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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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10 ЛІ ПЕ НЯ

1914 год — на ра дзіў ся Фё дар Фё-

да ра віч По ра хаў, бе ла рус кі 

ву чо ны ў га лі не ве тэ ры на рыі, док тар ве тэ-

ры нар ных на вук (1957), пра фе сар (1959), 

за слу жа ны ра бот нік вы шэй шай шко лы 

Бе ла ру сі (1974). У 1964—1993 га дах за-

гад ваў ка фед рай у Ві цеб скім ве тэ ры нар ным ін сты ту це. 

Аў тар на ву ко вых прац па пра фі лак ты цы і ля чэн ні ўнут-

ра ных не за раз ных хва роб сель ска гас па дар чых жы вёл. 

Па мёр у 1998 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся Яф рэм Май се е віч Кар па-

чоў, бе ла рус кі гіс то рык, док тар гіс та рыч-

ных на вук (1970). З 1946-га — ды рэк тар Цэнт раль на га 

дзяр жаў на га ар хі ва Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі БССР, у 

1953—1985 га дах — Ін сты ту та гіс то рыі АН Бе ла ру сі. На ву-

ко выя пра цы па са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці га ра доў 

Бе ла ру сі ў ХVІІ—ХVІІІ стст. Па мёр у 1988 го дзе.

1949 год — на ра дзіў ся Пётр Сця па на віч Ла пух, 

бе ла рус кі ге ог раф і гід ро лаг, док тар геа-

гра фіч ных на вук (2002). У 1972 го дзе скон чыў БДУ, пра-

цуе ў ім (з 1987-га — на мес нік дэ ка на, з 2002-га за гад вае 

ка фед рай). Аў тар на ву ко вых прац па гід ра ло гіі азёр і ва-

да схо ві шчаў, эва лю цыі ва да ёмаў, ра цы я наль ным вы ка ры-

стан ні і ахо ве ва да ёмаў з за па во ле ным во да аб ме нам.

1994 год — ад быў ся дру гі тур га ла са ван ня па 

вы ба рах Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

15 лі пе ня прай шло па ся джэн не Цэнт рвы бар ка ма, на якім 

бы лі раз гле джа ны вы ні кі. За А. Р. Лу ка шэн ку пра га ла са-

ва ла 80,34 пра цэн та з тых, хто пры няў удзел у га ла са-

ван ні. Цэнт раль ная ка мі сія па ста на ві ла лі чыць вы бра ным 

Прэ зі дэн там Рэс пуб лі кі Бе ла русь Лу ка шэн ку Аляк санд ра 

Ры го ра ві ча. Яго інаў гу ра цыя ад бы ла ся 20 лі пе ня.

1874 год — на ра дзіў ся Сяр гей 

Ці ма фе е віч Ко нен каў, ра-

сій скі скульп тар, на род ны мас так СССР 

(1958), Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы 

(1964). Аў тар скульп тур ных парт рэ таў 

І. Тур ге не ва, У. Ма я коў ска га, К. Цы ял коў-

ска га і ін шых. Лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі (1957), Ста лін скай 

прэ міі (1951). Па мёр у 1971 го дзе.

1889 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Мі ка ла е віч Асе-

еў, ра сій скі па эт. Аў тар паэ тыч ных збор-

ні каў «Роз ду мы», «Лад», па эм «Бу дзён ны», «Ма я коў скі 

па чы на ец ца» і ін шых. Лаў рэ ат Ста лін скай прэ міі (1941). 

Па мёр у 1963 го дзе.

1889 
год — у Па ры жы 

ад бы ла ся афі-

цый ная цы ры мо нія ад крыц ця 

Эй фе ле вай ве жы.

1925 
год — Прэ зі ды ум 

ЦВК СССР за с-

на ваў Тэ ле граф нае агенцт ва 

Са вец ка га Са ю за (ТАСС). Пас-

ля рас па ду СССР стала на зы вац ца ІТАР-ТАСС.

1985 год — 200 ча ла век, у тым лі ку дзевяць 

чле наў экі па жа, за гі ну лі ў най буй ней шай у 

гіс то рыі СССР авія ка та стро фе, ка лі лай нер Ту-154-Б-2, 

які ру хаў ся рэй сам Кар шы — Уфа — Ле нін град, з пры-

чы ны па мыл кі экі па жа на вы шы ні 11 600 мет раў стра ціў 

хут касць, зва ліў ся ў плос кі што пар і раз біў ся за 68 кі ла-

мет раў ад уз бек ска га го ра да Учку дук.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Іаанны, Марціна.

К. Амеліі, Антона, Віталя, 
Філіпа.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.50 21.38 16.48

Вi цебск — 4.32 21.36 17.04

Ма гi лёў — 4.40 21.29 16.49

Го мель — 4.46 21.17 16.31

Гродна — 5.07 21.53 16.46

Брэст — 5.17 21.44 16.27

Месяц
Першая квадра 9 ліпеня.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
— Ма ма мя не ў дзя цін-

стве на ву чы ла га та ваць 

смач ны боршч, але мне 

гэ та не спат рэ бі ла ся: я 

вы рас ла пры го жай!

Доб рая па ра да муж чы-

нам.

На ноч трэ ба вы пі ваць 

3—5 літ раў пі ва, апух лы 

твар зран ку 

ляг чэй га-

ліць!

Хто ў 

ма ла до сці 

п р а д  б а ч -

лі  ва на-

ра д жаў і 

вы хоў ваў 

д з я  ц е й , 

па жыц цё-

ва за бяс пе-

чыў ся бе ў 

с т а  р а с  ц і 

бяс плат ны-

мі па тры-

ма ны мі тэ-

ле фо на мі.

Адэ скі дво рык. Ма ці ін-

струк туе дач ку пе рад вя-

сел лем:

— Бэ лач ка, ня хай Аб рам-

чык вы дат куе больш гро шай 

на ва ша вя сел ле!

— Але та кі на вош та, ма-

ма?

— Каб яму по тым шка да 

бы ло з та бой раз во дзіц ца!

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ca
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Што рабіць?
Час та ра яць для аб ме-

жа ван ня з'яў лен ня па рас ні-

ку ўздоўж участ ка ўкоп ваць 

шы фер або ме та ліч ныя ліс ты 

на 50—60 см у глы бі ню. Час-

цей пе ра коп ваць і вы ся каць 

но выя па раст кі. Але гэ та не 

заў сё ды дае вы нік.

Во пыт ныя ста рыя са доў-

ні кі да юць слуш ныя па ра ды. 

Вы коп ваць і вы ся каць па рас-

нік па зям лі нель га! Ка лі вы 

гэ та ро бі це, ад бы ва ец ца сты-

му ля цыя ўтва рэн ня но вых па-

раст каў у ста рых дрэў. Што ж 

ра біць? Трэ ба зрэ заць па рас-

нік каля ко ра ня, не па кі да ю чы 

пянь коў. Са джаць но выя сар ты, якія не 

да юць па рас ні ку.

Ча му з'яў ля ец ца?
Па рас нік мо жа з'яў ляц ца не толь кі ў 

ста рых пла до вых дрэ ваў, але і ў ма ла-

дых са джан цаў. Най больш схіль ныя да 

па доб най з'я вы дрэ вы, якія аслаб ле ныя 

хва ро ба мі ці не га тыў ны мі пры род ны мі 

фак та ра мі. Уз нік нен не ка ра нё вых ато-

жыл каў азна чае, што дрэ ва зна хо дзіц-

ца не ў найлеп шым ста не.

Пры чы ны з'яў лен ня па рас ні ку мо-

гуць быць роз ныя:

 Ага лен не ка ра нёў дрэ ва з-за вы-

со кай па сад кі вы сад ка. Каб вы пра віць 

гэ тую праб ле му, вар та пры ка ра нё вую 

зо ну дрэ ва пры сы паць тоў стым плас-

том зям лі.

 Моц нае па шко джан не ка ры на 

штам бе або сур' ёз ная аб рэз ка. Пры 

за над та вя лі кіх па шко джан нях дрэ ву 

пра сцей вы рас ціць но вую кро ну са 

спя чых пу пы шак.

  Ме ха ніч нае па шко джан не ка-

ра нёў так са ма ўплы вае на з'яў лен не 

па рас ні ку.

 Не су мя шчаль насць пры шчэ пы і 

шчэ пы. У гэ тым вы пад ку на зі ра юц ца 

па ру шэн ні ў аб ме не па жыў ных рэ чы-

ваў па між кро най і ка ра ня мі рас лі ны.

Як пра віль на вы да ляць?
Не да стат ко ва зрэ заць рыд лёў кай 

або ся ка та рам но выя па раст кі. Спра ва 

ў тым, што ў зям лі за ста юц ца ка ра ні, 

якія за бі ра юць па жыў ныя рэ чы вы і да-

юць но выя на шчад кі: з ад на го па раст-

ка вы рас це пяць.

Для та го каб па зба віц ца ад па рас-

ні ку пла до вых дрэў — віш ні, яб лы ні, 

гру шы, слі вы, не аб ход на вы кон ваць 

пра фі лак тыч ныя дзе ян ні: доб ра да-

гля даць пла до выя рас лі ны; не пе ра-

коп ваць рыд лёў кай або мо та бло кам 

гле бу пад гэ ты мі куль ту ра мі, а лепш 

вы ка рыс тоў ваць граб лі за мест пе ра-

коп кі.

Але ка лі па рас нік ужо ёсць, 

як пра віль на яго вы да ліць ме-

ха ніч на?

Вы да ляць та кія па раст кі 

вар та ад ра зу пас ля іх з'яў-

лен ня, каб яны не па спе лі 

ўма ца вац ца і на брац ца сіл. 

Трэ ба аку рат на аб ка паць 

і аб сек чы іх як ма га блі жэй 

да ні зу. Каб не спра ва ка ваць 

з'яў лен ня но вых па раст каў, 

нель га па кі даць пянь кі пас ля 

вы да лен ня.

Вы ка ры стан не 
гер бі цы даў

Больш дзейс ным ме та дам 

па збаў лен ня ад па рас ні ку лі-

чыц ца вы ка ры стан не гер бі цы даў. Але 

пры апра цоў цы гэ ты мі рэ чы ва мі мож-

на на нес ці шко ду са мо му дрэ ву, бо 

хі міч нае рэ чы ва, трап ля ю чы на ліс це 

па рас ні ку, мо жа пе рай сці па ка ра нях 

да асноў на га дрэ ва.

Гер бі цы ды вар та ўжы ваць толь кі 

ка лі вы хо ча це па зба віц ца ад па рас-

ні ку пас ля спі лу асноў на га дрэ ва (ка лі 

за стаў ся пень, які мо жа даць шмат 

не па жа да ных па раст каў).

Вы ка ры стан не па рас ні ку 
для раз мна жэн ня

Час та па рас нік сліў або ві шань вы-

ка рыс тоў ва ец ца для раз мна жэн ня. 

Гэ та да во лі прос ты спо саб. Ад ка паць 

доб ры па рас так з ка ра нё вым ва лас-

ні ком — і но вае дрэў ца га то ва. Але 

для пры шчэп ле ных рас лін та кі спо саб 

не пры маль ны. Ка лі слі ва або віш ня 

пры шчап ля лася ра ней, то яе па рас нік 

бу дзе мець ін шыя знеш нія пры кме ты: 

афар боў ку, па мер ліс ця і пу пы шак.

ЯК ПА ЗБА ВІЦ ЦА АД ПА РАС НІ КУ 
ВІШ НІ І СЛІ ВЫ?

— Ну, і дзе дзічына?!

У ста рых са дах у дрэў ві шань і сліў з'яў ля ец ца не па жа да-

ны па рас нік. Дрэ вы пла да но сяць нар маль на, але па рас нік 

ле зе да су се дзяў, асаб лі ва пас ля пе ра коп кі гле бы, або на 

бліжэйшы ўза ра ны ўчас так.


