нiс ты мi 

грун та мi, з якiх па жыў ныя 

рэ чы вы вы мы ва юц ца не так 

хут ка.

Нор мы ўня сен ня 
ўгна ен няў

Вы да лiў шы пла ды, якiя 

за ста лi ся, i пры пса ва ныя, 

па шко джа ныя га лiн кi, мож-

на пры сту паць да ўня сен ня 

ар га нiч ных i мi не раль ных 

угна ен няў.

Пад корм ка 
пла до вых дрэў

Пад дрэ вы ўзрос там да 

васьмі га доў уно сяць 30 кг 

пе ра гною, а пад куль ту-

ры, ста рэй шыя за дзевяць 

га доў — 50 кг. Угна ен не 

неабход на за клас цi ў гле бу 

на глы бi ню 12—15 см (вiш ня 

i слi ва) або 15—20 см (яб лы-

ня i гру ша).

Пад яб лы нi i гру шы, акра-

мя ар га нi кi, мож на ўнес цi 

300 г су пер фас фа ту i 200 г 

суль фа ту ка лiю. Iх да баў ля-

юць ра зам з пе ра гно ем цi 

рас сы па юць ва кол дрэ ва, 

пры сы па юць гле бай i па лi-

ва юць.

Для вiш нi i слi вы не аб ход-

на раз вес цi 3 ст. л. су пер-

фас фа ту i 2 ст. л. суль фа ту 

ка лiю ў 10 л ва ды i шчод ра 

па лiць дрэ вы. На кож нае да-

рос лае дрэ ва спат рэ бiц ца 

чатыры вяд ры пад корм кi.

Пад корм ка 
ягад ных кус тоў

Ягад ныя кус ты во сен ню 

так са ма ўгной ва юць пе ра-

гно ем. На прык лад, пад кож-

ны да рос лы куст агрэс ту 

вар та ўно сiць ад 8 да 15 кг 

пе ра гною i 40 г суль фа ту 

ка лiю, а праз год яшчэ i па 

160 г су пер фас фа ту. Асаб-

лi ва эфек тыў нае ўня сен не 

мак ра эле мен таў ра зам з 

ар га нiч ны мi ўгна ен ня мi, ка лi 

част ку ар га нi кi за клад ва юць 

у гле бу, а част ку — вы ка рыс-

тоў ва юць для муль чы ра ван-

ня пры ка ра нё вай зо ны.

Ма лi ны i па рэч кi пад-

корм лi ва юць пе ра гно ем 

(10—15 кг пад ад ну рас лi-

ну), а так са ма ўно сяць 60 г 

су пер фас фа ту i 40 г ка лiй-

най со лi пад кож ны куст. 

Лепш уно сiць угна ен нi ў 

ба ра зён кi глы бi нёй 20 см, 

вы ка па ныя на ад лег лас цi 

30 см ад кус та.

Пад корм ка 
клуб нiц

У асаб лi вым до гля дзе 

ма юць па трэ бу клуб нi цы. 

Пас ля збо ру ўра джаю i 

аб рэз кi ста ро га лiс ця не-

аб ход на раз рых лiць гле бу 

на глы бi ню 10 см i ўнес цi 

комп лекс нае мi не раль нае 

ўгна ен не. Iдэа льна па ды дзе 

ама фос ка, бо яна ўтрым лi-

вае не толь кi фос фар, азот, 

ка лiй, але i маг нiй, каль цый, 

се ру. На 1 кв. м па вiн на 

пры хо дзiц ца ка ля 15 г су ме-

сi. Уно сiць мак ра эле мен ты 

трэ ба ра зам з пе ра гно ем, 

а звер ху кус цi кi за муль чы-

ра ваць тор фам i па лiць.

Комп лекс ныя 
ўгна ен нi для са ду

Вы ка рыс тоў ваць комп-

лекс ныя мi не раль ныя ўгнаен -

нi ў са дзе вель мi зруч на. 

Пiль ны пад бор мiк ра- i мак-

ра эле мен таў да зва ляе за-

бяс пе чыць рас лi нам паў на-

вар тас нае хар ча ван не. Для 

пла до ва га са ду рэ ка мен ду-

юц ца спе цы я лi за ва ныя комп-

лекс ныя мi не раль ныя ўгна-

ен нi. Пры пры мя нен нi комп-

лекс ных угна ен няў на шмат 

ляг чэй раз лi чыць пра пор цыi 

для пад корм кi: трэ ба толь кi 

пры трым лi вац ца iн струк цыi 

на ўпа коў цы.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 311-17-15

ВО СЕНЬ СКАЯ 
ПАД КОРМ КА СА ДУ
Што, чым i ка лi

Ка лi пра вiль на да гля даць сад во сен ню, то ў бу ду чым 

го дзе пла до выя дрэ вы i кус ты па ра ду юць са ка вi ты мi 

i смач ны мi пла да мi.

Пад час пло да на шэн ня рас лi ны губ ля юць ня ма ла 

сiл, та му пра вiль ная i свое ча со вая пад корм ка iм 

прос та не аб ход ная. Яна не толь кi па вы шае iму нi тэт, 

але і га ран туе са до вым куль ту рам уда лую зi моў ку, 

а так са ма спры яе iх рос ту i раз вiц цю ў на ступ ным 

се зо не.


