
Ка лі ра зу мець 

пад плёт ка мі 

хва лу або ла ян ку, 

якія рас паў сюдж ва юц ца 

пра ка гось ці за во чы, 

то жан чы ны 

і муж чы ны вы сту па юць 

тут на роў ных. 

Лі чыц ца, 

што плёт ка мі зай ма юц ца 

больш жан чы ны, 

чым муж чы ны, 

і што па жы лыя 

плят ка раць з боль шай 

га тоў нас цю, чым лю дзі 

ма ла дзей шыя. 

Да след чы кі з Ка лі фар ній ска га 

ўні вер сі тэ та ў Ры вер сай дзе 

ў ней кай ме ры вы кры ва юць 

абод ва гэ тыя мі фы.

У экс пе ры мен це ўдзель ні ча лі не каль кі 

сот няў муж чын і жан чын ва ўзрос це ад 

18 да 58 га доў, на якіх на дзя ва лі пар-

та тыў ныя гу ка за піс валь ныя пры ла ды. 

Фік са ва лі яны не аб са лют на ўсё, што 

ка заў ча ла век, а толь кі не ка то рыя ка-

ва лач кі дыя ло гаў. За піс по тым ацэнь ва-

лі на прад мет «на яў нас ці плё так», пры 

гэ тым не аб ход на ўдак лад ніць, што пад 

плёт кай ра зу ме ла ся лю бая раз мо ва, у 

якой аб мяр коў ва лі ней ка га ста рон ня га 

ча ла ве ка, які ад сут ні чаў, — неза леж-

на ад та го, ла я лі яго, хва лі лі ці ка за лі 

ў нейт раль ным то не. (Хо ць, пры знац ца, 

са мо сло ва «плёт ка» ў на шай мо ве моц-

на на гру жа нае не га тыў ным сэн сам і ма ла 

аса цы ю ец ца з нейт раль ным або ста ноў-

чым то нам.)

Карацей, як га во рыц ца ў ар ты ку ле 

ў Рsусhоlоgісаl аnd Реrsоnаlіtу Sсіеnсе, 

плё так на бра ла ся кры ху больш за ча ты-

ры ты ся чы. Іх па дзя лі лі ў за леж нас ці ад 

та го, іш ла га вор ка пра ней кую зна ка мі-

тасць або прос та пра зна ё мых, на якую 

тэ му плят ка ры лі, яко га по лу і ўзрос ту 

бы лі плят ка ры.

У вы ні ку вы свет лі ла ся, што ў цэ лым 

плёт кі зай ма юць не та кое ўжо вя лі кае мес-

ца ў жыц ці лю дзей — на іх пры хо дзі ла ся 

ка ля 14 % усіх дыя ло гаў. Боль шая част ка 

плё так бы ла нейт раль най: у 604 вы пад ках 

(з 4003) аб ад сут ным ча ла ве ку ад зы ва ліся 

дрэн на, у 376 вы пад ках — доб ра. Гэ та 

зна чыць, хоць у плёт ках рэд ка ка гось ці 

хва ляць... 

Аса біс тае жыц цё зна ка мі тас цяў аб мяр-

коў ва юць амаль у дзевяць ра зоў ра дзей, 

чым сва іх зна ё мых. І, як  вар та бы ло ча-

каць, эк стра вер ты плят ка раць на шмат 

час цей за ін тра вер таў.

У сэн се ўзрос ту ў цэ лым ні я кіх ад роз-

нен няў не бы ло, ма ла дыя плят ка раць не 

менш ак тыў на, чым па жы лыя, — але за-

тое, як ні дзіў на, першыя час цей га во раць 

за во чы неш та не пры ем нае. Са праў ды 

гэ так жа ня ма ад роз нен няў па між ба га-

ты мі і доб ра аду ка ва ны мі людзь мі, з ад-

на го бо ку, і бед ны мі і ма ла аду ка ва нымі, 

з дру го га, — тыя і ін шыя плят ка раць ад-

ноль ка ва.

Што да жан чын, то яны ўво гу ле больш 

за муж чын схіль ныя па га ва рыць пра ка-

гось ці за во чы, але гэ та да ты чыц ца толь кі 

нейт раль ных плё так. У ад моў ных і ста ноў-

чых плёт ках муж чы ны і жан чы ны вы сту-

па лі на роў ных.
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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.38 21.41 17.03
Вi цебск — 4.19 21.39 17.20
Ма гi лёў — 4.28 21.32 17.04
Го мель — 4.34 21.19 16.45
Гродна — 4.55 21.55 17.00
Брэст    — 5.05 21.46 16.41

ЗАЎТРА
Жыц цё выя хіт ры кі.

Каб вы дат на вы гля даць на фо та, 

зра бі це яго га доў дзе сяць та му.

Аб' ява ў Егіп це.

«Для ра бо ты на бу доў лі па тра бу юц ца 

лю дзі. Не пі ра мі да!».

Мая су пер здоль насць — ве даць, 

ка лі трэ ба кіў нуць у раз мо ве, якую я 

не слу хаю.

У ха лас ця коў у ква тэ ры ўсё ва ля ец ца 

на сва іх мес цах. А ў жа на тых усё аку рат-

на скла дзе на чорт ве дае дзе.

12 ЧЭР ВЕ НЯ

1934 год — на ра дзіў ся 

(вёс ка Уша кі Чэ ры-

каў ска га ра ё на) Алесь (Аляк сандр 

Ся мё на віч) Яс ке віч, бе ла рус кі 

лі та ра ту раз на вец, док тар фі ла-

ла гіч ных на вук, пра фе сар. У 1964—2008 га дах 

пра ца ваў у Ін сты ту це мо вы і лі та ра ту ры НАН 

Бе ла ру сі. Аў тар ма на гра фій і лі та ра тур на-кры-

тыч ных кніг «Ка ра ні ма ла до га дрэ ва», «Ад сло-

ва — да воб ра за», «Гра ні май стэр ства» і ін шых. 

Адзін з аў та раў «Гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры 

XX ста год дзя».

1934 год — ура чыс та ад кры ты ста ды ён 

«Ды на ма» ў Мін ску. У той жа дзень 

у 1939 го дзе ўпер-

шы ню ў Мін ску на 

ста ды ё не «Ды на ма» 

ад быў ся фут боль ны 

матч на пер шын ство 

СССР.

1939 год — у Ві цеб ску ад кры ла ся кар цін-

ная га ле рэя Ю. Пэ на (дзей ні ча ла 

да чэр ве ня 1941 го да).

1849 год — аме ры кан-

скае па тэнт нае бю-

ро вы да ла Лю і су Хас ле ту пер шы 

па тэнт на про ці ва газ. Вы на ход-

ства на зы ва ла ся «лё гач ным пра-

тэк та рам» і скла да ла ся з бло ка 

з кла па на мі на ўдых-вы дых і вой лач на га філь-

тра, які не па срэд на або праз труб ку злу чаў ся 

з гэ тым бло кам. Ак тыў ная ра бо та над удас ка-

на лен нем срод каў аба ро ны ды халь ных ор га наў 

ча ла ве ка па ча ла ся ў пе ры яд Пер шай су свет най 

вай ны, ка лі ў кра са ві ку 1915 го да на гер ма на-

фран цуз скім фрон це нем цы пра вя лі пер шую га-

за вую ата ку. Дру гая ата ка бы ла пра ве дзе на імі 

на Ус ход нім фрон це су праць рус кіх вой скаў. У той 

час для аба ро ны ад га заў сал да там вы да ва лі ся 

мар ле выя мас кі, якія бы лі па пя рэд не змо ча ны ў 

спе цы яль ным рас тво ры. Ад нак яны бы лі не на-

дзей ным срод кам аба ро ны. І ме на ві та ў гэ ты час 

вы дат на му ра сій ска му хі мі ку Мі ка лаю Зя лін ска му 

прый шла ў га ла ву дум ка вы ка рыс тоў ваць для 

аба ро ны ад га заў ву галь. Шля хам экс пе ры мен-

таль ных да сле да ван няў яму ўда ло ся ўста на віць, 

што атрут ныя рэ чы вы на дзей на па глы нае тэр міч-

на апра ца ва ны бя ро за вы ву галь. У 1916 го дзе ў 

дзе ю чую ар мію бы ла на кі ра ва ная пер шая пар тыя 

про ці ва га заў. У хо дзе Пер шай су свет най вай ны іх 

бы ло вы раб ле на ка ля 11 міль ё наў штук.

1897 год — ра мес нік Карл Эль зе нер 

за па тэн та ваў сваё вы на ход ства — 

зна ка мі ты швей цар скі «ар мей скі нож». Ён ка рыс-

та ец ца вя лі кай па пу ляр нас цю і лі чыц ца сім ва лам 

якас ці, шмат гран нас ці і на дзей нас ці.

1918 год — УЦВК за цвер дзіў дэ крэт СНК 

«Аб ар га ні за цыі і за бес пя чэн ні вяс-

ко вай бед на ты». Згод на з дэ крэ там, Са ве ты на 

мес цах за сноў ва лі ва лас ныя і сель скія ка мі тэ ты 

бед на ты (кам бе ды). Вы бі раць і быць вы бра ны мі 

ў іх маг лі вяс ко выя жы ха ры, за вы клю чэн нем 

ку ла коў. На ча ле ка мі тэ таў бед на ты ста я лі ка-

му ніс ты з ра бо чых і ся лян, бы лыя сал да ты. Ка-

мі тэ ты ва ўмо вах вост ра га хар чо ва га кры зі су 

ажыц цяў ля лі стро гі ўлік і раз мер ка ван не хле ба, 

пра дук таў пер шай не аб ход нас ці, сель ска гас па-

дар чай тэх ні кі. Яны да па ма га лі хар чат ра дам у 

ада бран ні хлеб ных ліш каў у ку ла коў, за бяс печ-

ва лі хар ча ван нем Чыр во ную Ар мію, вя лі на бор 

ся лян-бед ня коў у яе, пе ра раз мяр коў ва лі зям лю 

па між ся ля на мі ў ад па вед нас ці з ўста ноў ле най у 

кан крэт най мяс цо вас ці нор май. У кан цы 1918 — 

па чат ку 1919 го да ка мі тэ ты бед на ты бы лі злі ты 

з мяс цо вы мі Са ве та мі.
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Месяц
Першая квадра 10 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

Iмянiны
Пр. Ісака.

К. Антаніны, Леакадзіі, Яніны, 

Андрэя, Ануфрыя, Лявона, Яна.

Асноў ныя шкод ні кі 

клуб ніц — су ніч ны 

кле шч, ма лі на ва-су ніч ны 

даў га но сік, су ніч ны 

ліс та ед, су ніч ны 

піль шчык, смаў жы. 

Акра мя гэ тых мож на 

вы лу чыць хру шча, 

дак лад ней яго лі чы нкі, 

і мядз вед ку. 

СУ НІЧ НЫ КЛЕ ШЧ
Вель мі ма лень кае на ся ко-

мае, уба чыць якое мож на толь кі 

ў лу пу, з'яў ля ец ца най больш не-

бяс печ ным шкод ні кам клуб ніц. 

Па ся ля ец ца на ма ла дых ліс тах, 

якія яшчэ не разгар ну лі ся і вы-

смокт вае з іх усе со кі. Ра дзей 

гэ ты шкод нік па ся ля ец ца на 

бу то нах, квет ках і яга дах. Ліс-

ты ста но вяц ца змор шча ны мі, 

не да раз ві ты мі, з не нар маль на 

жаў тля вым ад цен нем. Яга ды з 

кус тоў, па шко джа ных кля шчом, 

робяцца кіс лы мі. Ён раз мна жа-

ец ца ў дру гой па ло ве ле та. Пе-

ра паў зае з за ра жа ных кус тоў 

на ву сы тым са мым за ра жа ю-

чы ра са ду.

Як распазнаць ворага?

1. Вар та звяр нуць ува гу на 

ліс ты, якія ста но вяц ца не да-

раз ві ты мі, змор шча ны мі і жоўк-

нуць.

2. Кус ты, па шко джа ныя кля-

шчом, ста но вяц ца кар лі ка вы-

мі, зні жа юць пло да на шэн не. 

Агуль ная кар ці на вы раз на вы-

ма лёў ва ец ца ў кан цы пло да на-

шэн ня.

3. З да па мо гай лу пы вар та 

агле дзець ма ла дыя ліс ты. На 

за ра жа ных мож на раз гле дзець 

шкод ні каў, якія збі ра юц ца ў вя лі-

кіх коль кас цях у склад ках ліс тоў.

Шкод нік мае це ла даў жы нёй 

ка ля 0,2 мм шкло па доб на га 

жаўтля ва га ко ле ру. Лі чын кі бе-

ла га ко ле ру. Ак тыў на раз мна-

жа ец ца пры віль гот ным, цёп-

лым на двор'і. На пра ця гу ле та 

раз ві ва юц ца ча ты ры па ка лен ні, 

і са з'яў лен нем ма ла дых ву соў 

кле шч пе ра бі ра ец ца на іх.

Ме ры ба раць бы
1. Каб не рас паў сюдж ваць 

кля шча, трэ ба вы лу чыць за ра-

жа ныя ўчаст кі і не браць з іх 

ра са ду.

2. Пас ля збо ру ўра джаю вар-

та ска сіць ліс це клуб ніц і не-

ад клад на яго спа ліць. 

Ско ша ныя кус ты ба га-

та па ліць і пад кар міць 

угна ен ня мі.

3. Ста рыя, за ра-

жа ныя план та цыі зні-

шчыць, і не за кла даць 

но выя план та цыі по бач 

са ста ры мі на пра ця гу 

4—5 га доў.

4. Вар та стро га вы кон ваць 

аг ра тэх ні ку, ран няй вяс ной збі-

раць і спаль ваць ста рое ліс це, 

не да пус каць за гу шча нас ці, вы-

полваць пус та зел ле, рых ліць 

гле бу і пра во дзіць пад корм кі 

мі не раль ны мі ўгна ен ня мі.

5. Ран няй вяс ной і пас ля збо-

ру ўра джаю, скош ван ня і зні-

шчэн ня ста ро га ліс ця пра вес ці 

апырс кван не ін сек ты цы да мі.

6. Вы са джваць толь кі зда ро-

вую ра са ду. Ка лі ёсць па да зрэн-

ні, што ра са да за ра жа ная, — 

пра вес ці тэр міч ную апра цоў ку.

Абез за ра жан не ра са ды шля-

хам пра гра ван ня ў га ра чай ва-

дзе: ка ра ні ра са ды трэ ба ад-

мыць ад зям лі і па тры маць у 

га ра чай ва дзе (46º) на пра ця гу 

12—13 хві лін, а за тым спа лас-

нуць пра ха лод най ва дой. За-

тым ра са ду гус та рас пі кі ра ваць 

на ад ве дзе ным участ ку і доб ра 

да гля даць: пры ця ніць, пад кар-

міць, па лі ваць. Ка лі яна пры жы-

вец ца і ўтво рыць но выя ліс ты, 

яе мож на вы са джваць на па ста-

ян нае мес ца. Ка лі ёсць па да-

зрэн не на за ра жэн не, то лепш 

на огул не вы са джваць.

МА ЛІ НА ВА-СУ НІЧ НЫ 
ДАЎ ГА НО СІК

Ма лень кі чор ны жу чок, 

які па шкодж вае квет кі су ніц. 

Увес ну са мка ад клад вае яй кі 

ў бу то ны су квец цяў, пад гры-

зае кве та нож кі ў бу то наў, якія 

пад сы ха юць і не раз ві ва юц ца. 

Чар вя чок па вы ха дзе з яеч ка, 

сіл ку ец ца бу то нам.

Ма ла дыя жуч кі сіл ку юц ца 

ня спе лы мі яга да мі, што вы клі-

ка е іх не да раз ві тасць. У ся рэ-

дзі не ле та жуч кі пе ра ся ля юц ца 

на ма лі ну.

Ме ры ба раць бы
1. Не са джай це ма лі ну по бач 

з клуб ні ца мі!

2. Увес ну пра водзіць апра-

цоў ку прэ па ра та мі-ін сек ты цы-

да мі.

СУ НІЧ НЫ ЛІС ТА ЕД
Ча сам на ліс ці клуб ніц з'яў ля-

юц ца па шко джан ні ў вы гля дзе 

ха доў і скраз ных ад ту лін, вы-

едзе ных у мя ка ці ліс та так, што 

за ста ец ца толь кі ніж няя скур ка. 

Гэ тыя па шко джан ні на но сіць су-

ніч ны ліс та ед, жоў та-бу ры жук 

даў жы нёй 3—4 мм.

Жу кі зі му юць пад рас лін ны мі 

рэшт ка мі. Ра на вяс ной, вый шаў-

шы з зі моў кі, яны пачынаюць ес ці 

ліс це клуб ніц. А пе рад цві цен нем 

ад клад ва юць яй кі ў ніж няй част-

цы ліс цяў, а так са ма на хвос ці-

ках і сцёб лах. Праз 10—15 дзён 

з яек вы луп ля юц ца лі чын кі і па-

чы на юць ес ці мя каць ліс та. Праз 

20—25 дзён лі чын кі сы хо дзяць 

не глы бо ка пад зям лю і там акук-

лі ва юц ца. Ма ла дыя жу кі з'яў ля-

юц ца пас ля пло да на шэн ня.

Ме ры ба раць бы
1. Увес ну пра вес ці апра цоў ку 

прэ па ра та мі-ін сек ты цы да мі.

2. Вя лі кае зна чэн не мае рых-

лен не гле бы пад кус та мі, якое 

пра во дзіц ца ў кан цы пло да на-

шэн ня, што вы клі кае част ко вую 

гі бель ку ка лак.

СМАЎ ЖЫ
Смаў жы па шкодж ва юць рас-

лі ны па на чах, а ча сам і днём, 

у сы рое, па хмур нае на двор'е. 

Асаб лі ва цер пяць моц на за гу-

шча ныя па сад кі, а так са ма рас-

лі ны, якія рас туць у ніз кіх мес цах 

і за рос лыя пус та зел лем.

Ме ры ба раць бы
Для зні шчэн ня смаў жоў лепш 

за ўсё пра во дзіць апы лен не па-

шко джа ных імі рас лін і гле бы 

ва кол іх све жа га ша най вап най, 

раз ме ле ным су пер фас фа там 

або по пе лам.

Ад за паў за ння смаў жоў град ку 

мож на аба ра ніць па лос кай 15—

20 см з вап ны, су пер фас фа ту або 

тоў ча на га жа лез на га ку пар ва су. 

Але час та гэ тыя ме ры не пры но-

сяць ні я кай ка рыс ці, асаб лі ва ў 

даждж лі вае ха лод нае ле та.
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ШКОД НІ КІ КЛУБ НІЦ

Уся гіс то рыя зброі — гэ та 

ці гон ка срод каў па ра жэн-

ня са срод ка мі аба ро ны, 

ці спро ба адап та цыі ад-

ных срод каў па ра жэн ня 

да рэ аль нас ці, якую за даў 

рэз кі ска чок у раз віц ці ін-

шых. Ад ным з най больш 

яск ра вых пры кла даў збро-

е вай твор час ці мож на лі-

чыць кін жал з па гроз лі вым 

вы гля дам і наз вай «ме ча-

лом».

Гэ так жа як дол на ха лод-

най зброі слу жыць толь кі для 

ска ра чэн ня ма сы клін ка (на-

ват ця пер шмат лі кія «знаў цы» 

пра цяг ва юць зваць дол ней кім 

«кро ва сцё кам»), гэ так жа са-

ма і гроз ная фор ма ля за кін-

жа ла-«ме ча ло ма» па трэб ная 

зу сім не для раз дзі ран ня пло ці 

ня шчас най ах вя ры. Ня гле дзя-

чы на гроз ную наз ву, кін жал на 

прак ты цы ро біць зу сім 

не тое, пра што мож на 

бы ло б па ду маць. Ад нак 

пра ўсё па па рад ку.

Пер шыя Swordbreaker 

або Degenbrecher з'я ві-

лі ся ў кра і нах За ход няй 

Еў ро пы яшчэ ў XV ста-

год дзі і пра цяг ва лі вы-

ка рыс тоў вац ца аж да 

XVІІ ста год дзя — на 

пра ця гу ўсёй «За ла-

той эпо хі фех та ван ня». 

Ме на ві та ў гэ ты час у кра і нах 

Еў ро пы на бра ла па пу ляр насць 

фех та ван не з дзвюх рук — не-

ве ра год на скла да ная тэх ні ка 

ва ло дан ня збро яй, якая на-

самрэч бы ла ла гіч ным раз віц-

цём шко лы фех та ван ня мя ча 

і шчы та. На зме ну апош ня му 

прый шоў кін жал, які вы кон ваў 

час цей аба рон ную, а не на па-

да льную функ цыю ў баі.

Са мо са бой, май стры бою і 

зброй ні кі та го ча су ха це лі ўся-

ляк пад няць эфек тыў насць кін-

жа ла як срод ку аба ро ны 

ў бліж нім баі. Плё нам 

ад на го з та кіх по шу каў і 

стаў ме ча лом — кін жал, 

ля зо яко га ўсе яна зуб-

ца мі-за хо па мі. У боль-

шас ці вы пад каў гэ тыя 

зуб цы бы лі пра рэ за ны 

ўглыб ля за на па ло ву 

(а ча сам і больш яго 

шы ры ні). Кож ны зу бец 

меў трох ву голь ны шып-

на ка неч нік. Пры гэ тым 

па між зу бца мі ра бі лі ся до сыць 

шы ро кія па зы.

Та кая кан струк цыя ля за кін-

жа ла ства ра ла ся для адзі най 

мэ ты — вы ка рыс тоў ваць клі нок 

для за хо пу зброі пра ціў ні ка. Ля-

зо шпа гі, якое трап ля ла ў па зы 

ме ча ло ма, бы ло скла да на да-

стаць на зад, яшчэ скла да ней 

бы ло ад ра зу ж зра зу мець, што 

ме на ві та ад бы ло ся. Акра мя гэ-

та га зу бцы кін жа ла за бяс печ ва-

лі фех та валь шчы ку, які за бла-

кі ра ваў удар, да дат ко вы пункт 

апо ры, што да зва ля ла на глу ха 

за фік са ваць злоў ле ную зброю 

і фак тыч на абяз збро іць са пер-

ні ка на не ка то ры час. Са мо са-

бой, ня гле дзя чы на наз ву і гроз-

ны вы гляд (як гэ та ўжо бы ло 

пад крэс ле на), зла маць клі нок 

шпа гі, шаб лі, па ла ша ці кін жа-

ла ме ча лом не мог. Усё, што ім 

мож на бы ло зра біць, — ажыц-

ця віць ча со вы за хоп.

За ду ма ме ча ло ма ака за ла ся 

за над та сме лай. Ня гле дзя чы на 

тое што кін жал са праў ды пра-

ца ваў як трэ ба ў 

пра цэ се фех та-

ван ня, у яго бы-

ло шмат іс тот-

ных не да хо паў. 

Па-пер шае, кан-

струк цыя гэ тай 

зброі не вель мі 

на дзей ная. Па-

дру гое, для та го каб пра віль на 

і, са мае га лоў нае, эфек тыў на 

ка рыс тац ца ме ча ло мам, фех-

та валь шчык па ві нен мець вы-

дат ныя на вы кі. Па-трэ цяе, прын-

цы по ва га ад роз нен ня ў сэн се 

эфек тыў нас ці аба ро ны срод каў 

па між гэ тым кін жа лам і звы чай-

ным ня ма. Уся го гэ та га бы ло да-

стат ко ва для та го, каб ме ча лом 

так і не атры маў рас паў сю джан-

ня ў Еў ро пе. Вар та так са ма да-

даць, што вы ка рыс тоў ваць гэ-

ты від зброі як звы чай ны кін жал 

прак тыч на не маг чы ма.

Да рэ чы, у Япо ніі іс на ва ла 

свая вер сія ме ча ло ма — гэ та 

ду бін ка дзю тэ з гар дой і не вя-

лі кім ме та ліч ным вы сту пам. 

Фар маль на дзю тэ з'яў ля ец ца 

ду бін кай, ад нак час цей за ўсё 

яе кла сі фі ку юць яшчэ і як кін-

жал. Да дзе ны від зброі вы ка-

рыс тоў ваў ся ў пе ры яд Эдо, і яго 

асаб лі ва лю бі лі во і ны-це ні, якія 

ста лі су свет на вя до мыя дзя ку-

ю чы кі не ма то гра фу, — зна ка мі-

тыя япон скія шпі ё ны нін дзя.

Ця пер ле та — са мы час для ад-

на го з лю бі мых пры сма каў не 

толь кі амаль усіх дзя цей, але і 

шмат лі кіх да рос лых.

Га вор ка пра ма ро жа нае, і ме на ві та 

ў лет нія ме ся цы по пыт на гэ ты ла су нак 

па вы ша ец ца ў ра зы, што і зра зу ме ла. 

Але не так ужо і шмат за да валь нен ня 

ес ці ма ро жа нае, якое рас тае і ця чэ па 

паль цах хут чэй, чым ты яго па спя ва-

еш ес ці. Япон цы за пэў ні ва юць, што 

знай шлі спо саб ура та ваць яго ад спё кі, 

та му што іх су пер-ма ро жа нае з Ка на-

дза ва не рас тае!

На са мрэч яно, вя до ма ж, рас тае — 

інакш бы яго прос та нель га бы ло ес ці. 

Так што хоць рэ кла ма сцвяр джае, што 

Ка на дза ва-айс, а ме на ві та так на зы-

ва ец ца гэ ты но вы від ма ро жа на га, 

зу сім не рас тае на спя ко це, на са май 

спра ве яно прос та рас тае куды больш 

па воль на. Там, дзе звы чай ны плам бір 
умо мант па цёк бы па ру ках, Ка на дза-

ва-айс змо жа пра тры мац ца мі ні мум 

хві лін пяць, на ват ка лі вы бу дзе це ес ці 

яго пад пя ку чым сон цам.

Вы най шлі та кое ма ро жа нае зу сім 

вы пад ко ва. На са май спра ве ў япон-

скім да след чым цэнт ры Bіotherapy 

Development, дзе ад бы ло ся ад крыц-

цё цу да-кам па не нта, спра ба ва лі вы-

свет ліць, што мож на зра біць гэ т ка га з 

клуб ні ца мі. У прэ фек ту ры Мі я гі, дзе іх 

шмат вы рошч ва юць, паў ста ла пы тан-

не, як мож на больш ра цы я наль на ўты-

лі за ваць тыя яга ды, якія яшчэ цал кам 

доб рыя на смак, але ўжо стра ці лі свой 

та вар ны вы гляд або пер ша па чат ко ва 

бы лі не са май роў най фор мы. У хо дзе 

экс пе ры мен таў на ву коў цы вы свет лі лі, 

што ка лі вы цяж ку з клуб ніц змя шаць 

з тлус ты мі рэ чы ва мі на кшталт ма лоч-

ных вярш коў, то атры ма ная су месь 

за сты вае і амаль не рас тае пры вы-

со кіх тэм пе ра ту рах. «Ві на ва тыя» ў гэ-

тым по лі фе но лы — хі міч ныя злу чэн ні, 

якія час та мож на знай сці ў рас лі нах, 

у пры ват нас ці, у гар ба це ў вы гля дзе 

та ні наў. Ме на ві та гэ тыя по лі фе но лы 

за па воль ва юць па дзел ва ды і тлу шчу, 

што, у сваю чар гу, за па воль вае рас-

та ван не.

Знай сці пры мя нен не па доб на му 

ад крыц цю аказалася спра вай ня хіт-
рай — ма ро жа нае Ка на дза ва-айс, 
якое пра зва лі па наз ве пер шай кра-
мы, дзе яго па ча лі пра да ваць, ця пер 
мож на знай сці на ўсёй тэ ры то рыі, але, 

па куль на жаль, толь кі Япо ніі.

Н А В І Г А Т А Р

Падрыхтаваў Іван КУ ПАР ВАС.

МЕ ЧА ЛОМ — КІН ЖАЛ, МЕ ЧА ЛОМ — КІН ЖАЛ, 
ЯКІ НЕ АПРАЎ ДАЎ СВАЮ НАЗ ВУЯКІ НЕ АПРАЎ ДАЎ СВАЮ НАЗ ВУ

Не звы чай ная зброяНе звы чай ная зброя

У тэ муУ тэ му

Гэ та быў за ла ты век ду э ліс таў.

Пра пры зна чэн не коль ца на ву коў цы 
ўсё яшчэ спра ча юц ца.

Ма ро жа нае, 
якое не рас тае

Ча ла векЧа ла век

Жан чы ны плят ка раць 
не больш за муж чын

— Ну ты ж ясі 
ў лож ку...

Ня ўрымс лі вую ка ля жан ку, звяз доў ку Тац ця ну Ге ор гі еў ну 
ЛАЗОЎ СКУЮ шчы ра він шу ем з днём на ро дзі наў, з пры го жай 

круглай да тай! Зы чым

На мно гія ле ты — зда роўя, даб ра!

Хай кож ны дзя нёк бу дзе ў свя та!

Хай дом за вярс ту абы хо дзіць бя да,

Хай ра дас ці бу дзе ба га та!

А да ўся го — твор ча га на тхнен ня, но вых 

ці ка вых ка ман дзі ро вак, су стрэч і ар ты ку лаў!

Звяз доў цы.


