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14 мая 2014 года.

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.

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

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 5.07 21.05 15.58
Вi цебск — 4.51 21.01 16.10
Ма гi лёў — 4.57 20.56 15.59
Го мель — 5.01 20.45 15.44
Гродна — 5.24 21.20 15.56
Брэст — 5.32 21.13 15.41

Iмянiны
Пр. Зоі, Барыса, Глеба, 
Давыда, Рамана.
К. Надзеі, Соф’і, Яна.

Месяц
Поўня 14 мая.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

15 мая 2014 г.
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Іх пры ваб насць пра яў ля ец ца не ад ра зу, і 
толь кі пас ля не ка то рых зно сін з імі на ва-
коль ныя ра зу ме юць, якой ма гіч най сі лай 
ва ло да юць гэ тыя лю дзі, пры но ся чы ў паў-
ся дзён ныя праб ле мы што-не будзь ары гі-
наль нае, свое асаб лі вае. Час та гэ тыя лю дзі 
па ку ту юць ад адзі ноц тва, а праз мер ная па-
глыб ле насць у свой аса біс ты свет вя дзе да 

ад чу жа нас ці і псі хіч ных за хвор ван няў. Ім трэ ба даць маг чы-
масць рас крыць свае здоль нас ці і за няц ца ў пер шую чар гу 
тым, што яны больш за ўсё лю бяць. Ім не аб ход на на ву чыц ца 
дзя ліц ца па та ем ны мі дум ка мі з ін шы мі, не ба яц ца ўпус ціць 
па боч ных асоб у свой свет, та ды іх пры род ная пры ваб насць 
па спры яе спра ве, бу дзе пра ца ваць на ка рысць, а ідэі змо-
гуць за ха піць ін шых.

15
мая

НА РО ДЖА НЫЯ

1863 год — На па ле он ІІІ Ба на парт лі тас ці ва 
да зво ліў па ка заць на ро ду жы ва піс, які 

да та го ча су не быў пры зна ны «афі цый ным мас-
тац твам». І ў Па ры жы ад крыў ся так зва ны «Са лон 
ад хі ле ных». Гэ та бы ла пер-
шая вы ста ва ра бот «баць-
коў» ім прэ сі я ніз му. Рэ ак цыя 
на вед валь ні каў бы ла роз-
най — ад сме ху да не пры-
кры тых здзек лі вых кпі наў. 
«Страш ны скан дал», як пі-
са лі та ды га зе ты, вы клі ка ла 
кар ці на Эду ар да Ма не «Сня да нак на тра ве», на 
якой — па ду маць толь кі! — бы ла на ма ля ва ная аго-
ле ная жан чы на ў кам па ніі апра ну тых муж чын.

1914 год — 100 га доў та му на ра дзіў ся Мі-
ка лай Ва сіль е віч Гур ло, бе ла рус кі мас-

так-гра фік. У 1938-41 га дах ву чыў ся ў Мас коў скім 
па лі гра фіч ным ін сты ту це. Пра ца ваў у жан ры пла-
ка та, стан ко вай, са ты рыч най і кніж най гра фі кі. Аў-
тар шмат лі кіх са ты рыч ных ма люн каў для вы дан ня 
«Раз да вім фа шысц кую га дзі ну!», гу ма рыс тыч ных і 
са ты рыч ных ма люн каў для ча со пі саў «Во жык», «По-
лы мя», «Ра бот ні ца і ся лян ка», «Бе ла русь». Афор міў 
кні гі «Муш ка-зе ля нуш ка» М. Баг да но ві ча, «Пры го-
ды дзе да Мі хе да» А. Аст рэй кі, «На вя сё лай вай не» 
Э. Ва ла се ві ча і ін шых. Па мёр у 1980 го дзе.

1934 год — 80 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка 
Траў на Крас на поль ска га ра ё на) Фё дар 

Паў ла віч Кор шу наў, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ра-
ды я цый най фі зі кі цвёр да га це ла, фі зі кі паў пра вад-
ні коў і мік ра элект ро ні кі, член-ка рэс пан дэнт НАН 
Бе ла ру сі (1984), док тар тэх ніч ных на вук (1975), 
пра фе сар (1981). У 1957 го дзе скон чыў Рыж скае 
вы шэй шае ін жы нер на-авія цый нае ва ен нае ву чы лі-
шча ВПС. З 1962 го да ў Ін сты ту це фі зі кі цвёр да га 
це ла і паў пра вад ні коў НАН Бе ла ру сі, ад на ча со ва 
ў Бе ла рус кім уні вер сі тэ це ін фар ма ты кі і ра дыё-
элект ро ні кі. Аў тар больш як 460 на ву ко вых прац 
па ра ды я цый най фі зі цы цвёр да га це ла, фі зі цы 
паў пра вад ні коў, мік ра элект ро ні цы і ра ды я цый най 
тэх на ло гіі паў пра вад ні ко вых пры бо раў. Лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1980).

Фу ра з мат рош ка мі на 
паў го да па ра лі за ва ла са-
ра таў скую мыт ню.

— Шэф! Дай ад па чы нак на 
тры дні!

— На вош та?! Ты ж толь кі 
з ад па чын ку!

— Жа ню ся!
— А ў ад па чын ку не 

мог?!
— Не мог! Не ха цеў са бе 

ад па чы нак са пса ваць.

Да іш нік вы бя гаў з кус-
тоў у два ра зы ра дзей, та му 
што вель мі лю біў па рэч кі.

На сё мым ме ся цы ця жар-
нас ці жон ка па пра сі ла му жа 
па фар ба ваць па зног ці на 
на гах. Ён доў га ад не кваў ся, 
маў ляў, не ўмею я, і не муж-
чын ская гэ та спра ва. Жон ка 
па крыў дзі ла ся на яго і пай-
шла ў душ. Вы хо дзіць і ба-
чыць, што муж фар буе свае 

па зног ці са сло-
ва мі:

— Што толь-
кі гэ тым ця жар-
ным у га ла ву не 
прый дзе...

Ка лі ро біш 
з дзі цем уро кі, 
па ста ян на за-
кра да ец ца дум-
ка: «А я на огул 
ву чы ла ся?»

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ.

Бэз — цу доў ная рас лі на. Ця пер яго 
на ліч ва юць больш за 2000 га тун-
каў. Якіх толь кі тут не су стрэ неш: 
вы са ка рос лы, кар лі ка вы, драб на-
ліс ты... Ад цен ні на огул вар' і ру юц-
ца ад звык лых лі ло вых і бе лых да 
ру жо вых і жоў тых. Каб атрым лі-
ваць аса ло ду ад дух мя ных кве так 
як ма га даў жэй, вар та па са дзіць 
на сва ім участ ку не каль кі га тун-
каў бэ зу з роз ным тэр мі нам цві-
цен ня.

Пры шчэп ле ны ці не?
Вы бі ра ю чы кус цік, аба вяз ко ва ўліч-

вай це яго рост і па мер. Для па сад кі на 
ма лень кім участ ку ідэа льна па ды дзе кар-
лі ка вы бэз. У вы шы ню ён ўся го 1,5 мет ра, 
а мі ні я цюр ная ліс то та і пры го жыя кве тач-
кі аба вяз ко ва па це шаць гас па да ра.

У якас ці шчыль най жы вой ага ро джы 
вар та звяр нуць ува гу на вы са ка рос лыя 
га тун кі і тыя, што моц на раз рас та юц ца ў 
шы ры ню. Яны змо гуць сва ёй шчыль най 
ліс то тай аба ра ніць учас так ад ці каў ных 
по зір каў. Ніз ка рос лы бэз (вы шы ня 2 м) 
зна рок ство ра ны для эс тэ таў. Спра ва ў 
тым, што яго вель мі зруч на раз гля даць: 
квет ка выя грон кі як раз раз ме шча ны на 
ўзроў ні ва чэй. Так са ма га тун кі ад роз ні-
ва юц ца і фор май кус ці ка. Не ка то рыя рас-
туць стро га ўга ру, а ін шыя, на ад ва рот, 
раз рас та юц ца, што вель мі доб ра для жы-
вой ага ро джы, але для пад тры ман ня фор-
мы за па тра буе не ка то рых на ма ган няў.

Куп ля ю чы пры шчэп ле ны бэз, аба вяз-
ко ва па ці каў це ся, на што ён быў пры шчэп-
ле ны. Ка лі на бі ру чы ну, бэз звы чай ны ці 
вен гер скі, то ве дай це, што за цві це ён ужо 
на на ступ ны год. Але праз не каль кі га доў 
мо жа ад быц ца ад мі ра нне пры шчэп кі, і бэз з 
сар та во га пе ра тво рыц ца ў звы чай ны. Яшчэ 
адзін не пры ем ны мо мант — гэ та мност ва 
не сар та вых па раст каў, якая пры но сяць ня-
ма ла кло па таў, бо іх трэ ба вы ра заць. Інакш 
яны здоль ныя асла біць кус цік. Шчас лі вых 
ула даль ні каў бэ зу на ўлас ным ко ра ні гэ тыя 
праб ле мы не кра нуць. Праў да, це шыц ца 
пер шы мі кве тач ка мі мож на бу дзе толь кі 
праз 3—5 га доў. За тое па раст кі ва кол кус та 

ўсе сар та выя, і іх мож на пе ра са джваць.
Пры куп лі са джан ца звяр ні це ўва гу на 

тое, каб ён меў не каль кі га лі нак, быў без 
па шко джан няў і плям. Бэз вель мі дрэн на 
пе ра но сіць стра ту ка ра нёў, пер ша па чат-
ко ва па шко джа ная рас лі на бу дзе вель мі 
доў га хва рэць і мо жа на ват за гі нуць.

Леп шае мес ца — уз вы шша
Ба га тае цві цен не вель мі час та за ле-

жыць ад пра віль най па сад кі. Та му да вы ба-
ру мес ца трэ ба па ды сці з асаб лі вай ува гай. 
Леп шы час для па сад кі — вяс на, а так са ма 
ся рэ дзі на жніў ня — ка нец ве рас ня. Бэз лю-
біць доб ра асвет ле ныя паў днё выя ўчаст кі 
і лёг кія ўрад лі выя гле бы, кіс лот насць якіх 
бліз кая да нейт раль най. Гэ тая рас лі на аб-
са лют на не вы но сіць бліз ка га за ля ган ня 
грун та вых во даў і ніз кіх участ каў, у якіх у 
вяс но вы час за стой ва ец ца та лая ва да. На 
та кіх тэ ры то ры ях лепш не вы са джваць бэз 
ці зра біць на сы пы.

Пры сту па ем да па са дак
Са джа ю чы бэз, трэ ба аба вяз ко ва ўліч-

ваць, што гэ та рас лі на — доў га жы хар. Мно гія 
кус ты жы вуць 100 і больш га доў. Та му зям-
лю пе рад па сад кай трэ ба доб ра пад рых та-
ваць. Для гэ та га яе ста ран на пе ра коп ва юць, 
вы да ля юць пус та зел ле і ўно сяць угна ен ні. 
Кіс лыя гле бы мож на нейт ра лі за ваць, да-
даў шы по пел. Аб' ём па са дач най ямы час та 
за ле жыць ад па ме ру са джан ца і ўрад лі вас ці 
гле бы. Ап ты маль ны па мер — 50х50х50. На 
шчыль ных су глін ка вых гле бах па мер мож на 
па мен шыць. У ям ку ўно сяць ўрад лі вую су-
месь: вяд ро пе ра гною змеш ва ем са шклян-
кай по пе лу і да да ем ад ну ста ло вую лыж ку 
су пер фас фа ту. У па са дач ную яму ўно сіц ца 

част ка ўгна ен ня, пе ра мя ша на га з зям лёй, 
а за тым у цэнтр ям кі змя шча юц ца ка ра ні 
рас лі ны. Аба вяз ко ва іх вы прост вай це, каб 
не бы ло за гі наў, інакш рас лі на мо жа не пры-
жыц ца. По тым ка ра ні за сы па ем па кі ну тай 
су мес сю і доб ра па лі ва ем, пры клад на 1-2 
вяд ры пад кож ны кус цік. Ка ра нё вая шый ка 
па він на быць на ад ным уз роў ні з зям лёй, 
за над та за глыб ле ная па сад ка доб ра га вы-
ні ку не пры ня се і мо жа за гу біць рас лі ну. Ка лі 
ва да ўбя рэц ца, за муль чы руй це пло шчу пад 
кус ці кам тор фам, са ло май ці ка рой. Гэ тая 
хіт расць ра туе гле бу ад пе ра сы хан ня і пе-
ра шка джае рос ту пус та зел ля.

Сак рэт пры га жос ці ў аб ра за нні
Пад трым лі ваць пры го жую фор му і 

шчод рае цві цен не да па ма гае што га до-
вае аб ра за нне. Праў да, пер шыя два-тры 
га ды пра гэ та тур ба вац ца не вар та, бо 
рас лі на яшчэ не вель мі моц на раз рас ла ся. 
Але вы да лен не па шко джа ных ці за сох лых 
га лін вар та ра біць. Аба вяз ко ва вы ра зай-
це па сын кі, яны здоль ны асла біць кус цік і 
на даць яму не ахай ны вы гляд.

Квет ка выя пу пыш кі за клад ва юц ца на 
па раст ках бя гу ча га го да, і ка лі іх аб лом-
ваць, то мож на на на ступ ны год па зба-
віц ца кве так. А вось не пры ваб ныя грон-
кі, якія за ста лі ся пас ля цві цен ня, трэ ба 
аку рат на зра заць се ка та рам. Асаб лі ва 
гэ та не аб ход на ма ла дым ці аслаб ле ным 
рас лі нам, каб яны не мар на ва лі сі лы на 
фар мі ра ван не на сен ня.

ВАЖ НА!
Бэз вель мі ўдзяч ны за ўгна ен ні, але не 

пе ра шчы руй це з азот ны мі пад корм ка мі і ар-
га ні кай, — «пе ра ядан не» не вель мі доб ра 
ад бі ва ец ца на рас лі не. Кве так на кус це бу-
дзе менш, а ўзім ку ён мо жа прос та за гі нуць. 
Лепш за ўсё ўно сіць азот ныя ўгна ен ні пад бэз 
да кан ца чэр ве ня, а паз ней толь кі фос фар і 
ка лій, пры чым ра біць гэ та мож на раз на 2—3 
га ды. Усё за ле жыць ад ста ну гле бы.

ДА РЭ ЧЫ
Мно гія дач ні кі хо чуць вы рошч ваць на 

сва ім участ ку не каль кі га тун каў бэ зу, але 
ча сам не да зва ляе тэ ры то рыя. Іх мож на 
пры шча піць на ад ну рас лі ну і ства рыць 
роз на ка ля ро вы бу кет на кус це.

У БЭ ЗУ СВАЕ САК РЭ ТЫ

ВетэрынарВетэрынар

У МУ ЗЕІ ВЫ ЗНА ЧАЦЬ ЛЕП ШЫХ 
ДА РЫЛЬ ШЧЫ КАЎ

Ві цеб скі аб лас ны края знаў чы му зей упер шы ню пра во дзіць ак-
цыю «Па да ру нак му зею».

— У рам ках свят ка ван ня Між на род на га дня му зе яў за пра ша ем да ўдзе лу 
ўсіх, хто не абы яка вы да гіс то рыі і куль ту ры Ві цеб шчы ны і га то вы ўнес ці аса біс-
ты ўклад у па паў нен не му зей ных ка лек цый, — за клі ка юць лю дзей у му зей най 
уста но ве. — Ка лі ў вас до ма ёсць ста рыя фо та здым кі, да ку мен ты, ру ка піс ныя 
або дру ка ва ныя кні гі, знач кі, ме да лі, ма не ты, прад ме ты адзен ня, ак се су а ры, 
по суд, дзі ця чыя цац кі, прад ме ты по бы ту, які мі ка рыс та лі ся ва шы баць кі, ба бу-
лі і дзя ду лі, му зей з ра дас цю пры ме іх у дар. Па жа да на, каб гэ тыя прад ме ты 
ад люст роў ва лі са ма быт насць, асаб лі васць Ві цеб шчы ны ці з'яў ля лі ся б ха рак-
тэр ны мі, ты по вы мі для кан крэт на га пе ры я ду ў гіс то рыі на ша га рэ гі ё на.

Аб' яў ле ны кон курс у не каль кіх на мі на цы ях. На прык лад, вы зна чаць 
са мы ста ра жыт ны, ле ген дар ны (з якім звя за на най больш ці ка вая, не-
звы чай ная гіс то рыя), ме ма ры яль ны (звя за ны з жыц цём, дзей нас цю 
вя до ма га зем ля ка) і ін шыя прад ме ты.

Вы ні кі ак цыі бу дуць пад ве дзе ны 17 мая ў га рад ской ра ту шы.
Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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