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Ра зам з тым не ка то рыя 
рэ чы, якія мы ўба чы лі пад-
час рэй ду, вы клі ка лі пы тан ні. 
У ад ной з гас па да рак Шу мі-

лін ска га ра ё на хле ба ро бы ча-

ка юць не аб ход ны «агрэ гат» 

для зер не су шыл кі аж з... Тур-

цыі. Хоць су шыл ка ай чын ная. 

Ня ўжо вы твор ца не мог па-

кла па ціц ца, каб праб лем у 

вяс коў цаў з зап част ка мі не 
бы ло? Са лід ныя кам па ніі, каб 
вый сці пе ра мож ца мі ў кан-
ку рэнт най ба раць бе, ця пер 
прак ты ку юць па стаў кі не аб-
ход ных кам па не нтаў пад час 
экс плу а та цыі іх тэх ні кі...

У пра ку ра ту ры Ві цеб скай 
воб лас ці, да рэ чы, пла ну юць 
зра біць ана ліз ра цы я наль на-
га на быц ця і вы ка ры стан ня 
сель ска гас па дар чых ма-
шын.

Ха це лі,
але не змаг лі

У По лац кім ра ё не ў гас-
па дар цы, ку ды мы за еха лі, 
на кам бай не пра ца ваў пен-
сі я нер. У гэ тым ня ма ні я ка га 
па ру шэн ня, тым больш што 
лю дзі на жні ве ў дэ фі цы це. 
Але пры кам бай не ры не бы-
ло да ку мен та, які па цвер дзіў 
бы яго пра ва кі ра ваць тэх-
ні кай. А гэ та ўжо, мяк ка ка-
жу чы, не па ра дак. Муж чы на 
пры знаў ся, што яго, да та го 
ж, не афор мі лі на ча со вую 
пра цу... Су пра цоў ні ца МНС, у 
сваю чар гу, за ўва жы ла, што 
вог не ту шы це лі пры тэх ні цы 
бы лі ў не пра цоў ным ста не 
і не бы ло по бач ні ва ды, ні 
ін шых срод каў, каб па га сіць 
агонь, ка лі па жар, не дай бог, 
уз нік не.

На по ле пры ехаў кі раў нік 
гас па дар кі. Вы свет лі ла ся, 
што гас па дар ка мае ўся го 
ча ты ры кам бай ны, на жні ве 
толь кі два з іх...

На ват мне, ча ла ве ку, 
да лё ка му ад сель скай гас-

па дар кі, кі ну ла ся ў во чы, 

што збож жа вае вы рас ла з 

тра вой. Кі раў нік рас тлу ма-

чыў, што па са дзі лі тра вы, а 

вы рас ла... збож жа. Прос та 

«звы чай ны цуд». Ча му на 

кар ма выя не скру ці лі тое, 

што ў по лі? Спе цы я ліс ты за ў-

ва жы лі, што та кі «су хі как-

 тэйль» — доб ры корм для 

жы вё лы. Кі раў нік ад ка заў: 

«Ха це лі, але не змаг лі, бо 

бы ло вель мі сы ра. І мы сю ды 

не ўлез лі!» На па са дзе ча ла-
век па раў наль на ня даў на...

На ад ной з су шы лак зер-
не па да гра ва ла ся ра зам з 
ра мон кам і ін шай тра вой. 
Мо жа, но вы від гар ба ты на 
экс парт? Ка лі без жар таў, 
то эфект ад та ко га ўкла ду ў 
агуль ны ка ра вай су мнеў ны.

На ін шай пла не це
А вось у гас па дар цы 

Шай та ра ве Верх ня дзвін ска-

га ра ё на мож на пра во дзіць 
май стар-кла сы. Не со рам на 
бу дзе за пра сіць на се мі нар 
і вяс коў цаў су сед няй Лат віі. 
Ад ра зу ад чу ва ец ца, што тут 
дыс цып лі на і па ра дак. Ка лі 

па раў наць з уба ча ным пад-

час рэй ду ра ней, тут як на 

ін шай пла не це.

Да рэ чы, аў то з удзель ні ка-
мі рэй ду «ад каз ны за шлаг-
ба ум» не пра пус ціў. Не пе ра-
ка на лі яго лю дзі ў фор ме з 

па свед чан ня мі су пра цоў ні каў 

пра ку ра ту ры і мі лі цыі. Па ін-

струк цыі нель га, і па ру шаць яе 

ён не збі раў ся ні пры якіх умо-

вах. Вы клі каў на чаль ства.

На ме ха ні за ва ным два ры 

тут раз ме шча на шмат тэх ні-

кі. Ва ўсіх кам бай не раў да ку-

мен ты пры са бе. У тым лі ку 

— па свед чан ні аб па вы шэн-

ні ква лі фі ка цыі на кі ра ван не 

ад бе ла рус ка га вы твор цы 
(«Гом сель маш»). Та ко га на-
ват во пыт ная прад стаў ні ца 
пра ку ра ту ры воб лас ці ра ней 
не ба чы ла.

За дзень гас па дар ка на-
ма лоч вае 400—600 тон збож-
жа. Ура джай насць — ка ля 
50 цэнт не раў з гек та ра. Увесь 

ура джай збож жа вых вы ка-
рыс тоў ва ец ца для па трэб 
улас на га буй но га сві на комп-
лек су. Ка ля су шыл кі дзяў ча-
ты ва ўні фор ме, па доб ныя на 
сцю ар дэс, змя та юць рас сы-
па нае зер не. За га ло вак для 
ар ты ку ла пад ка заў над піс на 
ад ным са збу да ван няў: «Ка лі 
ся ло ў па рад ку, кра і на ў да-
стат ку!» Тут ві да воч на, што 
пра ца па стаў ле на на вы со кі 
ўзро вень. На раз ві тан не нам 
па дзя ка ва лі за ві зіт. Маў ляў, 
по гляд з бо ку заў сё ды ка-
рыс ны і дае маг чы масць вы-
пра віць не да хо пы.

Вы ні кі рэй ду пра ка мен та-
ва ла Воль га ГРЫЦ КЕ ВІЧ, 
стар шы пра ку рор ад дзе ла 
па на гля дзе за вы ка нан нем 
за ка на даў ства і за кон на сцю 
пра ва вых ак таў пра ку ра ту-
ры Ві цеб скай воб лас ці:

— Пра вы яў ле ныя не да хо-
пы ад ра зу па тэ ле фо не пра-
ін фар ма ва ла ад каз ных асоб 
ра ён на га і аб лас но га ўзроў-
ню. Нель га ска заць, што рай-
вы кан ка мы не кант ра лю юць 
ход жні ва. Але што дзён ны 
вы езд на па лі і ін шыя за ха ды 
па він ны быць эфек тыў ны мі.

Сё ле та на Ві цеб шчы не 
пла ну ец ца са браць не менш 
за 1,1 міль ё на тон збож жа. 
Уліч ва ю чы клі ма тыч ную спе-
цы фі ку Пры дзвін ска га краю, 
мож на ска заць, што жні во 
тут за вер шаць паз ней, чым 
у ін шых рэ гі ё нах кра і ны. Пад-
час рэй ду бы ло ві даць, што 
на не ка то рых па лях яно яшчэ 
са спя вае. Га лоў нае, каб не 
бы ло страт. Ін спек тар ская 
дзей насць пра ва ахоў ні каў 
на кі ра ва ная на тое, каб пра-
ду хі ліць па ру шэн ні, у тым лі-
ку тэх на ла гіч ныя.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

СА БРА ЛІ БОЛЬШ ЗА 5 МЛН 
ТОН ЗБОЖ ЖА

Убо рач ная кам па нія ў кра і не пе ра сту пі ла эк ва тар і 

імк лі ва па чы нае ру хац ца да за вяр шэн ня. Па вод ле апе-

ра тыў най ін фар ма цыі Мін сель гас хар ча, у «біт ве за 

ўра джай-2017» аг ра рыі кра і ны ўжо ад ва я ва лі 5072,2 

ты ся чы тон збож жа вых і зер не ба бо вых куль тур з 

64,8% пло шчаў. Ся рэд няя ўра джай насць па кра і не 

скла дае 36 ц/га.

У трой цы лі да раў убо рач най гон кі дзве воб лас ці «міль ён-

ні цы». На пер шым мес цы Мін шчы на, дзе са бра лі ўжо 1211,6 

ты ся чы тон збож жа. Да лей за ёй па пя тах ідуць аг ра рыі з 

Брэст чы ны з вы ні кам у 1131,6 ты ся чы тон збож жа. За мы кае 

трой ку лі да раў Гро дзен ская воб ласць з па каз чы кам у 897,6 

ты ся чы тон. Най боль шая ўра джай насць сён ня на зі ра ец ца, 

да рэ чы, так са ма на Гро дзен шчы не — 44,3 ц/га. А ка лі га ва-

рыць у пры ват нас ці аб Гро дзен скім ра ё не, то ўра джай насць 

тут пе ра вы шае ад зна ку ў 75 ц/га. Па пра цэнт ных су ад но сі нах 

убра ных па сяў ных пло шчаў пер шае мес ца зай мае Брэсц кая 

воб ласць — 91,7%.

Не аб ход на ад зна чыць і тое, што, па вод ле ін фар ма цыі 

ка мі тэ та па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма, да сяў бы азі ма га рап су ўжо пры сту пі лі гас-

па дар кі ўсіх ра ё наў воб лас ці. Ра бо ты па чы на юць вы кон ваць 

ма са ва. Па сяў ныя за пла на ва на пра вес ці на 50 тыс. га. Па-

вод ле апе ра тыў ных звес так на ра ні цу 14 жніў ня, каш тоў най 

алей най куль ту рай ужо за се я на прак тыч на 12% ад агуль най 

коль кас ці пло шчаў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. Kryzhevіch@zvіazda.by

СЯ ЛО Ў ПА РАД КУ, 
КРА І НА Ў ДА СТАТ КУ

Умоўныя абазначэнні:
 — Намалочана збожжа, тысяч тон;

 — Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

 — Сабрана збожжавых 
            і зернебабовых культур, 

      у працэнтах да плана.

УСЯГО ПА КРАІНЕ:

5072,2

36

64,8

1131,6

37

91,7

 —

  

897,6

44,3

63,5

Гродзенская 

вобл.:

Брэсцкая 

вобл.:

407,9

32,4

37,5

Віцебская 

вобл.:

1211,6

38,1

63,1

Мінская 

вобл.:

768,5

28,8

75,3

Гомельская 

вобл.:

654,9

35

57,9

Магілёўская 

вобл.:

Па стану Па стану 
на 14.08.2017на 14.08.2017

ЗдарэнніЗдарэнні  

Пен сі я нер ехаў без... 
за дня га ко ла

Та кі вы па дак ад быў ся ў ста лі цы. 
Удзень 70-га до вы мін ча нін спра-
ба ваў да брац ца з вёс кі да до му на 
лег ка ві ку без за дня га ко ла.

«Фоль ксва ген Гольф» ру хаў ся па ву-

лі цы Ра ды яль най з тэх ніч най ня спраў-

нас цю — без за дня га пра ва га ко ла. За ў-

ва жыў шы за дым лен не, су пра цоў ні кі

ДАІ За вод ска га РУ УС ста лі цы спы ні лі 

аў та ма біль. Па сло вах кі роў цы 1947 го-

 да на ра джэн ня, ён вяр таў ся ў Мінск з 

вёс кі, у да ро зе ў яго пра бі ла ко ла. Ён 

па клаў яго на зад няе ся дзен не, а сам 

вы ра шыў пра доў жыць рух. А пас ля вы-

свет лі ла ся, што муж чы на ўво гу ле не 

мае пра ва вадзіць ма шы ну, па коль кі не 

пры год ны да кіравання транс парт ны мі 

срод ка мі па ме ды цын скіх па каз чы ках. 

Ма шы ну да ста ві лі па мес цы жы хар ства 

кі роў цы эва ку а та рам.

Муж чы на за гі нуў 
на па лі го не

Ад бы ло ся гэ та тра гіч нае зда рэн не 
ў Асі по віц кім ра ё не.

Муж чы ну, жы ха ру Асі по віч, быў 

31 год. У мяс цо вас ці пад наз вай Рэ пі-

шча, якая з'яў ля ец ца ва ен ным па лі го-

нам і дзе пра во дзіць ву чэб ныя стрэль бы 

вай ско вая часць, ён зна хо дзіў ся ра зам 

з род ны мі: з сы нам і бра там. Гэ та пры 

тым, што па пе ры мет ры па лі го на ма юц-

ца зна кі аб за крыц ці ўва хо ду і ўез ду на 

яго тэ ры то рыю. Грэ ба ван не гэ ты мі па-

тра ба ван ня мі мо жа пры вес ці да тра гіч-

ных на ступ стваў. Што ўлас на і ад бы ло-

ся: па шля ху ру ху муж чы ны спра ца ва ла 

не вя до мае вы бу хо вае ўстрой ства...

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Тут заў сё ды шмат ах вот ных да лу чыц ца да та ін ства, 
пры няць удзел у хрос ным хо дзе, асвя ціць мёд, ле ка выя 
тра вы, морк ву, мак. А яшчэ — да кра нуц ца да вя лі ка га ка-
ме ня, які, па вод ле пры го жай ле ген ды, кры шач ку не да кі нуў 
ка ха ны пры га жу ні Ка ця ры ны з ту тэй ша га пле ме ні асіл каў 
у спа бор ніц тве за яе ру ку. І дзяў чы на, за мест та го каб 
вый сці за муж за са пер ні ка, пе ра тва ры ла ся ў кры ні цу, якая 
да гэ туль ра дуе лю дзей. Ка жуць, на сві тан ку мож на на ват 
уба чыць, як ка ля ва ды пры га жу ня пля це ка су. Кры ні ца ва-
біць не толь кі сва і мі каз ка мі і ле ген да мі, а яшчэ і тым, што 
тут за ха ва ла ся тая спрад веч ная пры га жосць, якая іс на ва-
ла ста год дзі та му. Уні каль насць пры ро ды і кры ні цы (яна 
лі чыц ца эта ло нам чыс ці ні пад зем ных вод) спры я ла та му, 
што тут па явіў ся Цэнтр эка ло гіі кры ніч най ва ды і вя дуц ца 
ра бо ты па ства рэн ні за каз ні ка.

Свя та Ма каўе дае маг чы масць ад чуць су вязь па ка лен няў, 
за ха піц ца тым, на коль кі ба га тае і цу доў нае на ша мі ну лае. 
Яго зда быт кі ўжо ка то ры год па пу ля ры зу юць слаў га рад скія 
сы ра ро бы, якія вы раб ля юць свае пры сма кі па ста ра даў ніх 
рэ цэп тах. Іх сы ры, а так са ма смач ны сё лет ні мёд і шмат ча-
го не менш ка рыс на га і га ю ча га мож на бы ло па каш та ваць і 
на быць на гэ тым свя це. Ка ля 50 ты сяч ча ла век, якія на ве да лі 
яго, за ра дзі лі ся зда роў ем і эмо цы я мі на цэ лы год. А на ле та 
Бла кіт ная кры ні ца зноў ча кае вас у гос ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

АЦА ЛІ МЯ НЕ, КРЫ НІ ЦА


