
Уя ві це, што вы вы ка за лі мер ка ван не, якое зда ва ла ся вам 

на столь кі на ту раль ным, на столь кі са мо са бой зра зу ме-

лым — вы бы лі ўпэў не ны, што ні хто ў зда ро вым ро зу ме 

яго не стаў бы аспрэч ваць. А ака за ла ся, што вы на ват не 

ў мен шас ці — у поў най адзі но це. З ва мі ка лі-не будзь ад-

бы ва ла ся неш та па доб нае?

Ці су праць лег лая сі ту а цыя: вы з сяб ра мі па гля дзе лі ў кі на тэ-

ат ры ней кі фільм, які ні я кіх па чуц цяў, акра мя ну ды і здзіў лен ня, 

у вас не вы клі каў, але ро бі це вы гляд, што па дзя ля е це за хап лен ні 

ўсёй кам па ніі. Ці се дзі це ў рэ ста ра не з сяб ра мі, за ка за лі бу тэль ку 

да ра го га ві на і аб мяр коў ва е це яго вы тан ча ны смак, які ў рэ ча-

іс нас ці вы клі кае ў вас аса цы я цыі з вад ка сцю для мыц ця шкла. 

І вы маг лі быць не адзін з та кі мі сва і мі дум ка мі — прос та з ва мі і 

ва шы мі сяб ра мі ады граў злы жарт фе но мен, вя до мы ў псі ха ло гіі 

як «фе но мен множ най не да свед ча нас ці».

Тэр мін «фе но мен множ най не да свед ча нас ці» быў пра па на ва-

ны ў 1931 го дзе псі хо ла га мі Да ні э лем Ка цам і Флой дам Ол пар там. 

Пад гэ тым тэр мі нам ма ец ца на ўва зе на здзіў лен не рас паў сю джа-

ная сі ту а цыя, ка лі адзін член гру пы зна хо дзіц ца ва ўпэў не нас ці, 

што мер ка ван не ўсіх ас тат ніх прос та про ці лег лае яго ўлас на му. 

Гэ та свай го ро ду вер сія каз кі пра го ла га ка ра ля, якая час та зда ра-

ец ца ў рэ аль ным жыц ці. Кац і Ол парт пра вя лі се рыю экс пе ры мен-

таў з удзе лам сту дэн таў Сі рак' юз ска га ўні вер сі тэ та. Ака за ла ся, 

што гэ ты фе но мен мо жа з лёг кас цю пры му сіць ма ла дых лю дзей 

піць ал ка голь у вя лі кай коль кас ці і пус кац ца ва ўсе цяж кія — да-

стат ко ва пе ра ка наць іх, што так ро бяць УСЕ. Па доб ным чы нам 

гэ ты фе но мен мо жа рас паў сюдж вац ца на ўсё што хо ча це — ад 

хар чо вых звы чак і гус таў у воп рат цы да па лі тыч ных по гля даў.

У дзя цін стве мы за хап ля лі ся 

кніж ка мі Май на Ры да і Джэй-

мса Фе ні мо ра Ку пе ра, а так са ма 

пра гля да мі шмат лі кіх вес тэр наў. 

Асноў ны мі ге ро я мі гэ тых тво раў 

(ра зам з каў бо я мі) бы лі ін дзей-

цы — асноў нае на сель ніц тва та-

ды ня даў на ад кры тай Аме ры кі. 

Але як боль шасць лю дзей са-

бе іх уяў ляе? Звы чай на — гэ та 

маўк лі вы чыр ва на ску ры дзі кун 

з лу кам і та ма гаў кам у ру ках 

і звяз кам скаль паў на по ясе. 

У рэ ча іс нас ці ка рэн ныя жы ха-

ры Аме ры кі бы лі зу сім не та кі мі, 

які мі іх па каз ва юць у га лі вуд скіх 

філь мах.

Не ску ра, а фар ба
З па да чы пер шых аме ры кан скіх ка ла ніс таў ін-

дзей цаў ста лі на зы ваць «чыр ва на ску ры мі». Але 

гэ та зу сім не азна чае, што ко лер ску ры аба ры ге-

наў быў чыр во ны, хоць бы та му, што па доб на га 

піг мен ту ў пры ро дзе прос та не іс нуе.

Спра ва ў тым, што ін дзей цы лю бі лі фар ба ваць 

твар і гру дзі ў чыр во ны ко лер. Для гэ та га яны вы-

ка рыс тоў ва лі ад мыс ло вую фар бу з ох ры і тлу шчу. 

Асаб лі ва лю бі лі па доб ны бо дзі-арт ва яў ні чыя пля-

мё ны апа чаў. Раз ма лёў ка це лаў слу жы ла ней-

кай ма гіч най аба ро най для во і на і па каз ва ла яго 

ста тус. На са май спра ве ко лер ску ры ін дзей цаў 

у за леж нас ці ад рэ гі ё наў вар' і ра ваў ся ад жоў та-

ка рыч не ва га да брон за ва га.

Скаль пы не збі ра лі. 
Але пра да ва лі

Са скаль па ван нем ся род паў ноч на а ме ры кан-

скіх ін дзей цаў звя за на ня ма ла па мы лак. Са май 

рас паў сю джа най з'яў ля ец ца тое, што ін дзей цы 

збі ра лі скаль пы сва іх во ра гаў.

Вя до ма, гэ тыя вы пад кі ме лі мес ца, але ў цэ-

лым гэ та не бы ло ўсе агуль най тра ды цы яй. Час та 

ін дзей цы зды ма лі скаль пы толь кі ў ад каз на па-

доб ную аб ра зу з бо ку во ра га. Больш за тое, ме-

на ві та ка ла ніс ты-еў ра пей цы ўвя лі звы чай пла ціць 

ін дзей цам за зня тыя скаль пы як гра шы ма, так і 

«вог нен най ва дой». Яшчэ іс нуе па мыл ко вае мер-

ка ван не, што ўсе скаль па ва ныя лю дзі аба вяз ко ва 

гі ну лі. Вя до ма ня ма ла вы пад каў, ка лі пас ля гэ та га 

жорст ка га аб ра ду лю дзі не толь кі вы жы ва лі, але 

і пра цяг ва лі вес ці нар маль нае жыц цё.

Апош ні з ма гі кан
У гіс та рыч ным ра ма не вы шэй зга да на га 

Джэймса Фе ні мо ра Ку пе ра рас каз ва ец ца дра-

ма тыч ная гіс то рыя жыц ця і смер ці ін дзей ца Унка-

са — апош ня га з пле мя ма гі кан. Дзе ян не ра ма на 

ад бы ва ец ца ў ся рэ дзі не ХVІІІ ста год дзя.

Да след чы кі вы свет лі лі, што Ункас — ча ла век, 

які рэ аль на іс на ваў, толь кі жыў ён на 150 га доў ра-

ней за па дзеі, якія апіс ва юц ца ў кні зе. На са май жа 

спра ве пле мя ма гі кан не вы мер ла да гэ та га ча су і ў 

2003 го дзе на ліч ва ла 1611 жы ха роў. У кні зе Ку пе ра 

дэ ла ва ры вы сту па юць у ро лі ста ноў чых 

пер са на жаў, а іра ке зы — ан та га ніс таў. 
Пры чы на гэ та га да смеш на га ба наль-
ная: пер шыя бы лі са юз ні ка мі ЗША, а 
дру гія — Вя лі ка бры та ніі.

Та ма гаў кі не кі да лі
Та ма гаўк — вер ная зброя ін дзей-

ца. У філь мах і кні гах па каз ва юц ца 
дзіў ныя здоль нас ці аба ры ге наў кі даць 
гэ тыя ся кер кі ў во ра гаў з да во лі не ма-
лой ад лег лас ці.

У рэ ча іс нас ці пра гэ ты «факт» не 
згад ва ец ца ні ў ад ной пэў най кры ні-

цы, што, хут чэй за ўсё, свед чыць аб 

ад сут нас ці та кой прак ты кі ў ін дзей-

цаў. Больш за тое, да дзяр жан ня ся-

кер звы чай на пры вяз ва ла ся пят ля, 

якая на дзя ва ла ся на ру ку. Гэ та зна чыць, што 

во і ны сек лі та ма гаў ка мі і не жа да лі, каб іх зброя 

ку дысь ці знік ла. Ды і ка лі па ду маць ра цы я наль-

на — які сэнс кі даць сваю асноў ную зброю ў во ра-

га і за стац ца пас ля гэ та га без аба рон ным? Хут чэй 

за ўсё, гэ та не больш чым вы ду ма ны кі на штамп, 

ад яко га лю бая сцэ на біт вы прос та бу дзе вы гля-

даць больш эфект най.

Доб рыя — кеп скія
Воб раз ка рэн на га паў ноч на а ме ры кан ска га 

на ро да моц на ра ман ты за ва лі мас тац кая лі та ра-

ту ра і кі не ма то граф. Прак тыч на заў сё ды ін дзе ец 

з'яў ля ец ца вы са ка род ным дзі ку ном, які аба ра няў 

свае зем лі.

На са мрэч «чыр ва на ску рыя» бы лі жорст кі мі. Іс-

на ва лі як мір ныя пля мё ны, так і ва яў ні чыя, апош-

нія не шка да ва лі ні ко га. Яны за бі ва лі муж чын 

і бра лі ў па лон дзя цей і жан чын, вы ра за лі ўсю 

ска ці ну і спаль ва лі віг ва мы і ін шае жыл лё. Вой ны 

ся род ін дзей цаў бы лі звы чай най з'я вай. На Дзі-

кім За ха дзе дзей ні чаў толь кі адзін за кон — хто 

мац ней шы, той і мае ра цыю.

Пад час пра цяг лых кас міч ных па-

лё таў чле нам экі па жаў кас міч ных 

ка раб лёў прый дзец ца са ма стой на 

вы рошч ваць ежу, та му што да стаў-

ка з Зям лі бу дзе не маг чы мая.

Пры гэ тым ім бу дзе важ на раз на ста-

іць ра цы ён, па коль кі хар ча вац ца ад ной 

буль бай, як пер са наж Мэ та Дэй ма на ў 

філь ме «Мар сі я нін», на ўрад ці хтось-

ці за хо ча. Да след чы кі з Між на род най 

кас міч най стан цыі па ча лі экс пе ры мент, 

пад час яко га вы свят ляць, ці змо гуць яны 

вы рошч ваць, ес ці во да рас ці і атрым лі-

ваць з іх кіс ла род. Зда ец ца, гэ та цал кам 

маг чы ма.

Для вы рошч ван ня ба га він ня яны бу-

дуць вы ка рыс тоў ваць фо та бія рэ ак тар, 

які ня даў на быў да стаў ле ны на стан цыю 

гру за вым ка раб лём SрасеХ Drаgоn. 

Лічыц ца, што пры да па мо зе яго кас ма-

наўты атры ма юць не толь кі па жыў ную 

бія ма су, якая мо жа склас ці 30 % ра цы ё ну 

ўдзель ні каў бу ду чых кас міч ных мі сій, але 

і да дат ко вую кры ні цу чыс та га кіс ла ро ду. 

Для гэ тых мэт, да рэ чы, вы дат на па ды хо-

дзяць во да рас ці Сhlоrеllа vulgаrіs, якія і 

бу дуць вы рошч вац ца ўнут ры бія ла гіч на га 

рэ ак та ра.

Мяр ку ец ца, што пры ла да бу дзе пра-

ца ваць су мес на з фі зі ка-хі міч най сіс тэ-

май рэ цыр ку ля цыі па вет ра і тэх на ло гі-

яй АСLS для пе ра пра цоў кі вуг ля кіс ла га 

газу ў кіс ла род. У асноў ным кіс ла род на 

МКС зда бы ва ец ца шля хам элект ро лі зу 

ва ды, якую да стаў ля юць на гру за вых ка-

раб лях, — ва да род, які ўтва ра ец ца пры 

гэ тым, пас ля скі да ец ца ў кас міч ную пра-

сто ру. Дзя ку ю чы ба га він ню і ін шым тэх-

на ло гі ям ства рэн ня кіс ла ро ду транс парт 

змо жа да стаў ляць на 400 літ раў ва ды 

менш ці вы ка рыс тоў ваць гэ ты аб' ём у 

ін шых мэ тах.

Ка лі экс пе ры мент прой дзе па спя хо ва 

і пры ла да да ка жа сваю эфек тыў насць, 

тэх на ло гія бу дзе шы ро ка ўжы ва цца пры 

пі ла та ва ных да сле да ван нях Ме ся ца і 

ка ла ні за цыі Мар са. Пад час гэ тых мі сій 

да стаў ка пра дук таў з Зям лі бу дзе не маг-

чы мая, і спра ва не толь кі ў вя лі кай ад лег-

лас ці, але і ў па вя лі ча ным аб' ёме гру зу. 

Ме на ві та та му да след чы кі так ак тыў на 

зай ма юц ца ства рэн нем за мкнё най сіс-

тэ мы жыц це за бес пя чэн ня, дзе да стаў ка 

ежы і ва ды па прос ту не бу дзе па трэб на.

Ха рак тэр на, што ў гру за вым ка раб лі 

SрасеХ Drаgоn так са ма бы лі да стаў ле ны 

ма тэ ры я лы для за па во лен ня акіс ляль-

ных пра цэ саў у клет ках кас ма на ўтаў. 

Лі чыц ца, што ка лі-не будзь яны ля гуць 

на асно ву ле каў, якія лік ві ду юць на ступ-

ствы пра цяг ла га зна хо джан ня ва ўмо вах 

бяз важ кас ці.
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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.08 21.05 15.57
Вi цебск — 4.51 21.01 16.10
Ма гi лёў — 4.58 20.55 15.57
Го мель — 5.01 20.45 15.44
Гродна — 5.24 21.19 15.55
Брэст    — 5.32 21.13 15.41

ЗАЎТРА
Сціп ласць, якая ўпры гож вае ча ла-

ве ка, на зы ва ец ца бі жу тэ ры яй.

— Фі ма, у вас пад Адэ сай ёсць да ча. 

Што ты там звы чай на са джа еш?

— Та кі пе чань.

Су час ным дзе цям ні ко лі не спаз-

наць гэ ты боль...

У наш час мы гля дзе лі матч Анг-

лія — Ні ге рыя па чор на-бе лым тэ ле-

ві за ры.

Ка лі ты да да ваў яр касць, зні ка ла 

збор ная Анг ліі.

Ка лі ты па мян шаў яр касць, зні ка ла 

збор ная Ні ге рыі.
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1845 год — дзень на ра дзіў ся 

(ма ён так Свол на Дры-

сен ска га па ве та Ві лен скай гу бер ні) Іван 

Дзя менць е віч 

Чэр скі, вя до мы 

ге о лаг, па ле-

ан то лаг і ге ог раф, да след чык 

Сі бі ры. Ге ог ра фы ўсіх кра ін 

све ту, чы та ю чы лек цыі аб Ус-

ход няй Сі бі ры, сцвяр джа юць: 

у Бай ка ле бя рэ па ча так толь кі 

ад на ра ка — Ан га ра, упа да-

юць жа ў во зе ра 333 ма лыя і 

вя лі кія ра кі. Але ма ла ка му вя-

до ма, што гэ ты пад лік зра біў 

наш зям ляк, ура джэ нец сён-

няш ня га Верх ня дзвін ска га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці. 

За ўдзел у паў стан ні 1863—1864 га доў Іван Чэр скі быў 

вы клю ча ны з ін сты ту та, ад да дзе ны ў сал да ты і са сла ны 

ў Сі бір. У 1885 го дзе быў ам ніс та ва ны і па за пра шэн ні 

Пе цяр бург скай АН пе ра ехаў у Пе цяр бург. У 1891-м уз-

на ча ліў экс пе ды цыю ў не да сле да ва ны ра ён рэк Ка лы ма 

і Ін ды гір ка. Па мёр у 1892 го дзе ў час гэ тай экс пе ды цыі. 

Па ха ва ны на бе ра зе Ка лы мы ва ўро чы шчы Ама лон. За 

за слу гі ў га лі не па ле ан та ло гіі ўзна га ро джа ны тры ма 

за ла ты мі ме да ля мі Рус ка га геа гра фіч на га та ва рыст ва. 

Яго імем бы лі на зва ны сіс тэ ма гор ных хрыб тоў у Паў-

ноч на-Ус ход няй Сі бі ры, хры бет у За бай кал лі і інш. На 

ра дзі ме ву чо на га ство ра ны му зей Чэр ска га. Яго імем 

на зва ная ву лі ца ў Верх ня дзвін ску.

1914 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Ва сі ле віч Гур ло, 

бе ла рус кі мас так-гра фік. 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 «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 шыя. Па мёр у 1980 го дзе.

1924 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ула дзі мір 

Іва на віч Яр мак, Ге рой Са вец ка га Саю-

за. У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны з каст рыч ні ка 

1942 года на Ле нін град скім фрон це, ра да вы. 19 лі-

пе ня 1943-га ў час раз вед кі бо ем у ра ё не Сі ня він скіх 

вы шынь (пад Ле нін гра дам) за крыў сва ім це лам амб-

ра зу ру ва ро жа га дзо та, чым за бяс пе чыў гру пе раз-

вед чы каў вы ка нан не ба я во га за дан ня.

1979 год — у Мін ску пры Ін сты ту це мас тацт-

ва знаў ства, эт на гра фіі і фальк ло ру 

НАН Бе ла ру сі ад кры ты Му зей ста ра жыт на бе ла рус кай 

куль ту ры. У асно ву му зей на га збо ру бы лі па кла дзе ны 

ка лек цыі, са бра ныя за мно гія га ды су пра цоў ні ка мі 

Ін сты ту та пад час мас тацт ва знаў чых і эт на гра фіч ных 

экс пе ды цый па ўсёй Бе ла ру сі.

Між на род ны дзень сем' яў. Ад зна ча ец-

ца што год, па чы на ю чы з 1994 го да, у ад-

па вед нас ці з рэ за лю цы яй Ге не раль най 

Асамб леі ААН ад 20 ве рас ня 1993 го да.

1859 год — на ра дзіў ся П'ер 

Кю ры, фран цуз скі ву чо-

ны-фі зік, адзін са ства раль ні каў ву чэн ня пра ра дые ак-

тыў насць, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі (1903). Ад крыў 

і да сле да ваў п'е за э лект рыч насць. Ра зам з жон кай 

Ма ры яй Скла доў скай-Кю ры ад крыў па ло ній і ра дый, 

да сле да ваў ра дые ак тыў нае вы пра мя нен не. Увёў тэр-

мін «ра дые ак тыў насць». Па мёр у 1906 го дзе.

1925 
год — на ра дзі ла ся Люд мі ла Іва наў на 

Ка сат кі на, са вец кая акт ры са тэ ат ра і 

кі но, на род ная ар тыст ка СССР. З 1947 го да акт ры са 

Цэнт раль на га ака дэ міч на га тэ ат ра Ра сій скай Ар міі. 

Ства ры ла больш за 60 роз на ха рак тар ных воб ра заў. 

Зня ла ся ў кі на- і тэ ле стуж ках «Вы клі каю агонь на ся-

бе», «Пом ні імя сваё», «Ма ці Ма рыя».

1932 год — дэ крэ там Са ве та На род ных Ка мі-

са раў СССР за под пі сам Ста лі на бы ла 

аб' яў ле на так зва ная бяз бож ная пя ці год ка, якая па ста-

ві ла мэ ту «на 1 мая 1937 го да лік ві да ваць усе куль та выя 

збу да ван ні і «вы ка ра ніць» бо га на тэ ры то рыі кра і ны».

1955 год — у вен скім па ла цы Бель ве дэр 

паў на моц ны мі прад стаў ні ка мі кра ін — 

удзель ніц ан ты гіт ле раў скай ка а лі цыі быў пад пі са ны 

да га вор аб ад наў лен ні не за леж най і дэ ма кра тыч най 

Аў стрыі.
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Месяц
Першая квадра 12 мая.

Месяц у сузор’і Шаляў.

Iмянiны
Пр. Зоі, Апанаса, Барыса, Глеба, 

Давыда, Рамана.

К. Надзеі, Соф'і, Ізыдара, Яна.

Ку кал кі мар коў най му хі вы дат на 

зі му юць як у скле пе по бач з морк вай, 

так і ў верх нім плас це гле бы на ўчаст-

ку. Яны вы дат на пе ра но сяць лю быя 

ма ра зы, прак тыч на не вы мяр за юць. 

У маі, ка лі па чы на юць цвіс ці яб лы-

ні і ра бі ны, а гле ба пра гра ва ец ца да 

15 °С, мож на ча каць пер шы вяс но-

вы лёт мар коў най му хі. На пра ця гу 

на ступ ных 20-25 дзён яна бу дзе ад-

кла даць яй кі ўні зе сцёб лаў ма лень кіх 

рас лін морк вы. Праз 5-10 су так з яек 

з'яў ля юц ца лі чын кі і па чы на юць угры-

зац ца ў ка ра няп лод.

На морк ве, па шко джа най мар коў-

най му хай, за ста юц ца чор ныя «ха ды» 

і чар вя то чы ны, якія цяж ка не за ўва-

жыць. Бац він не па шко джа най морк вы 

мо жа стаць цём на-фі я ле та вым, жоў-

тым або па чаць сох нуць. Да лі пе ня 

лі чын кі «за абедз ве шча кі» трэс ка юць 

на шу морк ву, а за тым акук ля юц ца і 

пе ра тва ра юц ца ў дру гое па ка лен не 

мух, якія зноў па чы на юць раз мна-

жац ца. Лет ні вы лет мар коў най му хі 

пры па дае на ся рэ дзі ну лі пе ня — ся-

рэ дзі ну жніў ня. Ця пер дзет кі дру го га 

па ка лен ня бу дуць ла са вац ца са спе-

лай морк вай, а по тым за ста нуц ца зі-

ма ваць на град ках і ў схо ві шчах.

Як і ва ўсіх, у мар коў най му хі ёсць 

свае сла бас ці. Вар та згу ляць на іх — 

і мож на бу дзе за быц ца пра гэ та га 

шкод ні ка на заўж ды. Па-пер шае, мар-

коў ная му ха не лю біць па ху цы бу лі. 

Та му той, хто вы рошч вае цы бу лю з 

морк вай у зме ша ных па сад ках, звы-

чай на ад мар коў най му хі не па ку туе. 

Як, зрэш ты, і ад цы буль най. Па-дру-

гое, мар коў най му се не па да ба юц ца 

вы дзя лен ні ка ра нёў ак са мі так і на-

гат коў. Так што зу сім не ліш нім бу-

дзе ўпры го жыць між рад дзі мар коў-

най гра ды гэ ты мі вы дат ны мі квет ка мі. 

І пры го жа, і му ха не лё тае! На рэш-

це, мар коў ная му ха ад дае пе ра ва гу 

віль гот нас ці і це ню. А зна чыць, чым 

ра дзей шыя па сад кі, тым лепш. Чым 

ра дзей шы па ліў, тым лепш. Больш 

эфек тыў на па лі ваць морк ву раз на 

ты дзень, але ба га та, на вя лі кую глы-

бі ню, чым кож ны дзень раз мах ваць 

па лі вач кай над град ка мі.

Акра мя гэ та га іс нуе шмат на род ных 

срод каў су праць мар коў най му хі.

1. 
Бія прэ па ра ты. Най менш пра-

ца ём кі (але да во лі вы дат ко вы) 

ме тад пра ду гледж вае вы ка ры стан не 

бія прэ па ра таў ад шкод ні каў. Пад час 

лё ту му хі, гэ та зна чыць у маі і лі пе ні, 

апырс ква юць град кі з морк вай ад-

мыс ло вым бія прэ па ра там. Для лю-

дзей і жы вёл ён бяс шкод ны, а вось 

шкод ні ка да па са дак не пад пус ціць.

2. На ша тыр ны спірт. Вяс ной і ў 

па чат ку ле та мар коў ныя град кі 

мож на па ліць рас тво рам на ша тыр-

на га спір ту: 1-2 ста ло выя лыж кі на 

10 літ раў ва ды. Амі як і мар коў ную му-

ху па хам на па ло хае, і ў якас ці азот най 

пад корм кі спра цуе.

3. Соль. У па чат ку чэр ве ня два 

ра зы з ін тэр ва лам у 10 дзён 

мар коў ныя град кі пра лі ва юць рас-

тво рам па ва ра най со лі: 1 ста ло вая 

лыж ка на 10 літ раў ва ды.

4. Ша лу пі на цы бу лі. Як толь кі 

ўсхо ды морк вы ўтва ра юць 

2-3 са праўд ныя ліс точ кі (або пад час 

пер ша га пра рэ джван ня), бя руць 

400 гра маў цы буль най ша лу пі ны, 

за лі ва юць пяц цю літ ра мі га ра чай 

ва ды, на стой ва юць двое су так, за-

тым пра цэдж ва юць і апырс ква юць 

па се вы. Ша лу пі ну цы бу лі не вы кід-

ва юць, а рас клад ва юць у між рад-

дзях. Акра мя цы буль най ша лу пі ны 

для на стою мож на вы ка рыс тоў ваць 

кры ва ўнік, па мі дор нае бац він не або 

па лын.

5. Наф та лін. У ма лень кіх плас-

ты ка вых бу тэль ках ро бяць 

не каль кі вя лі кіх ад ту лін. У бу тэль-

ку змя шча юць таб лет ку наф та лі ну і 

за кры ва юць ко рак. За тым бу тэль кі 

рас клад ва юць па па сад ках морк вы. 

На со ней ку наф та лін на гра ва ец ца 

і вы дае не пры ем ны для мар коў най 

му хі пах.

6. Апель сі на выя ска рын кі. Для 

та го каб збіць му ху з пан та-

лы ку ня звык лым па хам, морк ву пры 

пра рэ джван ні апырс ква юць на сто ем 

апель сі на вых ска ры нак: 1 кі ла грам 

су хіх ска ры нак трэ ба за ліць 10 літ ра мі 

цёп лай ва ды і на стой ваць трое су так 

у цём ным мес цы.

Мно гія на час лё ту мар коў най му-

хі аб сы па юць між рад дзі ты ту нё вым 

пы лам, гар чыч ным па раш ком, чор-

ным ці чыр во ным мо ла тым пер цам. 

Ка мусь ці гэ та вы дат на да па ма гае, 

ка мусь ці — не.

У за клю чэн не ха це ла ся б яшчэ раз 

звяр нуць ува гу на тое, што ні ад но 

апырс кван не або па ліў не эфек тыў-

на так, як за ха ван не се ва зва ро ту і 

зме ша ныя па сад кі. Гэ тыя прос тыя і 

дзейс ныя пры ёмы ўжо даў но з пос пе-

хам ужы ва юць па ўсім све це.
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ПА ЗБА ВІЦ ЦА 
АД МАР КОЎ НАЙ МУ ХІ 
БЕЗ ХІ МІІ

ШТО ТА КОЕ 
ФЕ НО МЕН МНОЖ НАЙ 

НЕ ДА СВЕД ЧА НАС ЦІ

На са май спра веНа са май спра ве

Мар коў ная му ха — ма лень кі, але злос ны 

шкод нік морк вы, па стар на ка, сель дэ рэя 

і пят руш кі. За адзін дач ны се зон на шы град кі з морк вай ата ку юць 

два па ка лен ні гэ та га шкод на га на ся ко ма га. Яе даў жы ня — 

уся го 4-5 мі лі мет раў. У яе чор нае бруш ка, чыр во ная га ла ва 

і жоў тыя лап кі. Яна лё тае з да па мо гай шы ро кіх праз рыс тых 

зе ле на ва тых кры лаў.

СКАЛЬ ПЫ І ТА МА ГАЎ КІ
Са мыя вя до мыя па мыл кі пра ін дзей цаў

Н А В І Г А Т А Р

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

КАС МА НА ЎТЫ 
БУ ДУЦЬ ВЫ РОШЧ ВАЦЬ 

ВО ДА РАС ЦІ

Да вед нікДа вед нік


