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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.23 21.07 15.44
Вi цебск — 5.07 21.03 15.56
Ма гi лёў — 5.13 20.58 15.45
Го мель — 5.17 20.48 15.31
Гродна — 5.40 21.22 15.42
Брэст    — 5.47 21.16 15.29

Iмянiны
Пр. Макрыны, Міліцы, Рамана, 
Серафіма, Сцяпана.
К. Надзеі, Альфонса, Пятра, 
Юстына.

Месяц
Апошняя квадра 29 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Блізнят.
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Па га ры зан та лі: 2. Даб ра дзей кі. 8. Ра гу. 9. Пі-
ва. 10. Жні вень. 13. От рак. 15. Ко рак. 16. Ка ран. 17. 
Тра ва. 18. Эты ка. 21. Бух та. 22. Ко лас. 25. Еса ул. 27. 
Сер пень. 29. Жы та. 30. Спас. 31. Па да сі на вік. Па 

вер ты ка лі: 1. Пра рок. 2. Дуб. 3. Ра нак. 4. Да вер. 5. 
Еў нік. 6. Іпа. 7. Ка мень. 11. Пры па сі ха. 12. Пра чыс тая. 
14. Ко пач ка. 16. Ка рэн не. 19. Збож жа. 20. Флёк сы. 22. 
Кле ма. 23. Лап ці. 24. Сон ца. 26. Сап. 28. Аск.

1920 год — ство ра ны Ва ен на-рэ ва лю цый ны ка-
мі тэт Бе ла рус кай ССР (ВРК БССР) на ча ле 

з А.Р.Чар вя ко вым (дзей ні чаў да 13 снеж ня 1920 г.). 
Пад па рад коў ваў ся Рэў ва ен са ве ту За ход ня га фрон ту. 
Асноў ныя за да чы: ар га ні за цыя са вец кай ула ды на мес-
цах, да па мо га Чыр во най Ар міі, пад рых тоў ка склі кан ня 
з'ез даў Са ве таў і вы ба ры па ста ян ных ор га наў ула ды. 
Дру ка ва ныя ор га ны — га зе ты «Са вец кая Бе ла русь», 
«Вест кі ва ен на-рэ ва лю цый на га ка мі тэ та ССРБ», «Звяз-
да» і па вя то выя га зе ты. У жніў ні ўла да ВРК БССР рас-
паў сюдж ва ла ся на 21 па вет Мін скай, Ві лен скай і Гро-
дзен скай гу бер няў, у каст рыч ні ку, пас ля за кан чэн ня 
поль ска-са вец кай вай ны 1919-1920 га доў, — толь кі на 
6 па ве таў Мін скай гу бер ні (Баб руй скі, Ба ры саў скі, Ігу-
мен скі, Мін скі, Ма зыр скі, Слуц кі). ВРК БССР пе ра даў 
свае паў на моц твы Дру го му Усе бе ла рус ка му з'ез ду Са-
ве таў.

1906 год — ра сій скім прэм' е рам быў пры зна ча-
ны Пётр Ста лы пін. Гэ ты па лі тык пра біў ся 

да ўла ды дзя ку ю чы рэд ка му спа лу чэн ню гнут кас ці ў 
по гля дах і цвёр дас ці. Ён паў та рыў 
шлях уся ка га пры стой на га на той 
час ча ла ве ка: у юнац тве — лі бе рал, 
у ста лас ці — кан сер ва тар і ма нар-
хіст. Пад час рэ ва лю цыі 1905 го да 
Ста лы пі на пры зна чы лі мі ніст рам 
унут ра ных спраў. Дзя ку ю чы яму 
мо ва ўзба га ці ла ся іды ё ма мі «ста-
лы пін скі галь штук» і «ста лы пін скі 
ва гон». Ён так са ма ўвёў ва ен на-па-
ля выя су ды, якія ў 24 га дзі ны ад праў ля лі на шы бе ні цу 
схоп ле ных са збро яй у ру ках рэ ва лю цы я не раў. Та кіх 
за ча ты ры га ды на бра ла ся больш за 4 ты ся чы. Рэ-
ва лю цы я не ры спра ба ва лі помс ціць і ў жніў ні 1906-га 
ўза рва лі да чу Ста лы пі на на Ап тэ кар скім вост ра ве, па-
ка ле чыў шы двух яго дзя цей. Да та го ча су ён ужо быў 
прэм' е рам, але пе ра стаў па да бац ца кі ру ю чым ко лам, 
ка лі пра па на ваў аб ме жа ваць па ме шчыц кую ўлас насць. 
Ужо быў га то вы ўказ аб ад стаў цы Ста лы пі на, ка лі 14 
ве рас ня 1911 го да яго за стрэ ліў у кі еў скім опер ным тэ-
ат ры эсэр-тэ ра рыст Баг роў. Апош нім ру хам Ста лы пін, 
па да ючы, па спра ба ваў пе ра хрыс ціць ім пе ра та ра, які 
ся дзеў у ло жы. За бой цу спеш на па ве сі лі. Ні хто не стаў 
вы свят ляць, на вош та гэ ты даў ні агент аховы стра ляў у 
Ста лы пі на. Між тым факт за ста ец ца фак там: про пуск у 
бу ды нак тэ ат ра (лі чы ла ся, што ён на дзей на ахоў ваў ся), 
дзе іш ла ў той ве чар «Каз ка пра ца ра Са лта на» і дзе 
пры сут ні чаў ім пе ра тар Мі ка лай ІІ і ін шая знаць, Баг роў 
атры маў ме на ві та ад аховы.

1953 год — 60 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Бы-
каў ка Шчу чын ска га ра ё на Гро дзен скай воб-

лас ці) Сяр гей Аляк санд ра віч Мас ке віч, бе ла рус кі фі зік, 
док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук (1995), пра фе сар 
(1997). Аў тар на ву ко вых прац па спект ра ска піі бія ар га-
ніч ных ма ле кул.

Іван МЕ ЛЕЖ, на род ны 
пісь мен нік Бе ла ру сі:

«Чым сла бей ту лі ла мя не да ся бе жыц цё, 
тым мац ней я за яго тры маў ся, тым больш 
са лод кім яно зда ва ла ся мне. Я адуж ваў усе 
цяж кас ці ў імя бу ду чы ні, у імя жыц ця». ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

У рэ ста ра не.
— Афi цы янт, ска жы це, ка лi лас ка, 

гэ та праў да, што вы за на мi да яда е-
це?

— Ну што вы! Гэ та вы за на мi да-
яда е це.

Зва нок апе ра та ру ма бiль най су вя зi:
— Пра бач це за пы тан не, але ка лi тэ ле-

фон упа ў у вяд ро з ацэ то нам, гэ та нi як не 
паў плы вае на яго ра бо ту?

— На ра бо ту ацэ то ну — не.

— Я жан чы на, а не мый шчы ца по-
су ду.

— Я муж чы на, а не бан ка мат.
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Организация ЗАКУПИТ 

в больших объемах

 ЗАМОРОЖЕННУЮ 
СВИНИНУ 

у ИП и юр. лиц 
по безналичному расчету

Тел.: 8 044 7888 503

2-ой категории 

Па га ры зан та лі: 2. «Бы ка жуць жней кам тым зыч-
лі ва:\\Да нас ідзе це, ... !\\Пад наш ця нёк ха вай цесь, 
жней кі». («Но вая зям ля». Я.Ко лас). 8. Стра ва з дроб-
ных ка ва лач каў мя са, ры бы або га род ні ны. 9. У жніў ні 
і ве ра бей ... ва рыць (прык.). 10. «Якія но чы до рыць ... 
!\\Са ко чуць ко ні кі ў тра ве».(«Якія но чы до рыць ...!». 
С.За кон ні каў). 13. Член ма лод шай дру жы ны кня зя ў 
ста ра жыт най Ру сі. 15. За ку пор ка для бу тэ лек. 16. Свя-
шчэн ная кні га му суль ман. 17. «Га ра чы ня. Ледзь ра за-
днее -\\... на се на жа ці млее». («Га ра чы ня». М.Танк). 18. 
Су куп насць нор маў па во дзін, ма раль якой-не будзь 
гра мад скай гру пы. 21. Мар скі за ліў, пры год ны для 
ста ян кі су доў. 22. «Ссі ве лы ўжо ... схі ну ла к мя жы\\У 
сум ным шап тан ні: «Дзе, жнеі мае, вы?». («Жні во». 
Я.Ку па ла). 25. У цар скай ар міі ка зац кі афі цэр скі чын. 
27. Наз ва жніў ня ў вы дан нях Ф.Ска ры ны. 29. Ка лі 
чар ні ца па спя вае, то па спе ла і ...(прык.). 30. «... су-
стра кай — у мёд нож ма кай» — так ка за лі ў на ро дзе 
пе рад Спа сам-мя до ві кам (14 жніў ня). 31. «Ра га таў 
ён і кры чаў,\\Дзе сха ва лі ся між траў\\... ста ры,\\Дзве 
ваў ня нач кі — сяст ры». («Му ха мор». М.Танк).

Па вер ты ка лі: 1. Іл ья — ... — два ча сы ўва лок 
(прык.); свя та Іл ьі ад зна ча ла ся 2 жніў ня. 2. ... у жніў-
ні жа лу да мі ба га ты — да ўра джаю (прыкм.). 3. Як на 
Ган ну (7 жніў ня) ... ха лод ны — бу дзе і зі ма ха лод ная 
(прыкм.). 4. Тое, што і да вер'е. 5. Ся дзіб ны дух, які, 
па вод ле па вер' яў, ру піц ца, каб пра віль на су шы лі ся 
сна пы і зер не, да па ма гае апра цоў ваць лён і пянь ку. 
6. Ра ка на Го мель шчы не, ле вы пры ток Пры пя ці. 
7. На ад ным мес цы і ... мо хам аб рас тае (прык.). 
11. Пры бя ры ха — ... ; так на зы ва юць жні вень 
у на ро дзе. 12. ... — пры ня се хле ба чыс та га (прык.); 
свя та ... ад зна ча лі 28 жніў ня. 14. «Што сна по чак — 
то ...,\\Што ... — то й ва зо чак». З ва ла чоб най пес ні. 
16. На дыш ло Ус пен не — цяг ні буль бу за ...(прык.). 
19. У жніў ні спі на млее, а ... спее (прык.). 20. Пры-
го жыя па ху чыя квет кі. 22. За ціск для за ма ца ван ня 
пра ва доў на пры бо рах, элект рыч ных ма шы нах. 23. 
Пле це ны ся лян скі абу так; у ... пе ра во зі лі ў но вую 
ха ту Да ма ві ка, іх ах вя ра ва лі ру сал кам і Ва дзя ні ку. 
24. У жніў ні ... грэе, а ва да ха ла дзее (прык.). 26. 
Хва ро ба ко ней. 28. Ор ган раз мна жэн ня ў гры боў.

«Якія но чы до рыць жні вень!»

1 жніў ня, чац вер. Не спры-
яль ны дзень для фар ба ван ня 
ва ла соў. Вы нік бу дзе не та кім, 
як вы ча ка е це: ко лер ака жац-
ца ня стой кім.

2 жніў ня, пят ні ца. Стрыг-
чы, фар ба ваць і за ві ваць ва-
ла сы не па жа да на, а вось мас-
кі, якія ўма цоў ва юць, мож на 
ра біць.

3 жніў ня, су бо та. З асця-
рож нас цю мож на пра вес ці 
пра цэ ду ры па до гля дзе ва-
ла соў. Экс пе ры мен та ваць не 
рэ ка мен ду ец ца, лепш вы ка-
рыс тоў ваць пра ве ра ныя срод-
кі. Но вая пры чос ка на ўрад ці 
бу дзе ўда лай.

4 жніў ня, ня дзе ля. Ка рыс-
ныя мас кі з эк страк та мі га род-
ні ны і са да ві ны. Мож на афар-
боў ваць ва ла сы з да па мо гай 
пры род ных фар ба валь ні каў. Не-
па жа да на пра во дзіць пра цэ ду ры, 
звя за ныя з уз дзе ян нем вы со кіх 
тэм пе ра тур.

5 жніў ня, па ня дзе лак. Мож-
на фар ба ваць і за ві ваць ва ла сы. 
Стрыж ку ж лепш ад клас ці. Не па-
жа да ныя пра цэ ду ры з ак тыў ным 
тэм пе ра тур ным уз дзе ян нем.

6 жніў ня, аў то рак. Мож на 
асвя жыць кон чы кі, пад стрыг чы 
грыў ку. Пра цэ ду ры па до гля дзе 
ма ла эфек тыў ныя.

7 жніў ня, се ра да. Лю быя пра-
цэ ду ры трэ ба пра во дзіць вель мі 
асця рож на: ва ла сы ста но вяц ца 
лом кі мі і не па слух мя ны мі.

8 жніў ня, чац вер. Згод на з ме-
ся цо вым ка лен да ром гэ ты дзень 
з'яў ля ец ца са мым уда лым для 
стры жак.

9 жніў ня, пят ні ца. Мож на аку-
рат на пад стрыг чы кон чы кі ва ла соў, 
якія па сек лі ся, а так са ма пра вес ці 
пра цэ ду ры, на кі ра ва ныя на ба раць-
бу з пер хац цю. Але не вар та вы ка-
рыс тоў ваць моц на дзей ныя срод кі.

10 жніў ня, су бо та. Спры яль ны 
дзень для на вед ван ня цы руль ні. 
Но вая пры чос ка ўпры го жыць вас, 
а пра цэ ду ры па до гля дзе бу дуць 
эфек тыў ны мі. Адзі нае, ча го ра біць 
не вар та — гэ та хі міч ная за віў ка.

11 жніў ня, ня дзе ля. Усё бы ло 
б доб ра, ка лі б не дзень тыд ня: 
ры зы ку е це ра зам з ва ла са мі са-
стрыг чы сваё шчас це.

12 жніў ня, па ня дзе лак. Спры-
яль ны дзень для лю бых пра цэ дур 
па до гля дзе ва ла соў: ва ла сы бу-
дуць ад рас таць хут ка, і зда ро вы-
мі.

13 жніў ня, аў то рак. Спры яль-
ны дзень для стрыж кі ва ла соў, а 
вось ад за віў кі і афар боў ван ня 
лепш ад мо віц ца.

14 жніў ня, се ра да. Мож на аб-
на віць пры чос ку, асвя жыць фор му 
стрыж кі.

15 жніў ня, чац вер. Спры яль-
ны дзень для стрыж кі. Мож на вы-
ка рыс тоў ваць тра вя ныя ад ва ры, 
мас кі з эк страк там траў.

16 жніў ня, пят ні ца. Мож на 
за ві ваць і вы прост ваць ва ла сы, 
ра біць скла да ныя, шмат ін грэ ды-
ент ныя мас кі. Эфек тыў ныя тэр ма-
пра цэ ду ры.

17 жніў ня, су бо та. Спры яль ны 
дзень для стрыж кі. Мож на ра біць 
мас кі, у са стаў якіх ува хо дзяць 
эфір ныя алеі.

18 жніў ня, ня дзе ля. Мож на 
асвя жыць кон чы кі, аб на віць фор-
му стрыж кі. Кар ды наль на мя няць 
імідж не рэ ка мен ду ец ца.

19 жніў ня, па ня дзе лак. Ва ла-
сы бу дуць ад рас таць хут ка, пры 
гэ тым убі ра ю чы ў ся бе жыц цё вую 
энер гію звон ку.

20 жніў ня, аў то рак. Спры яль-
ны дзень для стрыж кі, афар боў кі, 
ме лі ра ван ня, блан дзі ра ван ня і ка-
ла ры ра ван ня.

21 жніў ня, се ра да. Спры яль-
ны дзень для стрыж кі га ра чы мі 
на жні ца мі.

22 жніў ня, чац вер. Пас ля 
стрыж кі струк ту ра ва ла соў бу-
дзе дрэн на ад наў ляц ца.

23 жніў ня, пят ні ца. Дзень 
ме ся ца і знак за дыя ка су праць 
стрыж кі ва ла соў.

24 жніў ня, су бо та. Стрыж ка 
не па жа да ная.

25 жніў ня, ня дзе ля. Па ўсіх 
па ра мет рах не спры яль ны дзень 
для апе ра цый з ва ла са мі.

26 жніў ня, па ня дзе лак. Ад 
стрыж кі ва ла соў лепш ус тры-
мац ца, а вось паэ кспе ры мен та-
ваць з пры чос ка мі мож на: но выя 
ідэі ака жуц ца ўда лы мі.

27 жніў ня, аў то рак. Пры-
дат ны дзень для до гля ду ва-
ла соў. Бу дуць эфек тыў ны мі 

ўма ца валь ныя і па жыў ныя мас кі, 
мож на та ні ра ваць ва ла сы.

28 жніў ня, се ра да. Стрыг чы 
ва ла сы не па жа да на. Мож на ра-
біць свя точ ныя пры чос кі, скла да-
ныя ўклад кі — яны бу дуць доб ра 
тры мац ца.

29 жніў ня, чац вер. Дзень тыд-
ня абя цае ўда лую стрыж ку, а ме-
ся цо вы дзень — на ад ва рот. Вы бар 
за ва мі.

30 жніў ня, пят ні ца. За пі шы це-
ся на стрыж ку на пер шую па ло ву 
дня, пас ля па чы на ец ца не спры-
яль ны пе ры яд.

31 жніў ня, су бо та. Для стрыж кі 
і пра цэ дур па до гля дзе ва ла соў 
гэ ты дзень не са мы ўда лы.

Мамы няма. 
Яна  

ў інтэрнэце.

ГА РА СКОП СТРЫ ЖАК 
НА ЖНІ ВЕНЬ

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

Якуб КОЛАС.
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ЯК СУ ШЫЦЬ 
ШЫП ШЫН НІК

Што шып шын нік ка рыс ны, ве дае, на пэў-
на, кож ны. Але пры гэ тым вель мі не мно гія 
ве да юць, як су шыць шып шын нік, каб атры-
маць ад яго 100% ка рыс ці.

Для суш кі ідэа льныя на паў спе лыя пла ды. У 
гэ ты пе ры яд яны ма юць кіс ла-са лод кі, тро хі даў кі 
смак. Та кія пла ды змя шча юць больш за ўсё ві та-
мі наў і лепш за хоў ва юц ца пры суш цы. У гэ тым 
ста не спе лас ці шып шын нік бы вае ў жніў ні.

Су шыць вар та све жы, толь кі са рва ны з кус та 
шып шын нік. Спа чат ку яго трэ ба пра віль на пад-
рых та ваць. Для гэ та га пе ра бя ры це яга ды, ачыс-
ці це іх ад смец ця, але ні ў якім ра зе не вы да ляй це пад ко рань пла да нож ку. Га лоў ны 
мо мант пры суш цы — па збя гаць пра мо га со неч на га свят ла і вет ру. Каб пра віль на 
вы су шыць гэ тую яга ду, не аб ход на рас клас ці яе тон кім плас том на га зе тах, фа не ры 
або пад но се і па клас ці ў мес ца, якое доб ра пра вет ры ва ец ца. Ка лі зра біць не каль кі 
сла ёў, то шып шын нік звер ху вы сах не, але зні зу мо жа па чаць гніць. Яга ды не аб ход на 
рэ гу ляр на па меш ваць, а на ча ваць яны па він ны пад плён кай у па мяш кан ні. Сох не 
шып шын нік ад 2 да 4 тыд няў. Ста рай це ся па да браць не даждж лі вы пе ры яд ме ся ца, 
інакш віль гот насць пры псуе якасць атры ма на га пра дук ту.

Су шыць шып шын нік мож на і ў ква тэ ры. Для гэ тай мэ ты спат рэ біц ца звы чай-
ная ду хоў ка. Пад рых та ва ныя яга ды трэ ба раў на мер на рас клас ці на ме та ліч ную 
бля ху ў адзін слой.

Пра цэс суш кі шып шын ні ку та кім чы нам доў жыц ца 7-8 га дзін пры тэм пе ра-
ту ры ад 40 да 60 гра ду саў. Дзвер цы ду ха вой ша фы на ўвесь час суш кі па він ны 
быць пры ад чы не ны. Гэ та не аб ход на, каб з ягад вы па ры ла ся ўся віль гаць. Бля ху 
вар та пе ры я дыч на пад тра саць, інакш пла ды мо гуць пад га рэць. Каб вы зна чыць, 
ці га то вы шып шын нік, на ціс ні це на ад ну ягад ку. Ка лі яна шчыль ная і пры гэ тым 
рас сы па ец ца на не каль кі час так — зна чыць, шып шын нік га то вы.

Але гэ та яшчэ не ўсё. За вяр шаль ная ста дыя на рых тоў кі — «па цен не». Па-
куль су ша ны шып шын нік яшчэ га ра чы, пе ра сып це яго ў драў ля ную скры ню і 
шчыль на за крый це веч кам. На пра ця гу 3 дзён не ча пай це гэ тую лаз ню. Праз 
3 дні рас сып це пры га та ва ны шып шын нік па ткан ка вых мя шоч ках. Ста ран на 
за вя жы це іх і пры бя ры це ў цём нае су хое мес ца на за хоў ван не.

Гэ та ад мыс ло вы від бес ка чан най ка-
пус ты, які да ся гае ў вы шы ню ад 20 см да 
1м і мае ліс це з яр ка вы яў ле ны мі рэ бра мі. 
Ёсць не каль кі га тун каў ліс та вой ка пус ты 
— з ку ча ра вым ліс цем, дэ ка ра тыў ная, ніз-
ка рос лая, вы со кая. Дэ ка ра тыў ная ка пус та 
бы вае двух ві даў: з шэ рым ліс цем і бе лай 
ся рэ дзі най, а так са ма з чыр во най ся рэ дзі-
най і цём на-чыр во ным ліс цем.

У ліс ці та кой ка пус ты ў тры ра зы больш 
се ле ну, чым у ін шых яе сва я коў. А се лен 
— на ту раль ны пры род ны іму на ма ду лю ю чы 
сро дак. У Фран цыі гэ та пра мыс ло вая ага-
род нін ная куль ту ра. Там да яе ста вяц ца як 
да ку лі нар на га да лі ка тэ су: з ліс ця га ту юць 
цу доў ныя са ла ты, сцяб ло ма ры ну юць.

ЯК ПА СА ДЗІЦЬ
Не вель мі пе ра бор лі вая рас лі на, бо мо жа 

рас ці ў паў це ні, але леп шыя вы ні кі па каз вае 
пад со неч ны мі про м ня мі. Гле ба, у якую са-
джа юць ка пус ту, па він на быць па жыў най. 
Ва да ў гле бе па він на доб ра пра хо дзіць і не 
за стой вац ца.

Са джаць ліс та вую ка пус ту без ра са ды не-
аб ход на з ся рэ дзі ны мая да ся рэ дзі ны чэр ве-
ня, аль бо ра са дай у пе ры яд з кан ца чэр ве ня 
да па чат ку жніў ня. Гле ба пе рад па се вам рых-
ту ец ца на ступ ным чы нам: гле бу пе ра коп ва-
юць, уно сяць кам пост, раў ня юць яе граб ля мі, 
раз бі ва ю чы буй ныя ка мя кі і вы да ля ючы ка-
мя ні. Ця пер, ка лі гле ба пад рых та ва на, мож на 
се яць на сен не — ра біць гэ та трэ ба шы ро кі-

мі жэс та мі, па збя га ю чы гус то га па се ву. На-
сен не пры сы паць гле бай сло ем пры клад на 
2 см. Ка лі вы са джваць га то вую ра са ду, то 
трэ ба зра біць ям кі на ад лег лас ці не менш за 
50 см, у якія по тым па са дзіць ліс та вую ка-
пус ту. Па коль кі гэ ты га ту нак на бы вае смак 
толь кі пас ля пер шых за ма раз каў, то і збі раць 
ура джай трэ ба ме на ві та ў гэ ты час.

ШКОД НІ КІ
Ня рэд ка гэ ты га ту нак ка пус ты пры цяг вае 

бе ла крыл ку. Пры клей ва ю чы ся да ні зу ліст ка, 
яна вы смокт вае со кі і па кі дае мя до вую ра су, 
якая, акра мя ін ша га, мо жа стаць пры чы най 
грыб ка. Та му па шко джа нае ліс це вар та не-
ад клад на вы да ляць, каб па збег нуць рас паў-
сюдж ван ня грыб ка. Так са ма да па ма гае апра-
цоў ка рас лі ны тлус ты мі кіс ло та мі.

ПА РА ДЫ ПА ДО ГЛЯ ДЗЕ
Ліс та вая ка пус та мо жа пе ра но сіць тэм пе-

ра ту ру да мі нус 10 гра ду саў пры ўмо ве, што 
зна хо дзіц ца ў цяп лі цы, якая не аба гра ва ец ца. 
Ка лі зі ма не вель мі ма роз ная, то ўра джай 
мож на збі раць на ват у снеж ні. Гэ та ро біць 
ліс та вую ка пус ту асаб лі вай, бо да зва ляе 
атрым лі ваць ві та мі ны са све жай га род ні ны 
зі мой.

Ка лі па чы нае жоўк нуць ліс це, то гэ та мо-
жа быць пры кме тай за стою ва ды ў гле бе. 
Па збег нуць гэ та га мож на шля хам рых лен ня і 
муль чы ра ван ня. Ка лі на ўчаст ку кіс лая гле ба, 
то яе трэ ба вап на ваць. Пад корм лі ваць трэ ба 
не час цей, чым адзін раз у 4-6 тыд няў.

Сён ня стар туе Су свет ны ты дзень груд но га карм лен ня. 
Што год ме ра пры ем ства пра хо дзiць больш як у 120 кра i нах 
све ту, у тым лi ку ў Бе ла ру сi.

Уплыў груд но га карм лен ня на зда роўе i раз вiц цё дзя цей доб ра 
вы ву ча ны. На ўрад цi хоць адзiн спе цы я лiст аспрэ чыць той факт, 
што груд ное ма ла ко з'яў ля ец ца iдэа льным хар ча ван нем для не-
маў лят, за бяс печ вае iх усi мi не аб ход ны мi рэ чы ва мi i аба ра няе 
ад не бяс печ ных за хвор ван няў. Не ка то рыя за меж ныя ву чо ныя 
да ка за лi ўза е ма су вязь груд но га карм лен ня i зда роўя жан чы ны, 
пра цяг лай лак та цыi i знi жэн ня ры зы кi раз вiц ця дыя бе ту, гi пер тэн-
зii, па вы ша на га ўзроў ню ха лес тэ ры ну, ме та ба лiч на га сiн дро му 
i кар дыя вас ку ляр ных за хвор ван няў. Ёсць i да ныя аб тым, што 
кор мя чыя ма ту лi ляг чэй вяр та юц ца да сва ёй ра ней шай ва гi, чым 
тыя, што не па чы на юць груд ное карм лен не.

Груд ное карм лен не знi жае ры зы ку ра ку, у тым лi ку ан ка ла гiч-
ных за хвор ван няў рэ пра дук тыў най сiс тэ мы. Аме ры кан скiя ву чо-
ныя сцвяр джа юць, што ры зы ка ўзнiк нен ня ра ку гру дзей знi жа ец ца 
ў кор мя чых ма цi на 25 пра цэн таў. Акра мя та го, лак та цыя змян шае 
ры зы ку ўзнiк нен ня ан ка ла гiч ных за хвор ван няў мат кi i яеч нi каў.

А вось пы тан не ап ты маль най пра цяг лас цi лак та цыi з пунк ту 
гле джан ня зда роўя ма цi па куль аб мяр коў ва ец ца. Су свет ная ар га-
нi за цыя ахо вы зда роўя рэ ка мен дуе кар мiць дзя цей груд ным ма-
ла ком да 2 га доў i больш (ра зам з на леж ным пры кор мам). Ад нак 
аў стра лiй скiя ву чо ныя ўста на вi лi, што на лак та цыю тра цiц ца ка ля 
30 пра цэн таў су тач най па трэ бы жан чы ны ў энер гii, а гэ та больш, 
чым тра цiц ца на пад трым ку маз га вой дзей нас цi. Спе цы я лiс ты ка-
фед ры аку шэр ства, гi не ка ло гii i рэ пра дук тыў на га зда роўя Бе ла рус-
кай ме ды цын скай ака дэ мii пас ля дып лом най аду ка цыi мяр ку юць, 
што пра цяг ваць груд ное карм лен не больш за 1 год не мэ та згод на. 
Ця жар насць i лак та цыя ўсё ж та кi звя за ны са стра та мi ар га нiз мам 
каль цыю, што па вя лiч вае ры зы ку раз вiц ця астэ а па ро зу. Та му кор-
мя чая ма цi па вiн на пра во дзiць пра фi лак ты ку гэ та га за хвор ван ня. 
Дзi ця ж у год ужо га то ва атрым лi ваць iн шую ежу. А яго ма ту лi не аб-
ход на ад на вiць сi лы. Ах вя ра ваць зда роў ем ма цi не вар та. Па няц цi 
«зда роўе ма цi» i «зда роўе дзi ця цi» — не па дзель ныя.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

КА ПУС ТА ЛІС ТА ВАЯ НЕСПРЫЯЛЬНЫЯ 
ДНІ І ГАДЗІНЫ 

Ў ЖНІЎНІ

1, чацвер, 18.00 – 24.00
2, пятніца, 0.00 – 24.00
3, субота, 0.00 – 5.30
5, панядзелак, 8.00 – 18.00
6, аўторак, 23.00 – 24.00
7, серада, 0.00 – 24.00
8, чацвер, 0.00 – 5.00
9, пятніца, 23.00 – 24.00
10, субота, 0.00 – 14.00
12, панядзелак, 2.30 – 21.00
14, серада, 22.30 – 24.00
15, чацвер, 0.00 – 2.00
16, пятніца, 18.30 – 24.00
17, субота, 0.00 – 4.30
18, нядзеля, 19.30 – 24.00
19, панядзелак, 0.00 – 5.00
21, серада, 3.00 – 6.00
23, пятніца, 3.00 – 8.00
25, нядзеля, 11.00 – 14.30
29, чацвер, 6.00 – 24.00
30, пятніца, 0.00 – 12.30
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Груд ное карм лен не 
як пра фi лак ты ка ра ку


