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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.47 20.29 14.42
Вi цебск — 5.33 20.23 14.50
Ма гi лёў — 5.37 20.20 14.43
Го мель — 5.38 20.12 14.34
Гродна — 6.02 20.44 14.42
Брэст    — 6.07 20.40 14.33

ЗАЎТРА
— Док тар, вы мя не па зна я це? Гэ та 

я пра да ла вам дып лом аб за кан чэн ні 

мед ін сты ту та.

Хлоп цы, што вы ве да е це пра ка-

хан не, ка лі вы ні ко лі па на чах, па куль 

ва ша дзяў чы на спіць, не рас цяг ва-

лі яе воп рат ку, каб яна ду ма ла, што 

схуд не ла?..

— Гэ та праў да?

— Не, гэ та на ві ны.

Прос та не ву чы фі зі ку ў шко ле, 

і ўсё тваё жыц цё бу дзе на поў не на 

цу да мі і ча раў ніц твам.

Месяц
Першая квадра 23 красавіка.

Месяц у сузор’і Дзевы.

Iмянiны
Пр. Афанасіі, Васіля, Івана, Давыда.
К. Марка, Яраслава.
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25 КРА СА ВІ КА

1920 
год — на ступ-

лен нем поль-

скіх вой скаў 

на Кі еў па ча-

ла ся са вец ка-поль ская вай на. 

У жніў ні ў вы ні ку на не се на га 

па ля ка мі контр уда ру Чыр во-

ная Ар мія бы ла вы му ша на ад-

сту піць. 18 са ка ві ка 1921 го да 

быў пад пі са ны Рыж скі мір ны 

да га вор, па ўмо вах яко га бы ла 

ўста ля ва на мя жа па між РСФСР 

і Поль шчай (да Поль шчы ады-

хо дзі лі За ход няя Укра і на і За-

ход няя Бе ла русь), а так са ма 

ўста ноў ле ны дып ла ма тыч ныя і 

ганд лё выя ад но сі ны.

1937 год — у Мін ску 

ад кры та Бе ла-

рус кая дзяр жаў ная фі лар мо нія. 

За вы дат ныя пос пе хі ў раз віц ці 

бе ла рус ка га му зыч на га мас-

тац тва Бе ла рус кая дзяр жаў ная 

фі лар мо нія ў 1940 го дзе бы ла 

ўзна га ро джа на ор дэ нам Пра-

цоў на га Чыр во на га Сця га. У 

кра са ві ку 1963-га ад бы ло ся ад-

крыц цё кан цэрт най за лы Бел-

дзярж фі лар мо ніі на 930 мес цаў 

у ра ё не пло шчы Яку ба Ко ла са ў 

Мін ску. У му зыч ных пра гра мах 

ка лек ты ваў і са ліс таў фі лар мо-

ніі ра зам з кла сі кай важ нае мес-

ца зай ма юць най леп шыя ўзо ры 

твор час ці бе ла рус кіх кам па зі-

та раў. Уся шмат гран ная дзей-

насць Бел дзярж фі лар мо ніі на-

кі ра ва на на да лу чэн не слу ха ча 

да тво раў су свет най му зыч най 

куль ту ры.

1883 
год — на ра-

дзіў ся Ся мён 

Мі хай ла віч Бу-

дзён ны, са вец-

кі во е на чаль-

нік, Мар шал Са вец ка га Са ю за, 

трой чы Ге рой Са вец ка га Са ю за. 

Удзель нік Рус ка-япон скай вай-

ны 1904—1905 га доў. У Гра ма-

дзян скую вай ну — ка ман ду ю чы 

кон ным кор пу сам і 1-й Кон най 

ар мі яй. У Вя лі кую Ай чын ную ў 

1941—1942-м — ка ман ду ю чы 

вой ска мі Паўд нё ва-За ход ня га і 

Паў ноч на-Каў каз ска га на прам-

каў, ка ман ду ю чы Рэ зер во вым і 

Паў ноч на-Каў каз скім фран та мі. 

Са сту дзе ня 

1943-га ка-

ман ду ю чы 

ка ва ле ры-

яй Чыр во-

най Ар міі, 

а ў 1947—

1953 га дах 

ад на ча со ва — на мес нік мі ніст-

ра сель скай гас па дар кі СССР 

па ко не га доў лі. Па мёр у 1973 

го дзе.

1928 год — на ра дзіў-

ся Юрый Ва сі-

ле віч Якаў леў, ра сій скі ак цёр 

тэ ат ра і кі но, на род ны ар тыст 

СССР. Зды маў ся ў філь мах 

«Іды ёт», «Гу сар ская ба ла да», 

«Іро нія лё су, аль бо З лёг кай 

па рай», «Ідэа льны муж» ды 

мно гіх ін шых. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі СССР, Дзяр-

жаў най прэ міі РСФСР. Па мёр 

у 2013 го дзе.

1945 год — у го ра дзе 

Сан-Фран цыс ка 

(ЗША) па ча ла ся кан фе рэн цыя 

50 дзяр жаў — за сна валь ні каў 

Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый 

(ААН). 26 чэр ве ня быў пад пі са-

ны Ста тут ААН.
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Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

— На тал ля Вя ча сла ваў на, зда-

ец ца, што асаб лі вас цю сё лет ня га 

ха лод на га се зо на бы ла ін фек цыя, 

якая вы клі ка ла ў тым лі ку і бран хіт 

з каш лем, які доў га не пра хо дзіў...

— Так, бы ла ўспыш ка та кой ін-

фек цыі. Яна не вы ключ на ві рус ная, 

а на слой ва ла ся на бак тэ ры яль ную. 

І час та хва ро бу су пра ва джаў бран хіт 

з ха рак тэр ным бо лем за гру дзі най, 

пры сту па па доб ным каш лем, мак ро-

тай, якая цяж ка ады хо дзі ла, вы со кай 

тэм пе ра ту рай. Як вя до ма, ві рус ная 

і бак тэ ры яль ная ін фек цыі ле чац ца 

па-роз на му: для пер шай пры зна ча-

юц ца су праць ві рус ныя прэ па ра ты, для 

дру гой — ан ты бі ё ты кі. Та му з гэ тай 

ін фек цы яй да во дзі ла ся пры зна чаць і 

су праць ві рус ныя прэ па ра ты, і ан ты біё -

ты кі. Са праў ды бы ло шмат бран хі таў з 

за цяж ным каш лем, хво рыя ме ся ца мі 

не маг лі ад яго па зба віц ца.

— Што ра біць, ка лі ка шаль не 

пра хо дзіць на пра ця гу ме ся ца-

двух?

— Ад ра зу, як толь кі за хва рэ лі, 

трэ ба звяр тац ца да тэ ра пеў та, які 

пры зна чыць ля чэн не, у тым лі ку курс 

ан ты бі ё ты каў, ад харк валь ныя срод кі. 

Так са ма да да ец ца фі зі я тэ ра пеў тыч-

нае ля чэн не: ёд ныя, шчо лач ныя ін-

га ля цыі, УВЧ-тэ ра пія на брон хі. Ка лі 

гэта не да па маг ло, пры зна ча ец ца дру-

гі курс ан ты бі ё ты каў. Ка лі і ён аказ-

ва ец ца неэфек тыў ны, пры зна ча ец ца 

ін' ек цый ны курс ан ты бі ё ты каў. Па цы-

ен та на кі роў ва ем на спі раг ра му, якая 

да сле дуе функ цыю знеш ня га ды хан-

ня, пра вя рае пра ход насць брон хаў. 

У за цяж ных вы пад ках, ка лі тэ ра пеўт 

на ам бу ла тор ным эта пе спра віц ца не 

мо жа, на кі роў ва ем хво ра га на кан-

суль та цыю да вуз ка га спе цы я ліс-

та — пуль ма но ла га. Але час цей за 

ўсё тэ ра пеў ту ўда ец ца спра віц ца са 

скла да най сі ту а цы яй.

— Ці мож на па збег нуць бран хі-

ту?

— Хва ро ба, як пра ві ла, па чы на ец-

ца з пяр шэн ня, бо лю ў гор ле ў пер-

шыя дні. Та му гор ла трэ ба па лас каць 

кож ныя 3—4 га дзі ны, каб ін фек цыя 

не апус ці ла ся ні жэй, у брон хі. Су хі ка-

шаль — гэ та пры кме та тра хе і ту, ка лі 

ён па віль гат неў — ін фек цыя апус ці-

ла ся ў брон хі. Та му з пер ша га дня, 

ка лі не з пер шых га дзін не да ма ган ня 

трэ ба пры маць су праць ві рус ныя прэ-

па ра ты. Ка лі ж пер ша па чат ко ва хва-

ро ба па ча ла ся з каш лю, у па цы ен та 

жорст кае ды хан не, пра слу хоў ва юц ца 

хры пы ў лёг кіх, то мы ад ра зу пры зна-

ча ем ан ты бі ё ты кі без су праць ві рус-

на га ля чэн ня.

— Што та кое аб струк тыў ны 

бран хіт?

— Аб струк тыў ны бран хіт — гэ та 

за кар коў ка, спазм брон хаў, ка лі слізь, 

мак ро та не мо жа вый сці на верх і на-

коп лі ва ец ца ў брон хах. Хво ры ад чу-

вае боль за гру дзі най, не да хоп па вет-

ра, у яго цяж кае, са свіс там ды хан не, 

мак ро та не ады хо дзіць. Тут кры ху 

ін шы па ды ход да ля чэн ня: пры зна ча-

юц ца прэ па ра ты, якія да па ма га юць 

зняць спазм брон хаў, раз рэ дзіць мак-

ро ту і вы вес ці яе з ар га ніз ма.

— На пэў на, у та кіх вы пад ках асаб-

лі ва не бяс печ на зай мац ца са ма ля-

чэн нем і звяр тац ца ў ап тэ ку, каб вы-

да лі «што-не будзь ад каш лю»...

— Так, бо ёсць прэ па ра ты, якія 

раз рэ джва юць мак ро ту, а ёсць тыя, 

якія пад аў ля юць каш ле вы сін дром. І 

тут па трэб ныя ме на ві та пер шыя. Ле-

кі, што пры гня та юць каш ле вы цэнтр 

га лаў но га моз га, мо гуць вы клі каць 

не вя лі кае ім гнен нае аб ляг чэн не, але 

за па лен чы пра цэс у брон хах за ста-

нец ца і па вя лі чыц ца. А пры бран хі це 

вель мі важ на, каб мак ро та ады хо-

дзі ла і не на коп лі ва ла ся. Яе за стой, 

асаб лі ва ў лю дзей з хра ніч ным бран-

хі там, па гра жае раз віц цём хра ніч най 

аб струк тыў най хва ро бы лёг кіх, або 

мо гуць раз ві вац ца аб сцэ сы, за па лен-

чыя мя шэч кі ў брон хах.

— Якія па мыл кі звы чай на ро бяць 

па цы ен ты з бран хі там?

— Не свое ча со вы па ча так ля чэн-

ня — асноў ная пры чы на бран хі ту. 

Не ка то рыя па цы ен ты пры хо дзяць на 

пры ём пас ля та го, як імк ну лі ся спра-

віц ца з за хвор ван нем са ма стой на, 

пры чым да стат ко ва доў гі час, — на 

пра ця гу дзён дзе ся ці. У вы ні ку яно 

толь кі ўзмац ні ла ся. Яшчэ ад на па мыл-

ка — іг на ра ваць рэ ка мен да цыі ўра ча. 

Зда ра ец ца, што з тра хе і там пры зна-

ча ем ан ты бі ё ты кі, але па цы ент вы ра-

шае па ча каць, ка лі «прой дзе са мо». 

І на ступ ны раз звяр та ец ца ў яшчэ 

гор шым ста не — з квіт не ю чым бран-

хі там. Уво гу ле ж важ на не да пус каць 

пе ра аха ла джэн няў, яны спры я юць 

раз віц цю бран хі ту. Час та на бран хі ты 

па ку ту юць лю дзі, якія пра цу юць у ха-

лод ных умо вах — у вы твор чых цэ хах 

з ніз кай тэм пе ра ту ра й.

— Вост ры бран хіт мо жа пе рай сці 

ў хра ніч ны?

— Мо жа, але ды яг наз «хра ніч ны 

бран хіт» не ста віц ца ад ра зу. Па цы ент 

як мі ні мум тры ра зы на год па ві нен 

звяр тац ца з аб васт рэн нем вост ра га 

бран хі ту. Та ды ёсць пад ста вы па ста-

віць ды яг наз «хра ніч ны бран хіт». Ён 

уз ні кае ў тым лі ку і ў шкод ных умо вах 

пра цы, аб васт рае сі ту а цыю ку рэн не, 

ха лод нае на двор'е, пе ры я дыч ныя пе-

ра аха ла джэн ні. Ка лі гэ тыя фак та ры 

на клад ва юц ца на аслаб ле ны іму ні тэт, 

цал кам ве ра год на атры маць хра ніч ны 

бран хіт. Але ўсё ж най час цей вост ры 

бран хіт па цы ент па спя хо ва вы леч вае 

і за бы вае пра яго.

— Як бран хіт ад роз ніць ад бран-

хі яль най астмы?

— Па спі раг ра ме. І ды яг наз «бран-

хі яль ная астма» ста віць пуль ма но-

лаг. Але ад роз нен ні ёсць і ў клі ніч най 

кар ці не. У астма ты каў пры сут ні чае 

астма тыч ны кам па нент: рап тоў на 

з'яў ля ец ца па чуц цё не да хо пу па вет-

ра, па на чах яны мо гуць спаць толь кі 

з пры ўзня тым уз га лоў ем. Ёсць у іх 

яшчэ ад на асаб лі васць — дыс тан цый-

ныя хры пы, якія чу юц ца на ад лег лас ці, 

у той час як у хво ра га на бран хіт яны 

вы слу хоў ва юц ца толь кі праз фа нен-

дас коп.

— Ці ёсць на род ныя срод кі, тра-

вы, якія да па ма га юць спра віц ца з 

бран хі там?

— Мож на двой чы на дзень пры-

маць груд ны збор «Пуль ма ран», гэ та 

доб ры да да так да асноў на га ля чэн-

ня. Так са ма мож на за вар ваць ча бор, 

зве ра бой. А ўво гу ле ў груд ным збо-

ры «Пуль ма ран» утрым лі ва ец ца ўсе 

не аб ход ныя кам па не нты. Ін га ля цыі 

з дыя ксі дзі нам доб ра раз рэ джва юць 

мак ро ту, час та пры зна ча юц ца яшчэ 

ёд ныя ці шчо лач ныя ін га ля цыі. З аб-

струк тыў ным бран хі там пры зна ча ем 

ін га ля цыі з бе ра ду а лам.

Але на КРА ВЕЦ



ЗДА РОЎЕ — 
У ВА ДЗЕ
Коль кі вад ка сці 
нам па трэб на 

і як яе пра віль на піць
Ма ла хто ве дае, што ў зна ка мі та га вы-

слоўя Іn vіno verіtas (іс ці на ў ві не) ёсць 

пра цяг іn aqua sanіtas (зда роўе ў ва-

дзе). У якіх вы пад ках ва да да па ма гае, 

а ў якіх пе ра шка джае пад трым лі ваць 

зда роўе на пла ве?

Рэ ка мен да цыя пра во сем шкля нак ва ды 

ў дзень ка чуе з ад на го глян ца ва га ча со пі су 

ў дру гі ўжо шмат га доў. Але з тых, хто пад-

піс ва ец ца пад та кой па ра дай, ні хто, зда ец ца, 

не ве дае, ад куль яна ўво гу ле ўзя ла ся. А даў 

яе аж но ў 1945 го дзе Да след чы са вет пры 

на цы я наль най Ака дэ міі на вук ЗША. Вось 

толь кі са вет на пі саў, што гэ та «пры маль нае 

што дзён нае ўжы ван не ва ды для боль шас ці 

да рос лых». Ме ла ся на ўва зе, што ў гэ тыя 

два літ ры ўва хо дзяць су пы, гар ба та, ка ва, 

со кі, са да ві на і га род ні на — уво гу ле ўсё тое, 

што ча ла век з'я дае і вы пі вае за дзень.

Але нех та пад лі чыў, што два літ ры — гэ та 

во сем шкля нак, і пе ра кру ціў пра фе сій ную 

па ра ду. А ка лі ж вы пі ваць во сем шкля нак 

ва ды ў дзень, акра мя ежы і ін шых на по яў, то 

бу дзеш атрым лі ваць удвая больш вад ка сці, 

чым ра і лі аме ры кан скія да след чы кі.

Коль кі ж на са мрэч трэ ба піць, каб ар га-

ніз му не ства рыць на вад нен не і не за му чыць 

яго за су хай? У на шым це ле шмат вад ка сці: 

на прык лад, кос ці на 1/5 скла да юц ца з ва-

ды, а мозг — на 72 %. Але ўсё роў на восем 

шкля нак — гэ та пе ра бор. З за хвор ван ня мі 

сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы і ны рак вя лі кая 

коль касць ужы тай вад ка сці мо жа пры вес ці да 

ацё ку лёг кіх і ны рач най не да стат ко вас ці.

Але не піць, ча ка ю чы, па куль пе ра сох не ў 

ро це, так са ма не трэ ба. Ка лі пе ра сох лі вус-

ны і чэ шуц ца во чы, ар га нізм абяз вод жа ны. 

Гэ та зна чыць, што це ла стра ці ла больш за 

2 % вад ка сці і па чаў мя няц ца са ля вы ба ланс 

кры ві, на што рэ агуе наш мозг. Рэ цэп та ры 

пры змя нен ні ўзроў ню со лі б'юць тры во гу, 

і ар га нізм уклю чае энер га збе ра галь ны рэ-

жым: змян ша ец ца по та вы дзя лен не, слі на вы-

дзя лен не і мо час пус кан не. Але да стат ко ва 

зра біць глы ток, і рэ цэп та ры ад клю ча юц ца.

Вя до ма, што не ўсе на поі на та ля юць 

сма гу. Ка ва, гар ба та, га зі ра ва ныя на поі вы-

вод зяць вад касць з ар га ніз ма, уз мац ня ю чы 

жа дан не па піць. А вось у на та лен ні сма гі 

тэм пе ра ту ра ва ды не ады гры вае ні я кай ро лі, 

хоць і зда ец ца, што ха лод ная ва да з гэ тым 

спраў ля ец ца лепш. Не да па ма гае ле дзя ная 

ва да і ах вот ным па ху дзець: на яе са гра ван не 

ар га нізм рас хо дуе ўся го з дзя ся так ка ло-

рый, якія на на шай ва зе ні як не ад бі ва юц ца. 

А вось ка лі тлус тую ежу за пі ваць ле дзя ной 

ва дой, у страў ні ку гэ ты тлушч не пе ра траў-

ля ец ца, а пра соў ва ец ца ў кі шэч нік, вы клі-

ка ю чы яго рас строй ства. У гэ ты час мозг не 

атрым лі вае сіг на лу, што ча ла век на сы ціў ся, 

і ён пра цяг ва е ес ці і ес ці. На гэ тым, да рэ чы, 

і тры ма юц ца ўсе фаст-фу ды — ка лі ў кам бі-

на ва ных абе дах па вы гад най ца не змя шча-

юц ца толь кі на поі з іль дом.

Якую ва ду лепш піць: кі пя чо ную, па куп-

ную ці філь тра ва ную? Са мы эка на міч ны 

ва ры янт — кі пя чэн не: мік ро бы па мі ра юць, 

хлор вы па рва ец ца, ліш нія со лі ася да юць на 

дне чай ні ка. Але ка лі со ляў у ва дзе і так ня-

шмат, то на ля гаць на кі пя чо ную ва ду нель га. 

А куп ляць ва ду бес сэн соў на, ка лі до ма ста іць 

фільтр. Толь кі ка лі гэ та не фільтр з сіс тэ май 

зва рот на га ос ма су — яны ро бяць ва ду амаль 

дыс ты ля ва най, гэ та зна чыць па збаў ля юць яе 

лю бых пры ме сяў. А та кая ва да з'яў ля ец ца 

най леп шым рас тва раль ні кам і, згод на з да-

сле да ван ня мі Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя, вы мы вае каль цый і со лі з ар га ніз ма, 

пры вод зя чы да праб лем з су ста ва мі, сэр цам, 

аб васт рэн ня яз вы, ма ла кроўя.

Але на КРА ВЕЦ.

Вы пра сі лі рас ка зацьВы пра сі лі рас ка заць   ВОСТ РЫ, 
АБ СТРУК ТЫЎ НЫ 

ЦІ ХРА НІЧ НЫ?

 ПЫ ТАН НЕ Ў ТЭ МУ
Што больш ін фар ма тыў на для вы яў лен ня хва роб ор га наў груд ной 

клет кі: флю а раг ра фія або рэнт ген лёг кіх? І якая пра цэ ду ра менш шкод-
ная для ар га ніз ма?

Тац ця на Аляк се еў на, г. Коб рын.

— Больш ін фар ма тыў ным, без умоў на, з'яў ля ец ца рэнт ген. Але і пра мя нё-
вая на груз ка на ар га нізм пад час гэ та га да сле да ван ня боль шая. Пер ша па-
чат ко ва пе ра важ ную боль шасць па цы ен таў на кі роў ва юць на флю а раг ра фію. 
Там вы яў ля юц ца і бран хі ты, у тым лі ку пры кме ты хра ніч на га за па лен ня, 
і пнеў ма ніі, і ту бер ку лёз, і на ват ан ка зах вор ван ні. Пры чым з бран хі та мі і пнеў-
ма ні я мі ро біц ца не толь кі пра мая пра ек цыя, але і ба ка вая. У вы пад ку за цяж-
ной хва ро бы ці хра ніч на га бран хі ту па цы ен та на кі роў ва юць на рэнт ген.

Мно гія про сяць на кі ра ваць на та кі від да сле да ван ня, як кам п'ю тар ная та-
маг ра фія (КТ). Але ма ла хто ве дае, што КТ ор га наў груд ной клет кі роў ная па 
до зе апра мень ван ня пя ці дзе ся ці флю а раг ра фі ям. Для маг ні та-рэ за нанс най 
та маг ра фіі (МРТ) так са ма ёсць шэ раг су праць па ка зан няў. Важ на па мя таць, 
што ўсе гэ тыя да сле да ван ні ня суць пэў ную на груз ку на ар га нізм і са ма стой-
на пры зна чаць іх са бе не вар та, а пра хо дзіць трэ ба толь кі па рэ ка мен да цыі 
ўра ча-тэ ра пеў та ці вуз ка га спе цы я ліс та.

Як 
рас па знаць 
і ля чыць 
бран хіт

Ня сцерп ны ба лю чы ка шаль, 

які быц цам бы раз ры вае 

ця бе знут ры, — вось га лоў ны 

сімп том за па лен ня слі зіс тай 

брон хаў, ці па прос ту бран хі ту. 

Яго не свое ча со вае ля чэн не 

мо жа пе ра вес ці вост ры пра цэс 

у хра ніч ны. А ад хра ніч на га 

бран хі ту да астмы ру кой па даць. 

Вось ча му так важ на свое ча со ва 

і пра віль на яго ля чыць. Як гэ та 

ра біць, рас ка за ла за гад чык 

2-га тэ ра пеў тыч на га ад дзя лен ня 

31-й га рад ской па лі клі ні кі 

г. Мін ска На тал ля ФІ ЛО НА ВА.

ПРЫНОШУ 
ШЧАСЦЕ 

НАВАСЁЛАМ! 
НЯДОРАГА!

Ча сам дас ка на лае вы ка нан не тэр мі наў вы-

ся ван ня на сен ня, вы сад кі ра са ды, пад кор-

мак, тэм пе ра тур на га рэ жы му і нор маў па-

лі ву не да юць год на га вы ні ку ў вы гля дзе 

не бы ва лых ура джа яў.

Ні для ко га не сак рэт, што рас лі нам, гэ так са ма 

як і лю дзям, улас ці выя ўза ем ныя доб ра зыч лі васць 

і ан ты па тыя: су сед ства з ад ны мі куль ту ра мі ві да-

воч на ідзе ім на ка рысць, а з ін шы мі — па гі бель на 

ад бі ва ец ца на зда роўі і ўра джаі.

На ву коў цы на зы ва юць устой лі вую «не пры яз-

насць» жы вых ар га ніз маў (ня хай гэ та бу дуць рас-

лі ны, гры бы або мік ра ар га ніз мы) адзін да ад на го 

але ла па ты яй. Тлу ма чыц ца гэ тая з'я ва тым, што 

адзін з ар га ніз маў вы лу чае пэў ныя хі міч ныя рэ-

чы вы, якія за трым лі ва юць ці цал кам пры гня та юць 

раз віц цё ін ша га. На прык лад, на гэ тым прын цы пе 

за сна ва на дзе ян не ан ты бі ё ты каў.

Вар та ве даць, якія рас лі ны «на дух не пе ра но-

сяць» ад но ад на го. Пры па са дцы ўліч вай це гэ тыя 

асаб лі вас ці і не ра бі це па мы лак!

Цы бу ля і га рох
Раз на стай ныя ві ды цы бу лі і га ро ху мож на лі-

чыць злос ны мі во ра га мі. І рэп ча тая цы бу ля, і цы-

бу ля-па рэй, і шніт-цы бу ля і на ват дэ ка ра тыў ныя 

аліў мы пры гня та юць рост га ро ху.

Гэ так жа па гі бель на для га ро ху і су сед ства з 

час на ком.

За мест гэ та га вы са дзі це по бач з га ро хам морк-

ву, рэ пу, агур кі, пят руш ку або каль ра бі.

Буль ба і та ма ты
Пры чы на не па жа да на га су сед ства гэ тых куль-

тур не мае ні я ка га да чы нен ня да за гад ка вай з'я-

вы але ла па тыі. Ві на ва та ва ўсім бліз кае сва яц-

тва гэ тых куль тур. І буль ба, і та мат ад но сяц ца 

да ся мей ства па слё на вых і, ад па вед на, ма юць 

у ся мей ным «анам не зе» ад ноль ка выя хва ро бы, 

а так са ма па ку ту юць ад на шэс ця ад ных і тых жа 

шкод ні каў.

Вы рошч ван не та ма таў і буль бы на су сед ніх 

град ках вя дзе да не па жа да на га аб ме ну хва ро-

ба мі.

Гэ та ж пра ві ла рас паў сюдж ва ец ца і на ін шых 

прад стаў ні коў ся мей ства: пер цы і бак ла жа ны 

так са ма нель га са джаць по бач з буль бай і та-

ма та мі.

Пе рац і ба бо выя
Вель мі не рэ ка мен ду ем вы рошч ваць не да лё ка 

адзін ад ад на го пе рац і ба бо выя рас лі ны. Гэ тыя 

куль ту ры ня рэд ка ста но вяц ца ах вя ра мі ант рак но-

зу — грыб ко ва га за хвор ван ня, якое пра яў ля ец ца 

ва ўтва рэн ні чор ных плям, яз ваў на сцяб ле і ліс ці 

рас лін і за гні ван ні пла доў.

Ант рак но зам час та хва рэ юць гар бу зо выя куль-

ту ры (агур кі, ды ні, ка бач кі, ка ву ны), ягад ныя кус-

ты (ма лі на, агрэст, па рэч кі), клуб ні цы. Іх так са ма 

не вар та вы са джваць по бач з пер цам, га ро хам, 

фа со ляй і бо бам.

Морк ва і кроп
Аг ра но мы да гэ та га ча су не мо гуць ні па цвер-

дзіць, ні аб верг нуць тэ о рыю пра тое, што кроп 

за па воль вае рост морк вы. Міф гэ та ці не, але 

во пыт не ад на го па ка лен ня ага род ні каў па каз вае, 

што гэ тыя дзве куль ту ры не вар та вы са джваць 

па су сед стве.

Лі чыц ца, што рост морк вы так са ма пры гня та-

юць аніс і пят руш ка. А вось га рох, шпі нат і цы бу ля, 

на ад ва рот, уплы ва юць на ўра джай ка ра няп ло да 

даб ра твор на.

Ка пус та і ві на град
Яшчэ ад на не рас тлу ма ча ная на ву ко ва тэ о рыя 

аб вя шчае, што ка пус ныя град кі вар та тры маць 

як ма га да лей ад ві на гра ду. Ка жуць, што смак 

ягад апош ня га ад гэ та га су сед ства пры кмет на 

па гар ша ец ца. Уліч ва ю чы, што гэ та му са до ва-ага-

род на му «па вер'ю» больш за 2000 га доў, да яго 

ўсё ж та кі вар та пры слу хац ца.

Ся род куль тур, якія ідуць на ка рысць ві на-

гра ду, — ісоп, ба зі лік, пе лар го нія, ма цяр душ ка, 

якія сва ім моц ным па хам ад пуж ва юць шкод ні-

каў. Па су сед стве з ві на град ні кам мож на так-

са ма вы са джваць га рох, фа со лю, ка ню шы ну, 

ажы ну.

Ка пус та, у сваю чар гу, лю біць «кам па нію» 

кро пу, мя ты, ра мон ку, раз ма ры ну, шал фею, ча-

ба ру.

Ла тук і бро ка лі
Да сле да ван ні па каз ва юць, што на сен не ла ту ку 

дрэн на ўзы хо дзіць на град ках, дзе ра ней вы рошч-

ва ла ся ка пус та бро ка лі, аль бо ў не па срэд най бліз-

ка сці ад гэ тай га род ні ны. Рэ чы вы, якія бро ка лі 

вы лу чае ў гле бу ў пра цэ се жыц ця дзей нас ці, пры-

гня та юць рас лі ны ла ту ку.

Га род ні на, якая даб ра твор на ўплы вае на рост 

ла ту ку, — роз ныя ві ды цы бу лі, агур кі, ра дыс ка, 

клуб ні цы, ак са міт кі, бу ра кі.

Ліс та вая гар чы ца і бу ра кі
Ліс та вую гар чы цу вель мі не па жа да на вы сей-

ваць по бач з бу ра ка мі. Тое ж са мае да ты чыц ца і 

цес на га су сед ства з фа со ляй вог нен на-чыр во най 

(у на ро дзе — ту рэц кія ба бы). Не менш шко дзіць 

гар чы цы і «бліз касць» са сла неч ні кам.

А вось вы рошч ваць гэ тую «злюч ку» ра зам з 

бро ка лі, цвят ной ка пус тай, спар жай і цы бу ляй, 

на ад ва рот, на ват рэ ка мен ду ец ца.

НЕ ПА РА
Рас лі ны, якія нель га 
вы рошч ваць по бач
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