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На двор'еНа двор'е  

У ВЫ ХАД НЫЯ СПЯ КО ТА 
АД СТУ ПІЦЬ. НЕ НА ДОЎ ГА
У Бе ла ру сі ў вы хад ныя спя ко та спа дзе і прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы, па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту 

Бел ТА ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры 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.

Дзя ку ю чы ан ты цык ло ну апош ні дзень пра цоў на га тыд ня, 
10 жніў ня, бу дзе га ра чы і ў асноў ным без апад каў. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 11 гра ду саў па ўсхо дзе да 
плюс 19 па за ха дзе кра і ны, днём бу дзе 25—30 цяп ла, па паў-
днё вым за ха дзе кра і ны па вет ра пра грэ ец ца да 32 гра ду саў.

У гэ тыя вы хад ныя ат мас фер ны фронт, які змя шча ец ца з 
За ход няй Еў ро пы, аб умо віць ка рот ка ча со выя даж джы і не-
на доў га асла біць спя ко ту, кан ста та ва лі ў Бел гід ра ме це.

У су бо ту, 11 жніў ня, ноч чу ў за ход ніх, а днём і ў цэнт раль-
ных ра ё нах кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы роз най 
ін тэн сіў нас ці. Мес ца мі пра гры мяць на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе 12—19 гра ду саў цяп ла, днём у асноў-
ным плюс 25—31, толь кі па паў ноч ным за ха дзе кра і ны яна 
пад ні мец ца не вы шэй за 19—24 гра ду сы цяп ла.

У ня дзе лю, 12 жніў ня, ноч чу пад уплы вам фран таль на га 
па дзе лу на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка-
рот ка ча со выя даж джы роз най ін тэн сіў нас ці. Днём у асоб ных 
ра ё нах так са ма не абы дзец ца без ка рот ка ча со вых даж-
джоў. Мес ца мі пра гры мяць на валь ні цы, днём у асоб ных 
ра ё нах — з па ры віс тым вет рам. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе 12—18 гра ду саў цяп ла, днём плюс 20—27.

У па чат ку на ступ на га тыд ня тэ ры то рыя Бе ла ру сі зноў 
апы нец ца пад уплы вам ан ты цык ло ну, даж джы ма ла ве ра-
год ныя, а тэм пе ра тур ны фон пач не па вы шац ца.

У па ня дзе лак, 13 жніў ня, бу дзе пе ра важ на без апад каў. 
Ноч чу і ра ні цай у асоб ных ра ё нах ча ка ец ца сла бы ту ман. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 10—17 цяп ла, днём 
плюс 22—28, па паў днё вым за ха дзе кра і ны па вет ра пра-
грэ ец ца да 30 гра ду саў.

У аў то рак, 14 жніў ня, праг на зу ец ца пе ра важ на без 
апад каў, толь кі ра ні цай і днём у за ход ніх ра ё нах рэс пуб лі кі 
маг чы мыя ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі на валь ні цы. 
Ноч чу і ра ні цай у асоб ных ра ё нах бу дзе сла бы ту ман. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 12—19 гра ду саў цяп ла, 
днём плюс 27—32.

«Ва да ў рэ ках і ва да ёмах Бе ла ру сі ўжо доб ра пра грэ ла-
ся, тэм пе ра ту ра ва ды ў асноў ным скла дае плюс 21—24, на 
ра цэ Пры пяць ва да пра грэ ла ся да 24—26 гра ду саў. Акра-
мя та го, у су вя зі з га ра чым і су хім на двор' ем уста на ві ла ся 
вы со кая па жа ра не бяс пе ка ля соў, будзь це асця рож ныя з 
аг нём», — пра ін фар ма ва лі ў Бел гід ра ме це
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Без бю ра кра тыз му і толь кі па спра вах
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 

11 жніў ня ў Мін гар вы кан ка ме і абл вы кан ка мах. Ула ды бу дуць 

ад каз ваць на пы тан ні жы ха роў кра і ны з 9.00 да 12.00.

стар шы ня БРЭСЦ КА ГА аб лса ве та дэ пу та таў Юрый Іо сі-
фа віч НАР КЕ ВІЧ. Тэл. 8 016 221 31 21;

пер шы на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Алег Сяр ге е віч МАЦ КЕ ВІЧ. Тэл. 8 021 222 22 22;

пер шы на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Аляк сандр Вік та ра віч МІ КА ЛУЦ КІ. Тэл. 8 023 233 12 37;

кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма Ігар 
Анд рэ е віч ПА ПОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Анд рэй Мі хай ла віч КУН ЦЭ ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

кі раў нік спраў МІНСК АГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір 
Аляк санд ра віч ГУ РЫ НО ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

кі раў нік спраў МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ган на Мар' я наў на 
МА ЦЕЛЬ СКАЯ. Тэл. 8 017 222 44 44.

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

«Бе ла русь зна хо дзіц ца не ў са май 
спры яль най зо не для вя дзен ня сель-
скай гас па дар кі. Для атры ман ня адзін-
кі рас лі на вод чай пра дук цыі нам трэ ба 
ўклас ці на 20 пра цэн таў больш, чым 
у Поль шчы, на 50 пра цэн таў больш, 
чым у Гер ма ніі, і ў два ра зы больш, чым 
у Злу ча ных Шта тах, — за ўва жае на-

мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па 

на ву ко вай ра бо це На ву ко ва-прак-

тыч на га цэнт ра НАН Бе ла ру сі па 

зем ля роб стве Эро ма УРБАН. — Вы 
са мі ба чы це: ня гле дзя чы на тое, што 
сё ле та бы лі вы тры ма ны ўсе тэх на ла-
гіч ныя ўмо вы, уне се на да стат ко вая 
коль касць угна ен няў, пра ве дзе на 
аба ро на, мы не каль кі не да бя ром той 
ва ла вы збор, які на мя ча лі ў па чат ку 
аг ра на міч на га го да, — у маі—чэр ве ні 
не бы ло апад каў, за пас віль га ці на блі-
жаў ся да кры тыч най ад зна кі». Зра зу-
ме ла, та кія ры зы кі трэ ба ўліч ваць. І на 
дум ку ву чо на га, ад мо ва ад па се ваў 
азі ма га жы та (най больш адап та ва на-
га і пры ста са ва на га да клі ма тыч ных 
«сюр пры заў») — ня пра віль ны кі ру-
нак у раз віц ці гас па да рак, асаб лі ва 
Го мель скай воб лас ці. Гэ та куль ту ра лі-
чыц ца стра ха вой не толь кі ў Бе ла ру сі, 
але ва ўсім све це, — за ўва жае Эро ма 
Пят ро віч. — Для пры кла ду ў Поль шчы 
азі мае жы та зай мае 1 міль ён 200 га, у 
нас гэ ты па каз чык знач на мен шы.

Ся род праб лем, над вы ра шэн-
нем якіх пра цу юць ву чо ныя, — не да-
хоп зер не ба бо вых куль тур. Так, каб 
атрым лі ваць зба лан са ва ныя па бял-
ках кар мы, іх не аб ход на вы рошч ваць 
на пло шчах 300—350 ты сяч гек та раў. 
І сён ня на ву коў цы пра цу юць з та кі мі 
куль ту ра мі, як лу бін, ра я на ва лі но выя 
сар ты га ро ху. За апош нія га ды ство-
ра ны і ўлас ныя гіб ры ды ку ку ру зы, у 
вы ні ку мы атрым лі ва ем больш тан нае 

на сен не гэ тай куль ту ры і мо жам эка-
но міць ва лю ту, якая ра ней іш ла на за-
куп ку па доб на га на сен ня з-за мя жы.

Ме ню для ра гу лі
Над пы тан ня мі, як па вя лі чыць пра-

дук цый насць жы вё ла га доў лі, ука ра-
ніць но выя се лек цый ныя і рэ сур са-
з бе ра галь ныя тэх на ло гіі, пра цу юць 
да след чы кі На ву ко ва-прак тыч на га 
цэнт ра НАН Бе ла ру сі па жы вё ла га-
доў лі.

Су мес ная мэ та на кі ра ва ная ра бо-
та з Мін сель гас хар чам і пле мян ны мі 
прад пры ем ства мі кра і ны да зво лі ла 
вы вес ці дзве но выя за вод скія лі ніі 
галш тын скай па пу ля цыі ма лоч ных 
ка роў ай чын най се лек цыі, якія вы зна-
ча юц ца вы со кім уз роў нем ма лоч най 
пра дук цый нас ці і раз віц ця.

Пры Мін сель гас хар чы ство ра на 
ка мі сія па апра ба цыі лі ній з удзе лам 
прад стаў ні коў пле мян ных гас па да рак, 
аграр ных ВНУ кра і ны. Так са ма ў най-
блі жэй шы час пла ну ец ца атры маць 
яшчэ дзве но выя лі ніі. Уся гэ та ра бо та 
скі ра ва ная на ства рэн не да 2020 го да 
но вай па ро ды Бел галш тын.

У га лі не мяс ной жы вё ла га доў лі 
рас пра ца ва на пра гра ма ства рэн ня се-
лек цый ных стат каў абер дзін-ан гус кай 
па ро ды для вы вя дзен ня адап тыў ных 
за вод скіх лі ній з вы ка ры стан нем су-
час ных да сяг нен няў ге не ты кі.

Трэ ба ска заць, што ву чо ных хва-
лю юць і пы тан ні ўтры ман ня буй ной 
ра га тай жы вё лы. Так, у хут кім ча се 
пла ну ец ца рас па чаць бу доў лю но вай 
фер мы, адап та ва най пад па трэ бы жы-
вёл. Рас пра ца ва ны но выя ра шэн ні, 
звя за ныя з вен ты ля цы яй па мяш кан-
няў, да ен нем ка роў на ра ба ты за ва най 
ка ру се лі, бу дзе вы ка ры ста на аў та ма-
тыч нае карм лен не жы вёл. На ват пла-
ні роў ка «пад бі ра ла ся» так, каб па леп-
шыць бія ла гіч ны стан жы вёл.

Ужо рас пра ца ва на і прай шла дзяр-
жаў ную экс пер ты зу пра ект на-каш та-
рыс ная да ку мен та цыя на бу даў ніц тва 
гэ та га іна ва цый на га ма лоч на-та вар-
на га комп лек су на 1000 дой ных ка роў 
з за мкнё ным цык лам у РПУП «Вус це» 
НАН Бе ла ру сі Ар шан ска га ра ё на на 
2017— 2025 га ды.

Каб вы ра шыць праб ле му рас лін на-
га бял ку ў карм лен ні буй ной ра га тай 
жы вё лы, ву чо ныя вы ка рыс та лі шмат-
кам па не нтныя ба бо ва-зла ка выя тра-
вас тоі, у склад якіх ува хо дзяць су ме сі 
на сен ня ка ню шы ны, лю цэр ны, рай гра-
су, ці ма фе еў кі і фес та ло лі у ма. Та кое 
ба гац це ба бо вых кам па не нтаў да зва-
ляе за бяс пе чыць ма лоч ную га лі ну 
кар ма мі на сы ча ны мі пра тэ і на мі. Та кі 
ра цы ён па вя ліч вае ма лоч ную пра дук-
цый насць ка роў, па мян шае вы дат кі
кар моў на 5-7 пра цэн таў, зні жае за -
хвор ван ні жы вёл.

Бія тэх на ло гіі, якія вы ка рыс тоў ва-
юц ца ў жы вё ла га доў лі, да зво ляць 
па ско рыць се лек цый ны пра цэс. Так, 
як па ве да міў на мес нік ды рэк та ра 

па на ву цы На ву ко ва-прак тыч на га 

цэнт ра НАН Бе ла ру сі па жы вё ла га-

доў лі Аляк сандр БУ ДЗЕ ВІЧ, цэнт рам 
па ўзгад нен ні з пле мян ной служ бай 
кра і ны на па ста ян най асно ве вя дзец-
ца ра бо та па транс план та цыі эмб ры ё-
наў буй ной ра га тай жы вё лы ў вя ду чых 
плем за во дах кра і ны. У перс пек ты ве 
на ват пры мя нен не тэх на ло гіі пе ра сад-
кі за ро ды шаў.

Ука ра ня юц ца ў жы вё ла га доў лі і 
но выя ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі. Па 
за ка зе Мін сель гас хар ча цэнтр рас пра-
цоў вае комп лекс пра грам на-тэх ніч ных 
срод каў дзяр жаў най ін фар ма цый най 
сіс тэ мы ў га лі не пле мян ной спра вы, 
ства рае пра грам нае за бес пя чэн не для 
цэнт раў се лек цыі і ге не ты кі ў сві на га-
доў лі, для пле мян ных гас па да рак.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Вы да вец тва «Мас-

тац кая лі та ра ту ра» 
пра доў жы ла твор-
чы пра ект «Свет лыя 
зна кі: паэ ты Кі тая». 
Но вы збор нік вер-
 шаў — «Под ых ус ход-
 ня га схі лу» Су Шы.

Кні га вый шла на кі-
тай скай і бе ла рус кай 
мо вах. Вер шы паэ та ХІ 
ста год дзя на бе ла рус-
кую пе ра ўва со бі лі Алесь 
Емяль я наў-Шы ло віч, На-
вум Галь пя ро віч, Ве ра ні-
ка Жу ка вец, Юлія Алей-
чан ка, Тац ця на Сі вец. 
Пе ра кла ды здзейс не ны 
па пад рад коў ні ках з мо вы ары гі на ла. 
Сён ня ў Кі таі паэ зію Су Шы лю біць вы-
тан ча ны, аду ка ва ны чы тач, які ўмее 
раз гле дзець ко ле ры жыц ця. Во пыт ны 
чы ноў нік, мас так сло ва ўсё ж меў сла ву 
праў да шу каль ні ка, рэа ліс та, здоль на-
га пра віль на ацэнь ваць час і дзеі тых 
асоб, што кі ра ва лі кра і най, асоб ны мі 
яе рэ гі ё на мі. З па са ды па моч ні ка пер-
ша га мі ніст ра Ван Ань шы з-за ня зго ды 
з рэа лі за цы яй так зва на га но ва га па лі-
тыч на га кур са Су Шы быў зволь не ны і 
пе ра браў ся з Пе кі на ў Ханч жоў. За тым 
па эт слу жыў у ін шых га ра дах, пра він-
цы ях і за свае па лі тыч ныя, гра мад скія 
по гля ды меў над звы чай нае ад аб рэ нне 
ад прос та га лю ду. Прай шоў твор ца і 
вы пра ба ван не тур мой, дзе, абы лга ны, 
пра вёў 103 дні. Пас ля атры маў мя нуш ку 
«Пус тэль нік Дун по». Ка лі ў вы да вец тве 
«Мас тац кая лі та ра ту ра» раз гля да лі пы-

тан не пра вы бар но ва га 
аў та ра се рыі, кі тай скія 
ка ле гі (і най перш — док-
тар фі ла ла гіч ных на вук 
Чжан Ху эй цінь з Дру го га 
Пе кін ска га ўні вер сі тэ та 
за меж ных моў) па ра і лі 
спы ніц ца на твор час ці 
Су Шы. Да рэ чы, у се рыі 
«Свет лыя зна кі: Паэ ты 
Кі тая» іс нуе між на род ны 
рэ дак цый ны са вет, у які 
ўва хо дзяць і прад стаў-
ні кі на ву ко вай і твор чай 
ін тэ лі ген цыі Кі тая — 
Лю Су лін, Цай Цзянь-
фэнь,Чжан Хун бо, Лю 
Мяа, Чжан Ху эй цінь. Да 

ня даў ня га ча су ак тыў на раз віц цю се рыі 
спры яў сла ву ты кі тай скі пе ра клад чык 
Гаа Ман. Пе ра клад чык Мак сі ма Тан ка, 
Свят ла ны Алек сі е віч, Са юзам пісь мен-
ні каў Бе ла ру сі ён ад зна ча ны зна кам 
«За вя лі кі ўклад у лі та ра ту ру».

Вар та на га даць, што збор нік вер-
шаў «Под ых ус ход ня га схі лу» — два-
нац ца тая кні га се рыі «Свет лыя зна кі: 
Паэ ты Кі тая», якая ўключ на да дзя ся-
тай кні гі вы хо дзі ла ў Вы да вец кім до ме 
«Звяз да». Аў та ры се рыі — Ван Вэй, 
Ай Цін, Ду Фу, Лі Бо, Лі Хэ, Лі Цінч жаа, 
Ван Гач жэнь, Мэн Ха а жань, Сюй Чжы-
мо, Вэнь Ідо. Асоб на ў збор ні ку «Храм 
на га ры» вый шлі пе ра кла ды кі тай скай 
паэ зіі, якія ажыц ця віў на род ны па эт Бе-
ла ру сі Ры гор Ба ра ду лін.

Сяр гей ШЫЧ КО



Но выя кні гіНо выя кні гі  

Жыц цё пра хо дзіць у ванд роў ках

СЕ ЛЕК ЦЫЯ 
ПА СКА РА ЕЦ ЦА

БядаБяда  

ПАЙ ШОЎ НА ДНО, 
РА ТУ Ю ЧЫ 

ДЗЯЎ ЧЫ НУ...
Як па ве да мі лі ў Пін скай га рад-

ской ар га ні за цыі ра та ван ня на 

во дах, ня шчас ны вы па дак ад-

быў ся пры клад на ў 17.00.

Па вод ле па пя рэд няй ін фар ма-
цыі, кам па нія ма ла дых лю дзей ад-
па чы ва ла за го ра дам на бе ра зе 
Пры пя ці. Ня гле дзя чы на тое, што 
ку пац ца ў гэ тым мес цы за ба ро-
не на, двое з кам па ніі за баў ля лі ся 
скач ка мі з тар зан кі і пра па на ва лі 
скок нуць дзяў чы не, якая зна хо дзі-
ла ся з імі. 

Спа чат ку яна ад мо ві ла ся, па-
коль кі не ўме ла пла ваць, але хлоп-
цы яе ўга ва ры лі. Пас ля скач ка ў ва-
ду дзяў чы на ста ла та нуць. Ма ла дыя 
лю дзі па спра ба ва лі яе вы ра та ваць, 
але са мі пай шлі на дно. 

Лю дзі, што ад па чы ва лі по бач, 
вы клі ка лі ра та валь ні каў і да па-
маг лі вы брац ца дзяў чы не і ад на-
му хлоп цу. 

Ра бот ні кі вы ра та валь най стан-
цыі да ста лі з ва ды це ла юна ка 
2001 го да на ра джэн ня. Да пры-
быц ця хут кай ме ды цын скай да-
па мо гі ра та валь ні кі пра во дзі лі 
рэ ані ма цый ныя ме ра пры ем ствы, 
але вяр нуць хлоп ца да жыц ця не 
атры ма ла ся. 

У 17.55 ме ды кі кан ста та ва лі яго 
смерць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА




