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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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31 ЛІ ПЕ НЯ

1649 год — ка ля го ра да Ло е ва ад-

бы ла ся біт ва па між ка зац ка-

ся лян скі мі атра да мі і ар мі яй ВКЛ пад час 

ан ты фе а даль най вай ны 1648—1651 га доў. 

Каб не да пус ціць вой ска ВКЛ ва Укра і ну, 

ка зац кі гет ман Б. Хмяль ніц кі на кі ра ваў у 

ра ён Ло е ва шасціты сяч ны атрад на ча ле з С. Пад бай лам 

і Ф. Гар ку шам, які за ма ца ваў ся ў су то ках Дняп ра і Со жа. 

У той жа час шасціты сяч ная ар мія ВКЛ на ча ле з гет ма нам 

поль ным Я. Ра дзі ві лам вы сту пі ла з Рэ чы цы. На да па мо гу 

Пад бай лу і Гар ку шу вый шла 15-ты сяч нае вой ска ка за коў 

і ся лян на ча ле з М. Кры чэў скім, на Бе ла рус кім Па лес сі 

да яго да лу чы ла ся ка ля 15 ты сяч паў стан цаў-ся лян. Ка-

зац ка-ся лян скія атра ды, пра пус ціў шы аван гард Ра дзі ві ла, 

31 лі пе ня на па лі на асноў ныя яго сі лы. Біт ва пра цяг ва ла ся 

з пе ра мен ным пос пе хам, па куль не вяр нуў ся аван гард ны 

атрад Ра дзі ві ла. Ка зац ка-ся лян скае вой ска бы ло раз-

гром ле на, восем ты сяч ча ла век за бі та, яшчэ тры ты ся чы 

па та ну ла ў Дняп ры. Рэшт кі ка зац ка-ся лян скіх атра даў, 

спра бу ю чы вый сці з акру жэн ня, у баі бы лі раз бі ты.

1650 год — дзень на ра джэн ня Мак сі ма Ва шчанкі, 

бе ла рус ка га дру ка ра і гра вё ра па ме дзі, 

ад на го з за сна валь ні каў Ма гі лёў скай шко лы гра вю ры. 

Скон чыў Ві лен скую езу іц кую ака дэ мію. З 1690-х га доў 

кі ра ваў Ма гі лёў скай брац кай дру кар няй. Вы ка наў ка ля 

20 ко пій гра вюр на свец кія тэ мы фран цуз скіх мас та коў 

С. Лек лер ка і Н. Ка шэ на да кні гі «Ма нар хія Ту рэц кая, 

апі са ная Ры ко» ў тэх ні цы ме та лаг ра фі кі. Вы дан ні ўпры-

го жа ны шмат лі кі мі за стаў ка мі, кан цоў кі, дэ ка ра тыў ны мі 

рам ка мі, іні цы я ла мі, у якіх яр ка пра яві лі ся ма ты вы бе ла-

рус кай ар на мен ты кі. Тво ры вы зна ча юц ца жан ра вас цю, 

са ма быт нас цю, час та но сяць за ход не еў ра пей скі ха рак-

тар. Ці ка выя прад мо вы да шэ ра гу кніг, у якіх ён рас кры вае 

свае по гля ды асвет ні ка і гу ма ніс та. Па мёр у 1708 го дзе.

1802 год — на ра дзіў ся (вёс ка Мядз вед ка, ця-

пер у Ка рэ ліц кім ра ё не) Іг нат Іпа лі та віч Да-

мей ка, ге о лаг, мі не ро лаг, да след чык Чы лі. У 1822 го дзе 

скон чыў Ві лен скі ўні вер сі тэт, у 1836-м — Па рыж скую 

Гор ную школу. З 1838 го да жыў у Чы лі, дзе ар га ні за ваў 

вы ву чэн не геа ло гіі і мі не ра ло гіі Ан даў, пус ты ні Ата ка ма. 

За сна ваў ме тэа ра ла гіч ную служ бу; ства рыў эт на гра фіч-

ны му зей, Гор ную шко лу ў го ра дзе Ка кім ба; ад крыў мед-

ныя і ся рэб ра ныя ка паль ні, ар га ні за ваў зо ла та зда бы чу; 

увёў мет рыч ную сіс тэ му ва гі і мер; на пі саў пад руч ні кі па 

мі не ра ло гіі і ме тэа ра ло гіі. У 1866—1883 га дах — рэк тар 

уні вер сі тэ та ў Сант' я га. У 1884 го дзе на ве даў ра дзі му. 

Па мёр у 1889 го дзе. Чы лій скі ўрад аб вяс ціў Да мей ку на-

цы я наль ным ге ро ем.

1919 год — на ра дзіў ся (вёс ка Стай кі, ця пер у 

Крас на поль скім ра ё не) Сця пан Ку ха раў, 

пісь мен нік, за слу жа ны ра бот нік куль ту ры Бе ла ру сі. Пра-

ца ваў у га зе тах «Чыр во ная зме на», «Мін ская праў да», 

«На стаў ніц кая га зе та», ча со пі се «Ма ла досць». Аў тар кніг 

на ры саў «Свет лая па ра», «Жыц цё-ле ген да», збор ні каў 

апо вес цяў, апа вя дан няў «Баць ка ві чы», «Су ні цы для сы-

на», «Сці ша нае по ле» і ін шых. Тво ры пры све ча ны род ным 

мяс ці нам, зем ля кам, іх жыц цю, ба раць бе і пра цоў ным 

буд ням. Па мёр у 2011 го дзе.

1920 год — на су мес ным па ся джэн ні Мінск ага 

гу берн ска га ВРК, прад стаў ні коў ЦК КП(б) 

Літ вы і Бе ла ру сі, а так са ма ін шых са вец кіх і пар тый ных 

ор га наў, пры ня та «Дэк ла ра цыя аб аб вя шчэн ні не за леж-

най Са вец кай Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі Бе ла ру сі».

1914 год — на-

ра дзіў ся 

Луі дэ Фю нес, фран цуз-

скі ка міч ны ак цёр. Зды-

маў ся ў філь мах «Вя лі-

кая пра гул ка», «Жан дар 

з Сан-Тра пэ», «Фан та мас», «Ча ла век-ар-

кестр» і ін шых. Па мёр у 1983 го дзе.

1945 год — на ра дзіў ся Ле а нід 

Яку бо віч, ра сій скі тэ ле вя ду чы, ак цёр, сцэ-

на рыст, прад зю сар, вя ду чы тэ ле гуль ні «По ле цу даў», 

на род ны ар тыст Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Емяльяна, Івана.

К. Алены, Ігната, 
Любаміра, Рамана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.21 21.10 15.49

Вi цебск — 5.05 21.05 16.00

Ма гi лёў — 5.11 21.00 15.49

Го мель — 5.14 20.50 15.36

Гродна — 5.37 21.24 15.47

Брэст — 5.45 21.18 15.33

Месяц
Апошняя квадра 

25 ліпеня.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ

Муж — гэ та ча со ва, а 

вось бы лы муж — гэ та 

на заў сё ды!

Жан чы ны як да ступ ны 

крэ дыт: вы дат ныя ўмо вы, 

пры го жая рэ кла ма, з да-

ку мен таў толь кі паш парт, 

по тым усё жыц цё ві нен.

— Чым ад роз ні ва ец ца 

га тэль ад гас ці ні цы?

— Ка лі вам што дня мя-

ня юць ня све жую па сцель-

ную бя ліз ну на све жую — 

гэ та га тэль. А ка лі на ня-

све жую — гэ та гас ці ні ца.

— Пі ва ў ва шым ба ры, у 

ад роз нен не ад кан ку рэн таў, 

не па да ра жэ ла ні на ка пей-

ку! Рас крый це нам фор му лу 

пос пе ху!

— Фор му лу? За піс вай це, 
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ЖНІ ВЕНЬ СКІЯ 
КЛО ПА ТЫ

У жніў ні пра цяг ва ец ца до гляд за 

пер цам. Збі ра юць яго праз 4-5 дзён у 

ста дыі тэх ніч най спе лас ці, а пла ды на 

на сен не па кі да юць да спя ваць да фі зія-

ла гіч най спе лас ці, ка лі яны на бу дуць 

ха рак тэр ную для сор ту афар боў ку. 

Пла ды пер цу не аб ход на аб рэ заць се-

ка та рам або вост рым на жом. Час та да 

ся рэ дзі ны жніў ня рас лі ны хут ка спе лых 

сар тоў пер цу цал кам вы сіль ва юц ца 

і па чы на юць да ваць вель мі дроб ныя 

пла ды. У гэ тым вы пад ку пе рац не аб-

ход на зноў доб ра пад кар міць, пры чым 

най больш эфек тыў ным з'яў ля ец ца 

пры мя нен не рас тво ру ка ра вя ку або 

пту шы на га па мё ту. Да кан ца жніў ня 

пер цу па тра бу ец ца вель мі шмат ва ды, 

асаб лі ва пры су хім на двор'і, па коль кі 

ён не пе ра но сіць на ват най мен ша га 

ўсы хан ня гле бы. Та му па лі ваць пе рац 

у за леж нас ці ад на двор'я трэ ба праз 

4-5 дзён.

У жніў ні ўзмоц не на на бі ра юць ва гу 

ка ча ны ся рэд ня- і поз на спе лай ка пус-

ты. Для іх у гэ ты час, асаб лі ва пры су-

хім на двор'і, са мае га лоў нае — па ліў. 

Яго пра вод зяць што ты дзень з раз лі ку 

5-6 літраў ва ды на рас лі ну. У ся рэ дзі-

не жніў ня ка пус ту трэ ба зноў 

пад кар міць, лепш рас тво рам 

ка ра вя ку ці пту шы на га па мё ту, 

а пры іх ад сут нас ці — рас тво-

рам ніт ра фос кі (1 ст. л. на вяд ро 

ва ды). Пад кож ную рас лі ну вы-

лі ва юць па 1 л рас тво ру. Пас ля 

па лі ву гле бу трэ ба рых ліць, але 

асця рож на, каб не па шко дзіць 

рас лі ны і за ха ваць усё ліс це, 

па коль кі кож ны ада рва ны ліст 

зні жае ва гу ка ча на.

Пры сла бым рос це морк вы ў 

па чат ку пер шай дэ ка ды жніў ня 

яе не аб ход на пад кар міць рас-

тво рам ніт ра фос кі (1 ст. л. на вяд ро 

ва ды) або рас тво рам ка ра вя ку і па ліць 

па вяд ры на 1 м2. Знач на па вы ша юць 

ура джай морк вы і доб ра ўплы ва юць 

на за ха ва насць ка ра няп ло даў па за ка-

ра нё выя пад корм кі хло рыс тым ка лі ем, 

пра ве дзе ныя ў дру гой па ло ве жніў ня 

за ме сяц да ўбор кі ўра джаю.

Бу ра кі ў жніў ні так са ма ма юць па-

трэ бу ў рэ гу ляр ных па лі вах, асаб лі ва 

пры пра цяг лым га ра чым на двор'і. Пры 

не да хо пе віль га ці ў гле бе ўжо праз 5-7 

дзён у бу ра коў па чы нае вя нуць ліс-

це, а ка ра няп ло ды пе ра ста юць рас ці. 

Пры та кім на двор'і бу ра кі не аб ход на 

па лі ваць што ты дзень па вяд ры на 1 

м2. Вель мі ка рыс ныя для іх і асвя жаль-

ныя даж джа валь ныя па лі вы па ве ча-

рах, ка лі ва дой у не вя лі кай коль кас ці 

асвя жа юць ліс це. Гэ тая куль ту ра так-

сама ста ноў ча ўспрымае па лі вы злёг ку 

пад со ле най ва дой. У ся рэ дзі не жніў ня 

трэ ба зра біць апош няе пра рэ джван-

не бу ра коў, пры бі ра ю чы ка ра няп ло ды, 

якія не да сяг ну лі дыя мет ра 3-4 см. Пры 

гэ тым тыя рас лі ны, што за ста лі ся, па-

він ны зна хо дзіц ца на ад лег лас ці 6-8 см 

ад но ад ад ной. У бу ра коў да апош ня га 

дня не аб ход на за хоў ваць усё ліс це, па-

коль кі кож ны аб ла ма ны ліст вя дзе да 

да во лі знач най стра ты ўра джаю.

А ў пят руш кі, на ад ва рот, для леп-

ша га на лі ву ка ра няп ло даў па жа да на 

ва ўсіх рас лін аба рваць па 2-3 ніж нія 

ліс ты.

У жніў ні на лет ніх па се вах ра дыс кі, 

рэ дзькі і рэ пы, пры зна ча ных для зі-

мо ва га спа жы ван ня, пра вод зяць пер-

шае пра рэ джван не пры ўтва рэн ні 1-2 

ліс точ каў, а праз 20—25 дзён — дру-

гое. Кан чат ко вая ад лег ласць па між 

рас лі на мі ў рэ дзькі — 12—15 см, а ў 

рэ пы — 10 см. Пра рэ джван не і пра-

пол ку па жа да на ра біць пры віль гот-

най гле бе, лепш уве ча ры, ка лі зні зіц ца 

тэм пе ра ту ра па вет ра, каб рас лі ны за 

ноч на бра лі ся сіл. У за суш лі вае на-

двор'е вель мі ка рыс ныя па лі вы, інакш 

ка ра няп ло ды шэрх нуць і ста но вяц ца 

ня смач ныя. Пад корм кі рэ пы, рэ дзькі 

па жа да на пра вес ці ў ран нім уз рос це: 

пер шую ў фа зе 3 са праўд ных ліс тоў, 

а дру гую — праз тры тыд ні, у па чат ку 

фар мі ра ван ня ка ра няп ло даў. Лепш 

за ўсё для гэ тых мэ таў па ды хо дзіць 

рас твор мі не раль ных угна ен няў (на 

10 л ва ды — па 1 ч. л. амі яч най 

са лет ры, суль фа ту ка лія і су-

пер фас фа ту).

Ад ся рэ дзі ны жніў ня (у за леж-

нас ці ад на двор'я) усе цеп ла лю-

бі выя куль ту ры, якія рас туць у 

ад кры тым грун це, па жа да на 

пры кры ваць на ноч ту нэ лем з 

плён кі, каб на 2-3 тыд ні па доў-

жыць тэр мін пло да на шэн ня.

У жніў ні ўсе ўчаст кі ага ро-

да, якія вы зва ля юц ца ад ага-

род нін ных куль тур, не аб ход на 

за ся ваць сі дэ ра та мі, гэ та бу дзе 

вы дат ным угна ен нем.

Фота Максіма ШАСТАКОВА.

— Гля дзі, 
ку ды б'еш...

— А ты тры май 
раў ней!..


