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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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4 ВЕ РАС НЯ

1859 год — на ра дзіў ся (фаль ва-

рак Будзь каў шчы на, ця пер 

По лац кі ра ён) Бра ні слаў Іг на та віч Эпі мах-

Шы пі ла, бе ла рус кі вы да вец, мо ва знаў ца, 

кан ды дат гіс то ры ка-фі ла ла гіч ных на вук, 

пра ва дзей ны член Ін бел куль та. У 1885 го дзе скон чыў Пе-

цяр бург скі ўні вер сі тэт. Вы кла даў у вы шэй шых і ся рэд ніх 

на ву чаль ных уста но вах Пе цяр бур га. З 1925 го да рэ дак тар, 

у 1927—1929 га дах — стар шы ня ка мі сіі Ін бел куль та па 

скла дан ні слоў ні ка бе ла рус кай мо вы. Збі раў ма тэ рыя  лы 

па гіс то рыі, эт на гра фіі, фальк ло ры Бе ла ру сі. Іні цы я тар 

ства рэн ня, адзін з кі раў ні коў бе ла рус ка га ле галь на га вы-

да вец ка га та ва рыст ва «За гля не сон ца і ў на ша акон ца» 

(1906—1914), сту дэнц ка га Бе ла рус ка га на ву ко ва-лі та ра-

тур на га гурт ка, Бе ла рус ка га та ва рыст ва ў Пет ра гра дзе 

па ака зан ні да па мо гі па цяр пе лым ад вай ны. Са дзей ні чаў 

твор ча му ста наў лен ню Я. Ку па лы, быў рэ дак та рам яго 

пер ша га збор ні ка «Жа лей ка», за ха ваў не апуб лі ка ва ныя 

тво ры пе цяр бург ска га пе ры я ду (за хоў ва юц ца ў Лі та ра тур-

ным му зеі Я. Ку па лы ў Мін ску). Па мёр у 1934 го дзе.

1901 год — у Мін ску прай шла юбі лей ная сель-

ска гас па дар чая і са ма туж на-пра мыс ло-

вая вы стаў ка. Бы ла ар га ні за ва на Мін скім та ва рыст вам 

сель скай гас па дар кі ў го нар яго 25-год дзя. У вы стаў цы 

пры ня лі ўдзел Мін ская, Ві лен ская, Ві цеб ская, Ва лын ская, 

Гро дзен ская, Кі еў ская, Ко вен ская, Ма гі лёў ская, Сма лен-

ская і Чар ні гаў ская гу бер ні. Уся го дэ ман стра ва ла ся ка ля 

700 экс па на таў. Вы стаў ка з'я ві ла ся па дзе яй ве лі зар най 

важ нас ці для жыц ця го ра да і краю. Яна да зво лі ла прад-

пры маль ні кам азна ё міц ца з пос пе ха мі сель ска гас па дар-

чай пра мыс ло вас ці, ства ры ла вы дат ныя маг чы мас ці для 

раз віц ця дзе ла вых кан так таў, сты му ля ва ла та ва ра аб мен 

і вы твор часць.

1809 год — на ра дзіў ся Юль юш 

Сла вац кі, поль скі па эт і 

дра ма тург. У 1825—1828 га дах ву чыў-

ся ў Ві лен скім уні вер сі тэ це. З 1831 го да 

жыў у эміг ра цыі (Фран цыя, Швей ца рыя, 

Грэ цыя, Іта лія). Аў тар драм «Ма зе па», 

«Кар ды ян», «Лі ла Ве не да» і ін шых. Па мёр у 1849 го дзе. 

На бе ла рус кую мо ву яго асоб ныя тво ры пе ра кла лі А. 

Воль скі, С. Дзяр гай, М. Лу жа нін, М. Танк. У 1952 го дзе 

па ад най мен най дра ме Дзяр жаў ны тэ атр опе ры і ба ле та 

Бе ла ру сі па ста віў опе ру «Ма зе па», у 1959-м Бе ла рус кі 

тэ атр імя Я. Ку па лы — спек такль «Смерць ва я во ды». 

Па мёр у 1849 го дзе.

1874 
год — на ра дзіў ся Аляк сандр Ва сі ле віч 

Віш неў скі, ра сій скі хі рург, за сна валь нік 

са вец кай хі рур гіч най шко лы. Са праўд ны член Ака дэ міі 

ме ды цын скіх на вук СССР. Рас пра ца ваў ме та ды мяс цо вай 

анес тэ зіі, ля чэн ня за па лен чых і гной ных за хвор ван няў 

на ва ка і на вай бла ка дай і алей на-баль за міч най па вяз кай. 

Вы най шоў ле ка вую мазь, на зва ную яго імем. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1948 го дзе.

1934 год — на ра дзіў ся Эду ард Ана то ле віч Хіль, 

са вец кі і ра сій скі эст рад ны спя вак. На род-

ны ар тыст РСФСР. Адзін з па пу ляр-

ных вы ка наў цаў са вец кіх пе сень «Як 

доб ра быць ге не ра лам», «Ле са ру-

бы», «Хо дзіць пе сень ка па кру зе» 

і мно гіх ін шых. Лаў рэ ат ра сій скіх і 

між на род ных кон кур саў. Па мёр у 

2012 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Апанаса, 
Васіля, Гаўрылы, Івана, 
Макара, Міхаіла, Фёдара.

К. Ліліяны, Разаліі, Ружы, 
Майсея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.22 19.54 13.32

Вi цебск — 6.10 19.46 13.36

Ма гi лёў — 6.12 19.44 13.32

Го мель — 6.11 19.38 13.27

Гродна — 6.38 20.08 13.30

Брэст — 6.41 20.07 13.26

Месяц
Маладзік 30 жніўня.

Месяц у сузор’і

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ

— Што з праб ле май?

— Я яe вы ра шы ла.

— І як ты яe вы ра шы ла?

— Я вы ра шы ла, што гэ та 

не праб ле ма!

У дач кі кот пры вёў чу-

жую кош ку ў дом і да зво-

ліў ес ці са сва ёй міс кі.

Дач ка ска за ла, што ця-

пер пры клад на ўяў ляе па-

чуц ці свяк ру хі пры зна ём-

стве з ня вест кай.

— Сён ня, зда ец ца, бу дзе 

дождж?

— А ка лі прый дзеш да до-

му поз на, дык яшчэ і з гро-

мам-на валь ні цай.

У баль ні цы з'я віў ся 

асоб ны ка бі нет.

На ім шыль да: «Для тых, 

ка му толь кі спы таць».

У ка бі не це па са дзі лі 

ясень з та по ляй.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Ка лі ліс то та на дрэ вах 

гру шы па кры ла ся ру ды мі 

пля ма мі і па ча ла заў час на 

апа даць, а на ад ва рот ным 

ба ку ліс ця з'я ві лі ся вы рос-

ты-«рож кі», зна чыць, дрэ-

ва сур' ёз на за хва рэ ла.

Уз бу джаль нік ір жы гру шы — 

па та ген ны гры бок. Яго асаб лі-

васць у тым, што для раз віц ця 

яму па тра бу юц ца як мі ні мум 

дзве рас лі ны-гас па да ры: на-

прык лад, яд ло вец і гру ша. 

Ад нак асноў ны мі з'яў ля юц ца 

ме на ві та роз ныя ві ды яд лоў цу, 

па пу ляр ныя ў дэ ка ра тыў ным са доў-

ніц тве. Ме на ві та на іх па та ген зі муе, а 

пас ля пе ра бі ра ец ца на гру шу.

Пры кме ты за ра жэн ня
Па ся ліў шы ся на яд лоў цы, хва ро ба 

звы чай на на бы вае хра ніч ны ха рак тар. 

Увес ну на част ках рас лі ны з'яў ля юц-

ца аран жа выя жэ ла ці ніс тыя ор га ны, 

у якіх спе юць спо ры, што пе ра но сяц-

ца вет рам на ад лег ласць ад не каль кіх 

со цень мет раў да 40—50 кі ла мет раў і 

за ра жа юць ма ла дыя ліс ты гру шы, а 

пас ля і пла ды.

Пер шыя сімп то мы вы яў ля юц ца ў 

вы гля дзе круг ля вых жоў та-аран жа-

вых плям на ліс ці, якія ўзні ка юць пас ля 

цві цен ня гру шы. Звы чай на гэ та ад-

бы ва ец ца ў дру гой па ло ве кра са ві ка. 

За тым ір жа па шкодж вае хвос ці кі, а ў 

га ды эпі дэ мій — га лін кі і пла ды.

У лі пе ні з'яў лен не ржы ста но віц ца 

пры кмет ным на боль шай част цы ліс-

ця. На верх нім ба ку ўтва ра юц ца пля-

мы ня пра віль най фор мы гра на та ва га 

або свет ла-бу ра га ко ле ру (дыя мет рам 

1—1,5 см) з дроб ны мі чор ны мі кроп-

ка мі.

Свай го мак сі маль на га праяў лен ня 

за хвор ван не да ся гае во сен ню. Та ды 

з тыль на га бо ку ліс та на на дзьму тых 

пля мах ір жы ўтва ра юц ца ве ра цё на-

па доб ныя вы рос ты-«рож кі», на поў-

не ныя ма сай грыб ко вых спор. Яны 

за ра жа юць яд лоў цы, пра рас та ю чы 

ў іх і ўтва ра ю чы грыб ні цу ў ка ры і 

драў ні не. Та кім чы нам, за хвор ван-

не ру ха ец ца па ко ле па між дву ма 

гас па да ра мі: ад яд лоў ца да гру шы 

і на зад.

Цыкл за ра жэн ня паў та ра ец ца кож-

ныя паў та ра-два га ды. Але са мі ся бе 

ні яд ло вец, ні гру ша за ра зіць не мо-

гуць.

Звы чай на ржа не ро біць сур'-

ёз най шко ды дрэ вам. Але пры 

ма са вым па шко джан ні і ран-

нім ліс та па дзе па гар ша ец ца іх 

здоль насць да фо та сін тэ зу. На 

ліс тах ро біц ца ўсё больш аран-

жа вых плям. Ір жа пры гня тае 

рост па раст каў, яны ста но вяц-

ца тоў стыя і ка рот кія, а моц на 

па шко джа ныя і зу сім за сы ха-

юць. Гэ та аслаб ляе дрэ вы. Ка лі 

хва ро ба паў та ра ец ца што год, 

то рас лі ны мо гуць моц на аслаб-

нуць і вы мерз нуць. Та ды вар та 

за ду мац ца, чым ля чыць ір жу на 

гру шы.

Як зма гац ца
Па коль кі кры ні цай за ра жэн ня гру-

шы слу жыць яд ло вец, ля чыць трэ ба 

абедз ве рас лі ны. Спе цы яль ных срод-

каў для ля чэн ня хра ніч най ір жы яд лоў-

цу па куль ня ма. Та му трэ ба па ста ян на 

на зі раць за ста нам па са дак гру шы і 

кус тоў, якія рас туць па блі зу, і ў вы пад-

ку іх за хвор ван ня не ад клад на аб ра-

заць хво рыя га лін кі і спаль ваць іх.

ЯК ВЫ РА ТА ВАЦЬ 
ГРУ ШУ АД ІР ЖЫ

МЕ РЫ БА РАЦЬ БЫ З ІР ЖОЙ ГРУ ШЫ:
1. Вы бі рай це ад нос на ўстой лі выя да ржы сар ты.

2. Для азда раў лен ня аб ра зай це моц на па шко джа ныя па раст кі і шкі лет ныя 

га лі ны на 5—10 см ні жэй мес ца па шко джан ня. За чы шчай це ра ны на па шко-

джа ных па раст ках да зда ро вай драў ні ны і дэз ін фі куй це іх 5 %-ным рас тво рам 

мед на га ку пар ва су, а за тым апра цоў вай це са до вым ва рам.

3. Ран няй вяс ной апра цоў вай це дрэ ва 1 %-най бар дос кай вад ка сцю або 

хла во кі сам ме дзі. Дру гое апырс кван не пра вод зьце ў са мым па чат ку цві цен ня, 

трэ цяе — ад ра зу пас ля яго, а чац вёр тае — яшчэ праз 10 дзён.

4. Мож на вы ка рыс тоў ваць на стой драў ня на га по пе лу (500 г на 10 л ва-

ды, на ста яць двое су так) або на стой гна я вой жыж кі (раз вес ці 1:2, на ста яць 

два тыд ні і зноў раз ба віць 1:2). Пад да рос лае пла да нос нае дрэ ва не аб ход на 

вы ліць 10 л на стою, а пад ма ла дую гру шу — 4—6 л.

5. Вар та пра во дзіць апра цоў ку 0,4 % ка ло ід най се рай не менш за пяць 

ра зоў за се зон (да з'яў лен ня ліс точ каў, да па чат ку цві цен ня, пас ля цві цен ня, 

у пе ры яд за вяз ван ня пла доў і пас ля ліс та па ду).

Спра віц ца з ір жой да во лі скла да на — пас ля ла ка лі за цыі ача га хва ро бы 

дрэ ва да во дзіц ца апра цоў ваць яшчэ не каль кі га доў. Та му вы кон вай це па-

ра ды па пра фі лак ты цы і свое ча со ва пры май це ўсе да ступ ныя ме ры, каб не 

да пус ціць рас паў сюдж ван ня за хвор ван ня.
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Можаш, калі захочаш!..


