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Сквер Ян кі Ку па лы ў Мін ску, на маю дум ку, ад зна ча ны са мой 
пры ро дай. Не звы чай ная энер ге ты ка гэ та га ка ва лач ка зям лі ся-
род га рад ско га ас фаль ту дае моц пер шым са ка віц кім квет кам. 
По бач з пом ні кам Пес ня ру тут што год з'яў ля юц ца пер шыя зя-
лё ныя па слан цы вяс ны, а на бя рэж ная Свіс ла чы збі рае ўсіх пту-
шак — і тых, хто тут зі ма ваў, і тых, хто вяр нуў ся зда лё ку.

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

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ.

Да зі мы не маю ве ры,
Бо яна з кра ёў да лё кіх
Шле то «Евы», то «Хаў е ры» —
Зі ма ве е вы су ро кі.

Хай са бе цык лон ша лее —
Згод на з веч ным за па ве там,
На Ку па ла вай алеі
Пра рас та юць пер ша цве ты.

Дзе сня гі вяс ну ча ка юць,
Са ка віц кім свет лым ча сам
Пер ша цве ты пра рас та юць
І ас тат ніх клі чуць ра зам.

ПАД КАЗ КІ АД ПРЫ РО ДЫ
У апош нія га ды на двор'е вель мі не прад ка заль-
нае, та му тэр мі ны па се ву куль тур ных рас лін 
лепш за ўсё вы зна чаць па са мой пры ро дзе.

Па ча так вяс ны ага род ні ка — дзень, ка лі за цві-
тае пад бел. Ад гэ та га дня даў ней і ад ліч ва лі час для 
па чат ку вес на вых ра бот.

На 11-ы дзень бя лі лі дрэ вы, рых лі лі зям лю, зграбалі 
ліс то ту, са джа лі ма ла дыя фрук то выя дрэ вы.

На 14-ы дзень па чы на лі араць зям лю і рых та-
ваць град кі.

На 23-і дзень мож на бы ло са джаць ран нюю га-
род ні ну: цы бу лю, бу ра кі, рэ пу, пят руш ку, морк ву, 
га рох, ра дыс ку, рэ дзьку.

Праз 30 дзён са джа лі ран нюю буль бу. Але вось 
ка лі пад бел за цві тае ра ней за Звес та ван не, то па сад-
ку буль бы лепш ад клас ці да цві цен ня ча ром хі. На огул, 
для буль бы іс нуе сваё пра ве ра нае ста год дзя мі пра ві-
ла: яе са джа юць не ра ней, чым рас пус ціц ца ліс це на 
бя ро зе, але не паз ней, чым за цві тае ча ром ха.

Іс ну юць і ін шыя 
пры род ныя пад каз кі ага род ні кам.

• Як толь кі па кры ва ец ца пух на ты мі су квец ця мі 
ля шчы на, мож на па чы наць се яць у ад кры ты грунт 
ра дыс ку і ран ні шпі нат — са мыя па ды ход ныя для 
гэ та га ча су куль ту ры. З кве так мож на се яць ка лен-
ду лу, ва сіль кі і мак.

• Цві цен не фар зі цыі і фі я лак ка жа пра тое, што 
на ды шоў час для па се ву морк вы і пят руш кі, кве так 
га дэ цыі і ібе ры су.

• З'яў лен не пух на тых ка мяч коў вяр бы і квіт не-
ю чыя на рцы сы азна ча юць, што трэ ба се яць са ла-
ту, ран нюю рэ дзьку, ка пус ту каль ра бі, са вой скую 
і чыр во на ка чан ную. З кве так у гэ ты час са джа юць 
стак рот кі, лу бін, рэ зе ду, ад на га до вы флёкс, дух мя-
ны га ро шак. А праз не каль кі дзён мож на са джаць 
га рох і бу рак.

• Як толь кі рас пус ці лі ся ліс точ кі ў ду ба, зна чыць, 
за ма ра зкаў больш не бу дзе і на ды шоў час для па се-
ву цеп ла люб ных куль тур: фа со лі, ка бач коў, агур коў, 
гар бу зо вых.

• За цві лі ра бі на і бэз — мож на сме ла вы сей ваць 
агур кі і ра са ду та ма таў, пер цаў, бак ла жа наў, фі-
за лі су.

ЯНЫ ДА ПА МО ГУЦЬ 
ЗРА БІЦЬ ПА ВЕТ РА 
Ў ДО МЕ ЧЫС ТЫМ

Анг лій скі плюшч. Гэ-
тая рас лі на — не толь кі 
чэм пі ён ся род па ка ё вых 
рас лін па па глы нан ні 
вуг ля кіс ла га га зу. Хіт ры 
плюшч мае ў сва ім ар се-
на ле яшчэ ад ну важ ную і 
рэд кую ўлас ці васць: з'яў-
ля ец ца на ту раль ным сар бен там і за бі рае з па вет ра 
со лі цяж кіх ме та лаў, так сі ны і фар маль дэ гід. Асаб-
лі ва ка рыс на аб за вес ці ся та кім хат нім улю бён цам 
тым, хто жы ве на ніж ніх па вер хах да моў уз доўж 
вя лі кіх ма гіст ра ляў, і тым, хто пра цуе ў паў пад валь-
ных па мяш кан нях.

Бам бу ка вая паль ма. Ка лі 
анг лій скі плюшч — ства рэн-
не да во лі кап рыз нае ў пла-
не па лі ван ня і пад корм кі, то 
бам бу ка вая паль ма (яна ж 
ха ме да рэя) бу дзе ўдзяч ная 
вам толь кі за тое, што вы па-
ста ві це яе ў та кое мес ца, ку-
ды хоць бы на не каль кі га дзін у дзень да бя рэц ца 
со ней ка. І па лі ваць час та не трэ ба. За тое па вет ра 
яна чыс ціць вы дат на. Сме ла стаў це яе ка ля кам-
п'ю та ра — яна змен шыць шко ду элект ра маг ніт на га 
вы пра мень ван ня.

Спа ты фі лум. Гэ тая арыс-
та кра тыч на пры го жая рас лі-
на не па грэ буе са май чор най 
пра цай у ва шым до ме. Яна 
бу дзе не мі ла сэр на зма гац ца 
з пра мыс ло вы мі і по бы та вы мі 
так сі на мі. Ёй пад сі лу «па глы-
нуць» па ры ацэ то ну, бен зо лу, 
роз ных ві даў спір тоў, амі я ку. 
Ідэа льны ва ры янт — за пус-
ціць спа ты фі лум (як кош ку) у 
но вую ква тэ ру пас ля ра мон ту. 
Ні вод ная па ка ё вая рас лі на не 
мо жа параўнацца з ёй у вай не з хі мі ка та мі.

Паль ма Лэ дзі. А вось 
гэ тая вы тан ча ная «да ма», 
у ад роз нен не ад шмат лі-
кіх ін шых рас лін, не толь кі 
чыс ціць па вет ра ад шкод-
ных пры ме сяў, але і шчод-
ра на сы чае яго важ ны мі 
мі не ра ла мі і со ля мі, якія 
спры яль на дзей ні ча юць на 
ды халь ную сіс тэ му ча ла ве-
ка. Так што за вес ці яе бу-

дзе не ліш нім у до ме, на сель ні кі яко га па ку ту юць 
ад хра ніч ных брон ха лё гач ных праб лем, бран хі-
яль най астмы, сар дэч ных хва роб. А яшчэ паль ма 
Лэ дзі вы дат на су па кой вае нер вы. Спе цы я ліс ты 
ра яць ста віць яе по бач з крэс лам, дзе вы пры вык лі 
ад па чы ваць з кніж кай. У ЗША пра цаў ні кі фір маў 
час та скід ва юц ца на куп лю гэ тай рас лі ны ў ка бі нет 
бо су, каб ён па менш раз драж няў ся.

Фі кус. Не па тра ба валь ная 
«ба бу лі на» рас лі на вель мі 
эфек тыў на чыс ціць па вет ра і 
пры гэ тым асвя жае яго. І прак-
тыч на не вы клі кае алер гіч ных 
рэ ак цый. Так што яе мож на 
спа кой на ста віць по бач з лож-
кам і ў дзі ця чым па коі.

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

А ПАД НА КРЫЎ КАЙ — БА ТУ ЛІЗМ
Ня якас ныя ма ры на ва ныя гры бы, агур кі, мяс ныя кан сер вы, каў-
ба сы, ры ба, вы раб ле ныя ў хат ніх умо вах, здоль ныя вы клі каць 
ба ту лізм — са мае цяж кае за хвор ван не ся род хар чо вых атру чэн-
няў. Яно ата куе цэнт раль ную нер во вую сіс тэ му, вы клі кае па ра ліч 
і па рэз мыш цаў.

Па вод ле слоў ура ча-гі гі е ніс та ад дзя лен ня гі гі е ны хар ча ван ня Рэс-
пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя 
Юрыя ГА РА НЮ КА, спо ры ба ту ліз му шы ро ка рас паў сю джа ныя ў на ва-
коль ным ася род дзі і вель мі ўстой лі выя да роз ных фі зіч ных і хі міч ных уз-
дзе ян няў. Яны не гі нуць пад час га та ван ня і пры «хат няй стэ ры лі за цыі». 
Па ва ра ная соль і во цат здоль ныя, хі ба, пры тар ма зіць пра рас тан не спо раў. 
Вер ны спо саб іх вы ні шчэн ня маг чы мы толь кі ў пра мыс ло вых умо вах.

Як пра яў ля ец ца ба ту лізм?
Агуль най сла бас цю, га лаў ным бо лем. Мо гуць быць ва ні ты і па нос. 

Праз не каль кі га дзін з'яў ля юц ца не ўра ла гіч ныя пра явы: рас строй ства 
зро ку, па ра ліч мяк ка га пад ня бен ня, язы ка, глот кі, гар та ні, па ру ша ец ца 
глы тан не і маў лен не.

Іс нуе толь кі адзін спо саб ля чэн ня ба ту ліз му — увя дзен не су праць ба-
ту лі ніч най сы ва рат кі. Чым ра ней яна бу дзе ўве дзе на, тым лепш.

Ра бі так
� Лепш на рых тоў ваць пра дук ты пра за пас з да па мо гай суш кі, са лен ня, 

за моч ван ня. Кан сер ва цыя пра дук таў у хат ніх умо вах у шклян кі з гер ме тыч-
ны мі на крыў ка мі — доб рыя ўмо вы для рос ту і раз мна жэн ня ана э ро ба.
� Стро га раз ліч вай це да зі роў ку: со лі — 10%, во ца ту — 2%. Па стэ ры-

за цыя — не менш за 30-40 хві лін.
� За хоў вай це кан сер ва цыю пры тэм пе ра ту ры не вы шэй за 8 гра ду саў.
� На рых тоў ка мяс ных пра дук таў. Ту ша не па він на за брудж вац ца 

зям лёй, гно ем і змес ці вам кі шэч ні ка пад час раз дзел кі. Кум пяк со ляць 
у хо ла дзе. Пе рад ежай мяс ныя пра дук ты рэ ка мен ду ец ца пад вяр гаць 
цеп ла вой апра цоў цы.
� На рых тоў ка ры бы. Вы па тра шыць, пра мыць пра точ най ва дой. Са-

ліць пры тэм пе ра ту ры 4-5 гра ду саў. Ха лод ны па сол не толь кі пра ду хі ляе 
раз мна жэн не бак тэ рый, але і за трым лі вае так сі наў тва рэн не па лач кі ба-
ту ліз му. Пас ля са лен ня, вя лен ня, вэн джан ня за хоў ваць у хо ла дзе. Ужы-
ваць ры бу пас ля са лен ня мож на праз не каль кі дзён, каб соль па спе ла 
пра нік нуць унутр туш кі.
� Не на бы вай це кан сер вы з рук.
� Бам баж на крыў кі — свед чан не не пры дат нас ці пра дук ту.

Сё ле та ад ба ту ліз му па цяр пе лі 4 ча ла ве кі (ле тась — 34). Ёсць і 
адзін ка выя ля таль ныя зы хо ды.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

ФактФакт  ��

ШЫШ КІ ЗДЗІ ВІ ЛІ ЎРА ДЖА ЕМ
Лясгасы на рых та ва лі амаль 750 тон шы шак сасны, з якіх бу дзе атры-

ма на на сен не для ства рэн ня но вых ля соў. На прык лад, ле тась уда ло ся 
са браць 320,7 то ны шы шак, у 2012 го дзе — 441,7 то ны, па ве да мі ла 
прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі Ру жэ на На віц кая. Са бра-
ны ўра джай шы шак не толь кі за да во ліць улас ную трох га до вую па трэ бу 
ляс га саў у на сен ні для вы рошч ван ня па са дач на га ма тэ ры я лу, але і дасць 
маг чы масць вы рас ціць да дат ко выя се ян цы на экс парт. Да рэ чы, з са-
бра ных 750 тон шы шак 141 то на з'яў ля ец ца се лек цый най. Са мы вя лі кі 
ўра джай атры ма лі ляс га сы Го мель скай воб лас ці, са браў шы 184 то ны 
шы шак. 168 тон на рых та ва лі гас па дар кі Мін скай воб лас ці, 136 тон — ляс-
га сы Ма гі лёў скай воб лас ці. На Брэст чы не па кла лі ў «ак тыў» 100,5 то ны 
шы шак, на Ві цеб шчы не — ка ля 88 тон, на Го мель шчы не — 72 то ны.

Да рэ чы, сё ле та з кож най то ны шы шак у Рэс пуб лі кан скім ляс ным 
се лек цый на-на сен на вод чым цэнт ры вы хо дзіць 1,4 пра цэн та якас на га 
на сен ня, у ле са на сен ных цэ хах ляс га саў — 1,2 пра цэн та. Звы чай на ж 
вы хо дзіў толь кі адзін пра цэнт.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�


