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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У ста лі цы вы зна ча ны 

дзве га лоў ныя пля цоў кі — 

ка ля спар тыў на га комп лек су 

«Чы жоў ка-Арэ на» і Па ла ца 

спор ту. Тут сваю пра дук цыю 

прад ста вяць сель гас вы твор-

цы, фер мер скія (ся лян скія) 

гас па дар кі, прад пры ем ствы 

спа жы вец ка га та ва рыст ва з 

усёй кра і ны. Акра мя га лоў-

ных пля цо вак, у го ра дзе 

вы дзе ле на 197 мес цаў для 

што дзён на га ганд лю, дзе 

да зво ле на пра да ваць пло да-

ага род нін ную пра дук цыю, 

ЗЛОС НЫ «СУ СЕД»
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Па сло вах на ву коў ца, коль касць 

вос за ле жыць ад па ры го да. Зі мой 

на ся ко мыя зна хо дзяц ца ў ста дыі спа-

кою — гэ ты пе ры яд яны пе ра жы ва-

юць у вы гля дзе па ла вас пе лых са мак 

(за сна валь ніц бу ду чай ка ло ніі). Вяс-

ною апош нія вы хо дзяць са схо ві шчаў 

і раз дзя ля юц ца, каб ства рыць но выя 

ка ло ніі. Спа чат ку ме на ві та на гэ тыя 

мэ ты вы ка рыс тоў ва юц ца ўсе асін ыя 

час і энер гія. Але па сту по ва коль касць 

на ся ко мых у гняз дзе па вя ліч ва ец ца, а 

яе пік на зі ра ец ца ў кан цы ле та — пер-

шай па ло ве во се ні.

У кан цы ве ге та цый на га се зо на да-

рос лыя во сы час цей су стра ка юц ца ў 

са дах і ага ро дах, дзе па спе лі яга ды, 

фрук ты і ін шыя пла ды, каб да дат ко-

ва пад сіл ка вац ца вуг ля во да мі (лі чы-

нак яны вы корм лі ва юць жы вёль най 

ежай, пе ра важ на на ся ко мы мі-шкод-

ні ка мі). Ме на ві та та ды час цей за ўсё 

і ад бы ва юц ца не бяс печ ныя су стрэ чы 

з людзь мі, якія так са ма зай ма юц ца 

на рых тоў кай ура джаю.

— На ак тыў насць гэ тых на ся ко мых 

уплы ва юць так са ма і ўмо вы на двор'я. 

Ка лі вяс ной яны бы лі спры яль ны мі для 

фар мі ра ван ня ка ло ній вос на перс пек-

ты ву, то вар та ча каць іх знач най коль-

кас ці ў кан цы ве ге та цый на га се зо на, 

што мы сё ле та і на зі ра ем, — ад зна чае 

Алег Ба ра дзін.

НЕ БЯС ПЕЧ НА 
ДЛЯ ЗДА РОЎЯ

Свае гнёз ды во сы лю бяць бу да ваць 

у якім-не будзь укрыц ці. Не ка то рыя з іх 

се ляц ца пад зям лёй — у мы шы ных но-

рах і ін шых на ту раль ных утва рэн нях, 

не ка то рыя — у ля сах, дзе вы бі ра юць 

дуп ла ва тыя дрэ вы. А на тэ ры то рыі на-

 се ле ных пунк таў во сы час та жы вуць 

у за кі ну тых, паў раз бураных бу дын ках, 

на га ры шчы, у ні шах, пус тотах сцен. 

Так, па сло вах Але га Ба ра дзі на, яны 

атрым лі ва юць ад ча ла ве ка ўскос ную 

аба ро ну для сва іх гнёз даў.

Але та кое су сед ства лю дзям звы-

чай на не да спа до бы. Яны ад га ня юць 

вос, чым пра ва ку юць на ся ко мых аба-

ра няц ца і джа ліць сва іх во ра гаў.

Як ад зна чае на ву ко вец, па вод зяць 

ся бе агрэ сіў на мно гія ві ды вос, але 

най больш вя до мыя вы пад кі з ру ды-

мі, звы чай ны мі, гер ман скі мі во са мі 

і шэрш ня мі. Ма са вы на пад апош ніх 

мо жа пры вес ці да ля таль на га кан ца 

ад ін так сі ка цыі на ват без ана фі лак-

тыч на га шо ку.

— Шэрш ні — да во лі буй ныя на ся-

ко мыя, та му пры ўку се ўвод зяць сва ёй 

ах вя ры да стат ко ва вя лі кую до зу так сі-

ну, — рас каз вае Алег Іга ра віч. — Пры 

гэ тым во сы, у ад роз нен не ад пчол, не 

гі нуць пас ля пер ша га ўджа лен ня, бо 

ма юць глад кае, не вы зуб ле нае джа ла, 

та му мо гуць джа ліць шмат ра зоў.

Па сло вах фель ча ра хут кай ме-

ды цын скай да па мо гі Ільі КУ РЭЙ ЧЫ КА,

са мае не бяс печ нае ва ўджа лен нях 

вос — раз віц цё алер гіч най рэ ак цыі аж 

да ана фі лак тыч на га шо ку ў лю дзей 

з ін ды ві ду аль най не пе ра нос нас цю на 

кам па не нты асі на га яду. Мае зна чэн не 

і коль касць на ся ко мых, якія на па лі на 

ча ла ве ка, — з іх па ве лі чэн нем, ад па-

вед на, ця жэй шая і рэ ак цыя ар га ніз ма. 

Апош няя так са ма за ле жыць і ад мес ца 

ўджа лен ня — вас уку сі лі, на прык лад, у 

ру ку ці ў воб ласць шыі. У апош нім вы-

пад ку ўкус мо жа вы клі каць удуш ша.

— Ка лі ў ча ла ве ка ро біц ца цяж кім 

ды хан не, па гар ша ец ца са ма ад чу ван не, 

трэ ба тэр мі но ва вы клі каць хут кую да-

па мо гу, — га во рыць Ілья Ку рэй чык. — 

Ка лі ж пас ля ўджа лен ня, на прык лад, 

на ру цэ ўтва ра ец ца толь кі не вя лі кая 

пры пух ласць, мож на не звяр тац ца да 

ўра чоў, а пры няць ан ты гіс та мін ны прэ-

па рат і на нес ці на зо ну ўджа лен ня спе-

цы яль ныя ге лі ці ма зі.

ЯК ЗА СЦЕ РАГ ЧЫ СЯ 
АД НА ПА ДУ?

Алег Ба ра дзін ра іць заў сё ды імк нуц-

ца па збя гаць кан так ту з во са мі і абы хо-

дзіць іх гнёз ды на ад лег лас ці ў не каль кі 

мет раў. Ка лі ж гэ та не маг чы ма, лепш 

вы клі каць МНС, спе цы я ліс ты да па мо-

гуць па зба віц ца ад не бяс печ ных «су-

се дзяў». Алег Ба ра дзін так са ма ўпэў не-

ны — лепш з асця рож нас цю ка рыс тац-

ца па ра да мі, якія да юц ца ў ін тэр нэ це:

— Ча сам пра па ну юць «за ліць» ува-

ход у гняз до дых ла фо сам, але трэ ба 

ра зу мець, што та кая ад ту лі на там мо-

жа быць не ад на. Хтось ці ра іць ноч-

чу зрэ заць гняз до з ро ем і зні шчыць 

яго. Але но чы ў нас па куль ад нос на 

цёп лыя, та му і во сы яшчэ ак тыў ныя. 

І ў пер шым, і ў дру гім вы пад ку мож на 

су стрэц ца з раз' юша ным ро ем на ся ко-

мых, та му лепш не ры зы ка ваць і да ве-

рыць гэ ту спра ву спе цы я ліс там.

Ёсць і прэ вен тыў ныя ме ры. Каб што-

год во сы не ра бі лі по бач сваё жыт ло, 

трэ ба вяс ной з да па мо гай фе ра мон ных 

па стак (пра да юц ца ў не ка то рых кра-

мах) зла віць ка ля гняз да за сна валь ні-

цу. Та ды і рой не сфар мі ру ец ца.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.
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Уджа лен не шэрш няў 
мо жа быць смя рот ным для ча ла ве ка.

Запас бяды не чыніць!

На двор'еНа двор'е  

Цык лон ідзе. 
Ён ужо прый шоў

Уна чы ў се ра ду маг чы мы пер шыя за ма раз кі: 
да мі нус трох гра ду саў

У апош ні ты дзень ве рас ня асноў ны ўплыў на на-

двор'е ў на шай кра і не бу дуць аказ ваць ат лан тыч ныя 

цык ло ны. Па ха ла да ла, а да лей уста лю ец ца са праўд-

нае во сень скае на двор'е, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант-

ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У па чат ку тыд ня ат лан тыч ны цык лон, шлях яко га пра хо-

дзіць це раз тэ ры то рыю на шай кра і ны, аб умо віў даждж лі вае 

і вет ра нае на двор'е. У аў то рак цык лон пе ра мес ціц ца на 

цэнт раль ныя ра ё ны Ра сіі. Та му даж джы асла бе юць, але 

ў Беларусі за ха ва ец ца моц ны па ры віс ты ве цер. У се ра ду 

на ша тэ ры то рыя не на доў га апы нец ца ў воб лас ці па вы ша-

на га ціс ку. Уна чы бу дзе без апад каў, але хо лад на: тэм пе-

ра ту ра па вет ра па ні зіц ца да плюс 1-6 гра ду саў, мес ца мі 

маг чы мы за ма раз кі да ну ля — мі нус 3 гра ду саў. Днём на 

паў ноч на-за ход нюю част ку кра і ны бу дуць аказ ваць уплыў 

ат мас фер ныя фран ты чар го ва га паў ноч на ат лан тыч на га 

цык ло ну, та му ча ка юц ца даж джы і моц ны па ры віс ты ве цер. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень па кра і не скла дзе ад плюс 8 

да плюс 15 гра ду саў.

Ат мас фер ныя фран ты, якія ссоў ва юц ца да нас з бо ку 

паў ноч на га за ха ду Еў ро пы, бу дуць гас па да рыць на тэ ры-

то рыі Бе ла ру сі ў чац вер. Ча ка ец ца вет ра нае і даждж лі вае 

на двор'е. На боль шай част цы кра і ны праг на зу ец ца моц ны 

ве цер. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ў чац вер скла дзе ад 

плюс 4 да плюс 10 гра ду саў. Днём бу дзе кры ху цяп лей: 

дзесь ці ка ля 10—16 цяп ла, а па паў днё вым за ха дзе кра і-

ны — да плюс 18 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у пят ні цу за ха ва ец ца ня ўстой лі вае, але да во лі цёп лае на-

двор'е. Уна чы ў асоб ных ра ё нах, ра ні цай і ўдзень на боль-

шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы. За ха ва ец ца па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўна чы скла дзе 3—10 цяп ла, а ўдзень бу дзе ад плюс 10 

да плюс 16 гра ду саў, па поўд ні — 17—20 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ



якую вы рошч ва юць у гас па дар ках і на пры ват ных пад-

вор ках.

Уся сель ска гас па дар чая пра дук цыя бу дзе рэа лі зоў вац-

ца па ніз кіх цэ нах. Па куп ні кі так са ма змо гуць на быць хле ба -

бу лач ныя, кан ды тар скія вы ра бы, кан сер вы, ма лоч ныя пра-

дук ты, мя са, каў бас ныя вы ра бы, ры бу, мёд.

Ве тэ ра нам і ўдзель ні кам Вя лі кай Ай чын най вай ны, ін ва лі-

дам І гру пы, гра ма дзя нам, ста рэй шым за 80 га доў, ака жуць 

да па мо гу ў да стаў цы пло да а га род нін най пра дук цыі да до му 

бяс плат на. Да па мо гу ў па груз цы ака жуць ак ты віс ты БРСМ.

Ган на ЗА НКАВІЧ, фо та аў та ра.

Сты хіяСты хія  

МОЦ НЫ ВЕ ЦЕР 
ВА ЛІЎ ДРЭ ВЫ
Учо ра ў шэ ра гу 

ра ё наў Брэсц кай 

воб лас ці ў вы ні ку 

пра хо джан ня 

моц на га вет ру 

(да 20 м/с) на зі ра лі ся 

ка рот ка тэр мі но выя 

ад клю чэн ні элект ра-

за бес пя чэн ня 

ў не каль кіх 

на се ле ных пунк тах. 

У вы ні ку па дзен ня дрэў 

па шко джа ны два аў та ма-

бі лі, ад на гас па дар чая па-

бу до ва. 

Ад бы ло ся ад клю чэн-

не элект ра за бес пя чэн ня 

ў 101 на се ле ным пунк це 

ў Лель чыц кім і Бра гін скім 

ра ё нах, што на Го мель-

шчы не. У вы ні ку па дзен ня 

дрэў у Го ме лі быў па шко-

джа ны аў та ма біль. 

У Ма гі лёў скай воб лас-

ці моц ны ве цер (да 15 м/с) 

так са ма пры вёў да па-

дзен ня дрэў у Баб руй ску, 

Баб руй скім, Ма гі лёў скім і 

Кі раў скім ра ё нах.

У Мін скай воб лас ці з-за 

вет ру (да 17 м/с) фік са ва-

лі ся ад клю чэн ні элект ра-

за бес пя чэн ня ў 21 на се-

ле ным пунк це ў Мін скім, 

Лю бан скім, Пу ха віц кім, 

Сма ля віц кім ра ё нах, а так-

са ма ў Ба ры са ве і Жо дзі-

не. У вёс цы Ша пя лі Мінск а-

га ра ё на па ва лі ла дрэ ва. 

Ва ўсіх выпадках па цяр пе-

лых не бы ло.

Сяр гей РА СОЛЬ КА




