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

Якуб КОЛАС.
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ПЫ ТА ЛІ СЯ — АД КАЗ ВА ЕМ

РА ТУ ЕМ ПА МІ ДО РЫ
Нам па тэ ле фа на ва ла 
Але на Пят роў на з Мін-
ска і па пра сі ла да па маг-
чы ра за брац ца, на што 
за хва рэ лі яе та ма ты і як 
па зба віц ца ад гэ тай на-
ва лы.

Ка лі мер ка ваць па сло-
вах чы тач кі, яе та ма ты 
па шко джа ны бу рай гніл-
лю (дру гая наз ва — фа-
моз). Гэ та грыб ко вае за-
хвор ван не, дзе ян не яко га 
рас паў сюдж ва ец ца толь кі 

на пла ды та ма та. Гры бок вы яў ля ец ца ў вы гля дзе пля мы ка ля пла да-
нож кі пло да. За хвор ван не су стра ка ец ца ў па чат ко вай і кан чат ко вай 
ста дыі па спя ван ня па мі до раў. Пла ды, якія за хва рэ лі ў зя лё ным ста-
не, як пра ві ла, не да спя ва юць, па коль кі та ма ты апа да юць. Ін фек цыя 
пра ні кае і ў глыб пло да, тым са мым па шкодж ва ю чы ўнут ра ную ткан ку 
та ма та.

Пры ба раць бе з фа мо зам не аб ход на зняць і спа ліць па шко джа ныя 
грыб ком пла ды, так са ма вар та ад мо віц ца і ад акуль тур ван ня гле бы з да-
па мо гай гною. Трэ ба па збя гаць уня сен ня за ліш ніх доз азот ных угна ен няў 
у гле бу. Рэ ка мен ду ец ца апра ца ваць рас лі ны фун да зо лам і пра дэз ын фі-
цы ра ваць гле бу.

Да свед ча ныя ага род ні кі сцвяр джа юць, што пос пех вы рошч ван-
ня га ран та ва ны, ка лі пры па се ве ра дыс кі ка рыс тац ца так зва най 
сіс тэ май "трох за па лак". Гэ та зна чыць, што на ад лег лас ці даў жы ні 
за пал кі (5 см) у рад ках і на та кой жа ад лег лас ці па між рад ком трэ ба 
зра біць (так са ма на даў жы ню за пал кі) па глыб лен не, у якое вар та 
апус ціць на сен не.

Ма ла вы рас цiць доб ры ўра-
джай. Не менш важ на яго пра-
вiль на са браць.

Тэр мiн збо ру га род нi ны боль шас-
цi куль тур час та су па дае з пе ры я дам 
бiя ла гiч най ста лас цi, у вы нi ку якой 
утва ра ец ца на сен не. Та кiя пла ды не-
аб ход на збi раць, ка лi рас лi ны яшчэ 
не па ча лi ўтва раць на сен не, бо за-
цвяр дзе лая га род нi на з на сен нем не 
пры дат ная ў ежу (на прык лад, агур кi цi 
ка бач кi). Лiс та выя куль ту ры не аб ход на 
збi раць яшчэ да па чат ку цвi цен ня.

Збор га род нi ны для ўжы ван ня ў ежу 
не аб ход на пра во дзiць ра нi цай. Вы клю-
чэн не скла дае са ла та, якая зра за ец ца 
не па срэд на пе рад ужы ван нем. Пас ля 
збо ру нi ў якiм ра зе не за хоў вай це га-
род нi ну на сон цы: ад уль тра фi я ле ту 
яны губ ля юць вя лi кую коль касць па-
жыў ных рэ чы ваў i вi та мi наў.

Асоб на вар та ад зна чыць куль ту-
ры, якiя ля жаць на зям лi. Збор та кiх 
куль тур не аб ход на пра во дзiць ад 
поўд ня i паз ней, пас ля схо ду ра сы 
i толь кi ў су хое на двор'е. Та кая га-
род нi на доў га за хоў вае све жасць ва 
ўмо вах уме ра най вiль гот нас цi.

Не вар та за бы вац ца, што пад час 
свай го рос ту рас лi ны ма юць улас-
цi васць на за па шваць нiт ра ты. Яны 
iх аку му лю юць у вы нi ку па глы нан ня 
азо ту з гле бы i грун то вых вод. Пас-
ля, у вы нi ку стра ва ван ня, нiт ра ты 
мо гуць пе ра ўтва рыц ца ў нiт ры ты цi 
нiт ра за мi ны. I пер шыя, i дру гiя вель мi 
шкод ныя i не бяс печ ныя для на ша га 
зда роўя. Та му рэ ка мен ду ец ца ўжы-
ваць кiс ла ма лоч ныя пра дук ты, якiя 

нейт ра лi зу юць гэ тыя хi мiч-
ныя злу чэн нi.

Мож на па спра ба ваць 
па зма гац ца з нiт ра та мi ў 
га род нi не. Ран няй со неч-
най ра нi цай злёг ку па цяг-
нi це рас лi ну ўга ру. Гэ тым 
вы раз бу ры це тон кiя ка ра-
нё выя ва ла сiн кi, праз якiя 
рас лi на спа жы вае азот. А 
да ве ча ра ўвесь на за па ша-
ны азот куль ту ра па спя вае 
вы дат ка ваць. Гэ ты спо саб 
па ды хо дзiць для ка чан-
най ка пус ты, ка ра няп ло-
даў i клуб няп ло даў. Так са ма мож на 
ўжыць на ступ ныя спо са бы знi жэн ня 
коль кас цi нiт ра таў:

1. За ча ты ры дні да збо ру га род нi-
ны вы да лi це ахоў ную плён ку. Со неч-
ныя пра мя нi па нi жа юць коль касць 
нiт ра таў.

2. За 2-3 тыд нi да збо ру га род нi ны 
пе ра стань це iх угной ваць. I тры май-
це гле бу вiль гот най: вiль гот насць — 
во раг нiт ра таў.

3. Вя чэр нi збор. Гэ ты спо саб пры мя-
ня ец ца для лiс та вой i клуб не вай га род-
нi ны: рэ ве ня, ра дыс кi, рэ дзькi, бу ра ка 
чыр во на га, каль ра бi, фен хе ля, бо яны 
най больш схiль ныя да на за па шван ня 
шкод ных рэ чы ваў. Да ве ча ра рас лi ны 
вы дат ку юць вя лi кую част ку нiт ра таў.

4. Вы ра зай це тоў стыя жыл кi з лiс-
ця са ла ты, ад ра зай це «нож кi» ў лiс ця 
пят руш кi i кро пу, храп ку ка пус ты: у iх 
най боль шая кан цэнт ра цыя нiт ра таў.

I яшчэ не каль кi па рад па збо-
ры га род нi ны вар та ўзяць на за-
мет ку.

Ка бач кi i бак ла жа ны. Зра зай це 
на жом цi ад круч вай це пла ды. Буй-
ныя пла ды лепш вы ка рыс тоў ваць для 
фар шы роў кi цi пры га та ван ня iк ры.

Буль ба. Вы коп вай це ўра джай, як 
толь кi па жоўк не бац вiн не. За хоў ваць 
у цём ным пра ха лод ным мес цы.

Цы бу ля рэп ча тая. Збi рай це, ка лi 
лiс це па ля жа i пач не пад сы хаць. Пас-
ля збо ру пра су шы це цы бу лю не каль кi 
дзён у це нi, аб рэ жце ка ра нi i лiс то ту i 
за хоў вай це ў су хiм па мяш кан нi.

Цы бу ля-па рэй. Збi рай це пе рад 
за ма раз ка мi, пад рэ жце ка ра нi i лiс це 
i за хоў вай це ў скле пе.

Морк ва i бу ра кi. Пе рад збо рам 
уз рых лi це гле бу вi ла мi. Пас ля збо ру 
рэ ка мен ду ец ца за хоў ваць пла ды ў 
пяс ку ў пра ха лод ным мес цы.

Ка пус та ка чан ная. Поз нiя га тун кi 
зра зай це ў ся рэ дзi не во се нi. Ка пус-
та пра цяг вае рас цi да са мых за ма-
раз каў. Ка чан не аб ход на зра заць 
ра зам з храп кай. Ка лi ёсць маг чы-
масць, пад весь це ка пус ту ў скле пе 
за храп кi.

Чац вёр ты клас па жар най не бяс пе кі 
аб' яў ле ны ў ля сах на боль шай част цы 
Брэсц кай, Го мель скай і Ма гі лёў скай аб-
лас цей, па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс-
тэр ства ляс ной гас па дар кі.

Дзяр жаў ная ляс ная ахо ва пра цуе за раз ва 
ўзмоц не ным рэ жы ме. Змя нен не па жар най 
сі ту а цыі ў ля сах ад соч ва ец ца праз па тру ля-
ван не, з па жар на-на зі раль ных вы шак і ка мер 
ві дэа на зі ран ня, вя дзец ца авія кант роль.

Ка лі ў блі жэй шыя дні ры зы ка ўзнік нен ня 
на гэ тых тэ ры то ры ях ляс ных па жа раў не зні-
зіц ца, Мін ляс гас мае на мер іні цы я ваць пры-
няц це мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды ра шэн няў 
аб увя дзен ні аб ме жа ван няў ці за ба ро ны на 
на вед ван не ля соў. Не аб ход насць та ко га кро-
ку тлу ма чыц ца ў тым лі ку і па чат кам у кра і не 
тэр мі наў збо ру дзі ка рос лых ягад — брус ніц 
і жу ра він, што іс тот на па вя ліч вае на груз ку 
на ля сы.

Да рэ чы бу дзе ска заць, што сё ле та сі ту а-
цыя з ляс ны мі па жа ра мі па куль больш спа-
кой ная, чым ле тась. Ка лі ў мі ну лым го дзе 
з па чат ку па жа ра не бяс печ на га пе ры я ду ў 
цэ лым па кра і не бы ло за фік са ва на 416 вы-
пад каў за га ран няў на пло шчы больш за 108 
гек та раў, дык сё ле та ў ляс ных угод дзях ад-
бы лі ся 152 па жа ры на пло шчы менш за 20 
гек та раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПРА ВI ЛЫ БА ГА ТА ГА ЎРА ДЖАЮ

Да ведамаДа ведама  ��

КЛЯ ШЧЫ ЗНОЎ 
АКТЫВІЗАВАЛІСЯ

Дру гая хва ля ак тыў нас ці кля шчоў пры па дае на 
жні вень—ве ра сень, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў Рэс пуб лі-
кан скім цэнт ры гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га 
зда роўя.

Уз дым бія ла гіч най ак тыў нас ці кля шчоў ад зна ча ец ца 
двой чы за се зон: у маі—чэр ве ні і ў жніў ні—ве рас ні. Кля-
шчы мо гуць быць пе ра нос чы ка мі дзе вя ці ўзбу джаль ні каў 
ін фек цый ных за хвор ван няў, ад нак што год на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі рэ гіст ру юц ца толь кі два — кле шча вы эн цэ фа літ і 
Лайм-ба рэ лі ёз. За сту дзень—чэр вень гэ та га го да ў рэс пуб-
лі цы вы яў ле на 174 вы пад кі за хвор ван ня на Лайм-ба рэ лі ёз і 
21 кле шча вы эн цэ фа літ.

Кле шча вы эн цэ фа літ — ві рус ная ін фек цыя, якая па ра-
жае цэнт раль ную і пе ры фе рыч ную нер во вую сіс тэ му. Хва-
ро ба мо жа за вер шыц ца па ра лі чам і ля таль ным кан цом. 
Лайм-ба рэ лі ёз зна хо дзіц ца на дру гім мес цы па не бяс пе цы 
і з'яў ля ец ца са мым рас паў сю джа ным за хвор ван нем, якое 
пе рад аец ца кля шча мі. Гэ тае ін фек цый нае за хвор ван не мае 
схіль насць да хра ніч на га і рэ цы дыў на га ця чэн ня і пе ра важ на-
га па ра жэн ня ску ры, нер во вай сіс тэ мы, апор на-ру халь на га 
апа ра ту і сэр ца.

Каб за ха ваць сваё зда роўе і па збег нуць не пры ем ных 
на ступ стваў, спе цы я ліс ты рэ ка мен ду юць лю дзям пры трым-
лі вац ца пэў ных пра ві лаў па во дзін на тэ ры то рыі, дзе кля шчы 
су стра ка юц ца асаб лі ва час та. Так, ад праў ля ю чы ся ў лес, 
не аб ход на апра на цца та кім чы нам, каб змен шыць маг чы-
масць пра нік нен ня кля шчоў пад адзен не і аб лег чыць хут кі 
агляд для вы яў лен ня кля шчоў, якія пры ча пі лі ся. Так са ма ў 
ле се трэ ба вы ка рыс тоў ваць рэ пе лен ты су праць кля шчоў і 
рэ гу ляр на пра во дзіць са ма- і ўза е ма агля ды. Пас ля вяр тан ня 
з ле су трэ ба пра вес ці поў ны агляд це ла, адзен ня. Акра мя 
та го, не вар та за но сіць у па мяш кан не све жа са рва ныя квет кі, 
га лін кі, верх нюю воп рат ку і ін шыя прад ме ты, на якіх мо гуць 
ака зац ца кля шчы. Для вы клю чэн ня вы пад каў за ра жэн ня 
праз ка зі нае ма ла ко пе рад ужы ван нем яго трэ ба аба вяз-
ко ва кі пя ціць.

Ка лі ж су стрэ чы з кры ва смо кам па збег нуць не ўда-
ло ся, то ня про ша на га гос ця не аб ход на як ма га хут чэй 
вы да ліць, раз гой два ю чы за бруш ка, пін цэ там або пры 
да па мо зе сліз гот най пят лі з тры ва лай ніт кі, на кі ну тай як 
ма га блі жэй да ха бат ка. Ка лі пас ля вы да лен ня ён за ста-
нец ца ў ску ры, яго трэ ба вы цяг нуць стэ рыль най ігол кай, 
як стрэм ку, а мес ца ўку су апра ца ваць 3-пра цэнт ным 
пе ра кі сам ва да ро ду, ёдам або ін шым спір та вым рас тво-
рам. Зня та га кля шча не аб ход на за ха ваць у шчыль на 
за кры тым фла ко не для вы зна чэн ня яго ін фі цы ра ва нас ці. 
Да лей не аб ход на звяр нуц ца ў ме ду ста но ву для вы ра шэн-
ня пы тан ня аб не аб ход нас ці пры зна чэн ня спе цы фіч най 
пра фі лак ты кі.

У ста лі цы кля шчоў на да сле да ван не пры ма юць у Мін скім 
га рад скім цэнт ры гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі і Цэнт ры гі гі е ны і эпі-
дэ мі я ло гіі За вод ска га ра ё на.

�

Бы лы топ-ме не джа р мя са кам бі на та 
адкажа за зло ўжы ван не

Кры мі наль ная спра ва за ве дзе на ў да чы нен ні да бы ло-
га на мес ні ка ге не раль на га ды рэк та ра па ка мер цый ных 
пы тан нях ААТ «Ба ры саў скі мя са кам бі нат» па ч. 3 арт. 424 
(зло ўжы ван не ўла дай або служ бо вы мі паў на моц тва мі, 
якое па цяг ну ла цяж кія на ступ ствы), па ве да мі лі БЕЛ ТА 
ў Генп ра ку ра ту ры.

Спра ва за ве дзе на па вы ні ках пра вер кі, якую пра вя ло 
Упраў лен не па ба раць бе з ка руп цы яй і ар га ні за ва най зла-
чын нас цю Ге не раль най пра ку ра ту ры па ўза е ма дзе ян ні з 
УУС Мі набл вы кан ка ма. «З ма тэ ры я лаў пра вер кі ві даць, 
што па да зро ны, па ру ша ю чы па тра ба ван ні па ла жэн ня аб 
за куп цы та ва раў, ра бот і па слуг, з ка рыс най або ін шай 
аса біс тай за ці каў ле нас ці ад да ваў ука зан ні сва ім пад на-
ча ле ным ажыц цяў ляць за кошт срод каў ААТ «Ба ры саў скі 
мя са кам бі нат» за куп ку гоф ра та ры ў па срэд ніц кай струк ту-
ры, за сна валь ні кам якой ён ра ней з'яў ляў ся, па за вы ша ных 
цэ нах без пра вя дзен ня пра цэ ду ры ацэн кі і вы ба ру па стаў-
шчы ка, ад кры та га кон кур су», — па тлу ма чы лі ў пра ку ра ту-
ры. Урон, на не се ны прад пры ем ству, ацэнь ва ец ца на су му 
звыш Br691 млн. Для ар га ні за цыі па пя рэд ня га след ства 
кры мі наль ная спра ва на кі ра ва на ва ўпраў лен не След ча га 

ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па Мін скай воб лас ці, удак-
лад ні лі ў Генп ра ку ра ту ры.

Шмат дзет ным сем' ям — 
да па мо га да шко лы

Ма тэ ры яль ную да па мо гу да но ва га на ву чаль на га го да 
атры ма юць 8 тыс. 43 шмат дзет ныя сем'і ста лі цы, у якіх 
вы хоў ва юц ца 13 тыс. дзя цей школь на га ўзрос ту. Аб гэ тым 
па ве да мі ла стар шы ня ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са цы-
яль най аба ро не Мін гар вы кан ка ма Жан на Ра ма но віч.

— Да па мо га ў вы гля дзе ад на ра зо вай вы пла ты скла дзе 
ка ля Br307 тыс. на кож нае дзі ця. Гро шы бу дуць вы пла ча ны 
да па чат ку на ву чаль на га го да. Ад нак ка лі баць кі па якіх-
не будзь пры чы нах не змо гуць атры маць да па мо гу ў жніў ні, 
гэ та мож на бу дзе зра біць у ве рас ні, — ска за ла Жан на Ра-
ма но віч. — У лю бым вы пад ку баць кам не аб ход на прый сці 
ў шко лу, дзе ву чыц ца дзі ця, і на пі саць ад па вед ную за яву. 
Пас ля гэ та га гро шы бу дуць пе ра лі ча ны на аса біс ты бан каў-
скі ра ху нак ад на го з чле наў шмат дзет най сям'і.

Та кую са цы яль ную да па мо гу шмат дзет ныя сем'і Мін ска 
атрым лі ва юць што год. Яе па мер скла дае 30% бюд жэ ту 
пра жыт ко ва га мі ні му му.

На дзея ДРЫ ЛА

�

ФактФакт  ��

ШТО РАБІЦЬ ПРЫ ЛЯСНЫМ ПАЖАРЫ


