
2 288 858 
па са жы раў 

аб слу жыў сёлета 
ў сту дзе ні—лі пе ні На цы я наль ны 
аэ ра порт Мінск. Гэ та на 
25% вы шэй за па каз чык 
мі ну ла га го да. За сем ме ся цаў 
2017 го да аб слу жа на 13 842 
са ма лё та вы ле ты (на 8,4% 
больш, чым ле тась). Так са ма 
аэ ра порт пад вёў вы ні кі 
вы твор чай дзей нас ці за лі пень. 
За гэ ты ме сяц аб слу жа на 495 
778 па са жы раў (пры рост склаў 
18,4%) і 2388 са ма лё та вы ле таў 
(на 4,1% больш у па раў на нні 
з ана ла гіч ным пе ры я дам 
2016 го да).
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 17.08.2017 г.
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Ак цэнт на зда роўеАк цэнт на зда роўе  

ДЗЕ ЛЕ ТА, 
ТАМ ІН ФЕК ЦЫІ
Якія з іх бе ла ру сы пры вез лі з-за мя жы, 
а якіх па збег лі дзя ку ю чы вак цы на цыі
Вы пад кі дыф тэ рыі, слуп ня ку, по лі ямі э лі ту, крас ну хі і вост ра га 
ге па ты ту В у дзя цей сё ле та не рэ гіст ра ва лі ся. Па пя рэдж ва юц ца 
та кія ін фек цыі з да па мо гай вак цын, а вось там, дзе ахоп пра фі-
лак тыч ны мі пры шчэп ка мі не да ся гае вы со ка га ўзроў ню, та кіх 
да сяг нен няў ня ма. Ва Укра і не, на прык лад, сё ле та за рэ гіст ра ва на 
5 вы пад каў слуп ня ку, у тым лі ку ў дзя цей. Ка лі пра цэнт вак цы на-
ва ных зні зіц ца і ў нас, то ад ра зу вер нуц ца і ін фек цыі.

У Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва ны 
па куль толь кі адзін вы па дак 
АД РУ, і тое за ве зе на га. Тым ча-
сам больш за 14 ты сяч вы пад каў 
з па чат ку го да за рэ гіст ра ва на 
ў еў ра пей скіх кра і нах. Най боль-
шая коль касць у Ру мы ніі, Іта ліі і 
Гер ма ніі. Боль шасць бе ла ру саў 
аба ро не ны ад адру, тым не менш 
па ці ка віц ца сва ім ста ту сам, на-
яў нас цю дзвюх пры шчэ пак ад 
гэ тай ін фек цыі мож на ў па лі клі-
ні цы (па чы на ю чы з шасці га доў). 
Ка лі рап там тут «пра бел», па жа-

да на пры шча піц ца эфек тыў ным прэ па ра там, які аба ра няе ад ра зу ад трох 
ін фек цый — ад ру, крас ну хі і эпі дэ міч на га па ра ты ту.

Да рэ чы, у кра і не за фік са ва ны сё ле та тры вы пад кі ЭПІ ДПА РА ТЫ ТУ, адзін 
з якіх за ве зе ны. На КОК ЛЮШ за хва рэ ла звыш 200 ча ла век, га лоў ным чы нам, 
дзя цей (та кая сі ту а цыя на зі ра ла ся і ле тась). Усе яны — не пры шчэп ле ныя або 
аба ро на яшчэ не па спе ла сфар мі ра вац ца, або час вак цы на цыі быў з ней кай 
пры чы ны па су ну ты. Най больш цяж кія вы пад кі ўзні ка юць у дзя цей да аднаго 
го да, а так са ма ў тых, ка му яшчэ ня ма трох га доў, ка лі пас ля пры сту пу каш-
лю ўзні ка юць пе ры я ды пры пы нен ня ды хан ня, раз ві ва юц ца за па лен не лёг кіх, 
су тар гі, эн цэ фа ла па тыя і інш. І тут так са ма дзяр жа ва пра па нуе 
вак цы ну, пра ве ра ную ча сам і до сыць эфек тыў ную.

Жні во-2017Жні во-2017  

У фер ме раў убор ка 
ідзе сва ім па рад кам

Фер мер ская гас па дар ка «Фар ту на» Га лі ны і Сяр гея МА ТУ САЎ 
з Ба ра на віц ка га ра ё на толь кі рас па ча ла ма са вую ўбор ку ўра-
джаю.

— Да ла аб са бе ведаць поз няя вяс на, ды і не зу сім звы чай нае ле та, — 
га во рыць кі раў нік гас па дар кі Га лі на Ма тус. — А ў нас яра вая пша ні ца. 
Та му і пры сту пі лі да скош ван ня і аб ма ло ту паз ней. Але на ўра джай нас ці 
гэ та ні як не ада б'ец ца. Ко лас вы спеў доб ры, па куль з кож на га гек та-
ра збі ра ем кры ху больш за 50 цэнт не раў збож жа. Пад пша ні цу сё ле та 
мы ад вя лі 200 гек та раў. У нас ёсць збож жа ўбо рач ны кам байн, які за 
дзень на ма лоч вае ад 100 да 140 тон. Так што па куль убор ка ра дуе. 
Пас ля пша ні цы пры сту пім да ўбор кі кар ма вых ба боў, яны па спя ва юць 
на 100 гек та рах. А по тым на ды дзе чар га «дру го га хле ба».

Збож жа выя і ба бы «Фар ту на» вы рошч вае най больш для се ва зва-
ро ту. Асноў ныя куль ту ры гас па дар кі гэ та буль ба, ага род ні на, якую 
фер ме ры пра да юць як у сы рым, так і пе ра пра ца ва ным вы гля дзе. Ця-
пер па пло шчы фер мер ская гас па дар ка не ўсту пае ся рэд ня му кал га су, 
яна мае 1000 гек та раў зям лі, свой тэх ніч ны парк, ка лек тыў ра бот ні каў 
коль кас цю ка ля 60 ча ла век. А па чы на ла ся «Фар ту на» больш чым двац-
цаць га доў та му з двух гек та раў зям лі. Ця пер гэ та сель ска гас па дар чае 
прад пры ем ства, якое ўстой лі ва раз ві ва ец ца. Ле тась, на прык лад, узя лі 
ў штат на па ста ян най асно ве га лоў на га аг ра но ма. Та му Га лі на Ма тус 
асаб лі ва не за кла по ча ная тэм па мі і тэр мі на мі ўбор кі, яна цал кам да-
вя рае спе цы я ліс ту.

— Мой доб ры зна ё мы, дац кі фер мер сказаў: «Пры ро да ні ко лі 
пад нас не пад ла дзіц ца, та му ні чо га не за ста ец ца, як пад ладж вац ца 
пад яе».  Не страш на, што мы па ча лі ўбор ку кры ху паз ней, ёсць усе 
пад ста вы спа дзя вац ца, што па спя хо ва яе за кон чым, — раз ва жае 
Га лі на Ма тус.

Ка лі буй ная гас па дар ка Ба ра на віц ка га ра ё на ўбі рае пер шую па ло ву 
пло шчаў збож жа вых, то пры ват ныя гас па да ры з Коб рын ска га ра ё на ў 
спра ве жні ва па ды хо дзяць да за вяр шэн ня. Па вод ле слоў на мес ні ка 
стар шы ні Коб рын ска га рай вы кан ка ма Сяр гея БАР ТА ША, у ра ё не 
за рэ гіст ра ва на 16 ся лян ска-фер мер скіх гас па да рак, адзі нац цаць з іх 
зай ма юц ца рас лі на вод ствам. Амаль усе па спя хо ва спра ві лі ся з убор кай 
збож жа вых аль бо вя дуць аб ма лот на апош ніх гек та рах 
сва іх па лет каў.

1 ве рас ня Улад УЗ ГАРОК пой дзе ўжо ў 6 клас. 
Та му да вы ба ру кан цы ляр скіх та ва раў 
ста віц ца лёг ка.
— Бя ром гэ та? — пы та ец ца ма ма На тал ля 
Ле а ні даў на, і сын ад ра зу ж па га джа ец ца.
Па апош нія па куп кі яны за ві та лі на школь ны 

ба зар ка ля Цэнт раль на га ўні вер ма га 
ў Сма ля ві чах. Пад рых тоў ва ла да шко лы 
Ула да сям'я ў не каль кі «эта паў»: спа чат ку 
адзен не і абу так, пас ля — 
сшыт кі, руч кі, алоў кі. І заплечнік.
Да рэ чы, ка ля ўні вер ма га сма ля віц кія ва лан цё ры 

Чыр во на га Кры жа пра вод зяць ак цыю 
«У шко лу ра зам!» Усе ах вот ныя мо гуць на быць 
усё не аб ход нае не толь кі са бе, але і дзет кам, 
што за ста лі ся без баць коў. Сма ля ві чы ак тыў на 
пры ма юць удзел, бо доб ра зна ё мыя з гэ тай 
ак цы яй — пра во дзіц ца яна ўжо чац вёр ты год.
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