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ДЗЕ ЛЕ ТА, 
ТАМ 

ІН ФЕК ЦЫІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Гас па дар ка «Ві лія-аг ра» Ва сі ля НО ВІ КА ВА, мож на ска-

заць, спра ві ла да жын кі па збож жа вай гру пе. Тут зай ма юц ца 

ўсі мі ві да мі збож жа вых. Пад іх сё ле та бы ло ад ве дзе на 200 

гек та раў. Ура джай насць скла ла 36 цэнт не раў з гек та ра.

А фер мер ская гас па дар ка Ра дзіс ла ва ЛЕЎ ЧУ КА вы рошч-

вае пша ні цу, авёс, тры ці ка ле на 60 гек та рах.

— Сён ня ці заўт ра скон чы лі б, — га во рыць Ра дзіс лаў Мі-

хай ла віч, — ды зда ры ла ся па лом ка ма шы ны. А для поль ска га 

збож жа ўбо рач на га кам бай на «Бі зон» зап част кі да вя ло ся 

за каз ваць за мя жой. Та му і ад быў ся вы му ша ны пра стой у 
не каль кі дзён. Але па трэб ныя дэ та лі ўжо на пад' ез дзе да 
Коб ры на.

Та му за вяр шыць убор ку, па вод ле слоў гас па да ра, бу дзе 
спра вай двух, са мае боль шае трох дзён. А по тым тут пры-
сту пяць да скош ван ня ку ку ру зы, на чар зе — буль ба. Фер мер 
Ляў чук зай ма ец ца яшчэ авеч ка га доў ляй, та му збож жа выя, 
кар ма выя куль ту ры вы рошч вае як на про даж, так і для ся бе.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. уасkеvісh@zvіаzdа.bу



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— На жаль, яшчэ за ста ец ца, хоць і не вя лі кая, коль-
касць тых, хто іг на руе вак цы на цыю, — ка жа на мес нік 
га лоў на га ўра ча Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі-
дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя, кан ды дат ме ды цын-
скіх на вук Іры на ГЛІН СКАЯ. — У цэ лым раз мо ва ідзе 
пра 97 пра цэн таў пры шчэп ле ных дзя цей, а па не ка то рых 
ін фек цы ях гэ та на ват 98—99. Не ва ўсіх ас тат ніх вы пад-
ках раз мо ва ідзе пра ад маў лен не — бывае, пры шчэп кі 
про ці па ка за ны...

Ха рак тэр ная для цёп лай па ры го да ВОСТ РАЯ КІ ШЭЧ-
НАЯ ІН ФЕК ЦЫЯ за ста ец ца так са ма на ўзроў ні мі ну ла га 
го да (саль ма не лё зу на ват кры ху менш). Яшчэ га доў дзе-
сяць та му нам па гра жа лі, га лоў ным чы нам, бак тэ ры яль ныя 
кі шэч ныя ін фек цыі (тыя ж ды зен тэ рыя, саль ма не лёз), ад нак 
сён ня больш за па ло ву гэ тых ін фек цый ма юць ві рус нае 
па хо джан не. Пе ра да юц ца яны вель мі лёг ка, пры чым не 
толь кі хар чо вым ці вод ным шля хам, як бак тэ ры яль ныя, 
але і кан такт на-бы та вым. Уз бу джаль нік до сыць пра цяг ла 
вы дзя ля ец ца ў на ва кол ле, а та му ча ла век, які пе ра нёс 
за хвор ван не ў лёг кай фор ме і доб ра ся бе ад чу вае, пры 
не ка то рых ін фек цы ях аж но да 50 дзён мо жа пе ра да ваць 
ві рус на ва коль ным. Каб гэ та га не ад бы ло ся, усе мы па ста-
ян на па він ны пры трым лі ва ец ца эле мен тар ных гі гі е ніч ных 
пра ві лаў.

Ля чэн не кішэчных інфекцый мае на ўва зе дэ так сі ка-
цыю і ба раць бу з абяз вод жван нем. Так што са мае важ-
нае — па бо лей піць чыс тай ва ды. Ка лі ж гэ та дзі ця, якое 
ва ні туе, трэ ба вы клі каць «хут кую» і шпі та лі за ваць, каб 
уво дзіць вад касць з да па мо гай кро пель ні цы. Не аб ход на 
так са ма пры маць ак ты ва ва ны ву галь, смек ту або ін шыя 
срод кі гэ та га шэ ра гу. Ка лі ёсць тэм пе ра ту ра (звыш 38 
гра ду саў), па тра бу юц ца га рач ка па ні жаль ныя срод кі. Не-
аб ход на тры мац ца ды е ты — не ўжы ваць вост рае, мяс ное, 
ма лоч нае.

ЭН ТЭ РА ВІ РУС НЫХ ІН ФЕК ЦЫЙ (іх, да рэ чы, больш за 
70) ста ла на 36 пра цэн таў менш, чым ле тась. Рэ гіст ру юц ца 
лёг кія фор мы. Спе цы фіч най вак цы ны ад та кіх ін фек цый не 
іс нуе, а та му га лоў най збро яй так са ма за ста ец ца аса біс тая 
і гра мад ская гі гі е на. Эн тэ ра ві ру сы мо гуць па шкодж ва ць 
лю быя ор га ны (кі шэч нік, цэнт раль ную нер во вую сіс тэ му, 
га лаў ны мозг, ды халь ныя шля хі, ску ру і г. д.), а пе ра да-
юц ца эле мен тар на — бы та вым, па вет ра на-кро пель ным, 
хар чо вым і вод ным шля ха мі. Ві ру са нось біт мо жа на ват 
не мець ней кіх сімп то маў, ад нак здоль ны за ра зіць ін шых. 
Мо гуць быць ус пыш кі і на ват эпі дэ міі, асаб лі ва ў кра і нах 
з ніз кім уз роў нем жыц ця. У боль шас ці вы пад каў па ку ту юць 
дзе ці — у пер шую чар гу ад гаст ра эн тэ ры ту, герп-ан гі ны, 
ме нін гі ту... Для та го, каб аба ра ніц ца, не аб ход на пра віль на 
хар ча вац ца, піць чыс тую ва ду, доб ра мыць ру кі. Гэ так жа 
па во дзіць ся бе і ў ін шых кра і нах. Што да па ве дам лен няў 
пра ма са выя вы пад кі эн тэ ра ві рус ных за хвор ван няў у Тур-
цыі, то па вод ле афі цый ных па ве дам лен няў, ні пра якую 
эпі дэ мію раз мо ва не ідзе, за фік са ва ны ўся го адзін вы па-
дак з жы ха ром Укра і ны, чыё за хвор ван не ла ба ра тор на 
на ват не па цвер джа на.

Што да КЛЕ ШЧА ВЫХ ІН ФЕК ЦЫЙ — як у дзі кай пры ро-
дзе, так і на га рад скіх тэ ры то ры ях — рас паў сю джа ны яны 
сё ле та менш, чым ле тась. Коль касць лю дзей, якія звяр ну лі-
ся ў ор га ны ахо вы зда роўя з уку са мі, так са ма ні жэй шая — 
24 ты ся чы, а бы ло ле тась звыш 32 ты сяч. На 17 пра цэн таў 
зні зі ла ся ва ўсіх рэ гі ё нах і коль касць вы пад каў ба рэ лі ё зу.

— Да сле да ваць кля шча сён ня не аба вяз ко ва, да стат ко ва 
звяр нуц ца да ўра ча, каб атры маць ан ты бак тэ ры яль ную пра-
фі лак ты ку, — тлу ма чыць Іры на Мі ка ла еў на. — І пра хо дзіць 
яе не аб ход на пас ля кож на га ўку су. Вя до ма, што ба рэ лі я мі 
ін фі цы ра ва на ка ля 30 пра цэн таў кля шчоў, ад нак яны мо гуць 
змя шчаць ін шыя бак тэ ры яль ныя ўзбу джаль ні кі, су праць 
якіх так са ма скі ра ва на ан ты бак тэ ры яль ная пра фі лак ты ка, 
у той час як да сле да ван не пра во дзіц ца толь кі на ба рэ лі ёз. 
Па куль клешч бу дзе аб сле да ва ны, прой дуць каш тоў ныя для 
па чат ку тэ ра піі трое су так. Да рэ чы, лю дзі, якія за хва рэ лі на 
ба рэ лі ёз, не звяр ну лі ся пас ля ўку су да ўра ча і не пра вя лі 
та кую тэ ра пію...

Вак цы на цыю су праць кле шча ва га эн цэ фа лі ту не пра-
па ну юць кож на му, хто ідзе ў лес. Яе атрым лі ва юць тыя, 
хто дзя ку ю чы сва ёй пра фе сіі пра во дзіць доў гі час у тых 
жа ляс ных ма сі вах. Ад нак ка лі вы са бра лі ся на ад па чы нак 
на Да лё кі Ус ход, Урал, то зра біць та кую пры шчэп ку мэ та-
згод на — вар та толь кі па кла па ціц ца аб гэ тым свое ча со ва 
(вы кон ва ец ца дзве пры шчэп кі, і аба ро на раз ві ва ец ца толь кі 
праз 21 дзень пас ля апош няй).

Ня гле дзя чы на тое, што геа гра фія па ез дак па ста ян на 
па шы ра ец ца, ЭК ЗА ТЫЧ НЫЯ ІН ФЕК ЦЫІ на тэ ры то рыі Бе-
ла ру сі не за фік са ва ны. Вы клю чэн не — адзін ка выя вы пад кі 
ма ля рыі (пры ве зе ныя з Ін дыі, Кон га, Су да на). У роз ных 
кра і нах вы яў ля юц ца роз ныя ўзбу джаль ні кі, а па ці ка віц ца 
гэтым можна на сай тах Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя і Рэс-
пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га 
зда роўя. Пра яў ляць ці каў насць не аб ход на не за дзень да 
ад' ез ду, а мі ні мум за ме сяц.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by

У цэнт раль ным рэ гі ё не 
сё ле та пла ну юць атры маць 
ка ля 2 млн тон збож жа без 
улі ку ку ку ру зы. На 15 жніў ня 
са бра на 1 млн 300 тон зер ня.

— Гэ та ня дрэн ны вы нік, — пад-
крэс ліў стар шы ня Мі набл вы кан ка ма 
Ана толь ІСА ЧАН КА, — убор ка ідзе 
ў пла на вым рэ жы ме. Ка лі да зво ліць 
на двор'е, то да кан ца тыд ня пла ну ем 
у асноў ным за вяр шыць жні во. За ста-
нуц ца толь кі тыя ўчаст кі, дзе ўра джай 
яшчэ не са спеў.

— Як вы ацэнь ва е це ўклад хле ба-
ро баў у агуль ны ка ра вай?

— Лю дзі га то вы пра ца ваць і дзень і 
ноч. Яны ка жуць: мы ўбі ра ем не зер не, 
а хлеб. Гэ та неш та боль шае. Удзель ні-
кі жні ва да стой на за раб ля юць. Для іх 
ство ра ны ўсе ўмо вы.

— На се лек тар най на ра дзе кі раў нік 
дзяр жа вы па ста віў за да чу да сяг нуць 
ура джай нас ці 45 цэнт не раў з гек та ра. 
Гэ ты па каз чык па ві нен стаць дзя жур-
ным для кра і ны. Пад сі лу ён Мін скай 
воб лас ці, Ана толь Мі хай ла віч?

— Мяр кую, у перс пек ты ве гэ тая за-
да ча вы ра шаль ная. Трэ ба вы кон ваць 
тэх на ло гію, уно сіць угна ен ні, на огул, 
шмат ча го трэ ба. Сён ня ўра джай насць 
38,2 цэнт не ра з гек та ра. Па за кан чэн ні 
ўбор кі пад лі чым і ска жам, коль кі ў нас 
бу дзе.

Я аб' ехаў усе рэ гі ё ны. Іс тот ных за ўваг 
ня ма: па лі ва ёсць, кад раў да стат ко ва. 
Лю дзі на стро е ны на ра бо ту, на вы нік. 
Раз маў ляў з ад ным кам бай не рам. Ён 
сам з Мін ска, але ўжо пят нац ца ты год 
пад час жні ва бя рэ на га рад ской пра цы 

вод пуск. Сё ле та пра цуе з сы нам, які на 
МА Зе ад во зіць зер не. Жон ка жар туе: 
на ват ка лі б не пла ці лі, усё роў на пра ца-
ваў бы: не мо жа без гэ та га жыць.

— Як бу дзе це рас па ра джац ца са-
бра ным ура джа ем?

— Рас па ра джац ца бу ду не я, а тыя, 
хто гэ ты хлеб убраў. Перш за ўсё трэ-
ба вы ка наць дзярж за каз. Па дру гое, 
за бяс пе чыць па трэ бы жы вё ла га доў лі, 
тое, што за ста нец ца, па клас ці ў за се кі, 
а да лей вы ра шаць: пра даць або вы ка-
рыс таць па ін шым пры зна чэн ні.

— Паў днё выя ра ё ны Мін шчы-
ны ўжо за кон чы лі жні во. Ці ма юць 
яны на мер прый сці на вы руч ку су-
се дзям?

— Бяс спрэч на. Каб свое ча со ва і без 
страт са браць ура джай, на поў нач воб-
лас ці на кі ра ва на да дат ко вая тэх ні ка з 
паў днё вых Ня свіж ска га, Ка пыль ска га, 
Клец ка га ра ё наў. Кам бай не ры, кі роў цы 
бу дуць пра ца ваць на па лях Ві лей ска га, 
Круп ска га, Ба ры саў ска га ра ё наў.

— Ана толь Мі хай ла віч, тра ды цый-
на сель гас ар га ні за цыі да па ма га юць 
убі раць ура джай збож жа вых на пры-
ват ных пад вор ках...

— З ся рэ дзі ны тыд ня гас па дар кі па-
ча лі вы дзя ляць тэх ні ку там, дзе ёсць у 
гэ тым не аб ход насць. Гэ та на шы лю дзі 
і ім трэ ба да па ма гаць.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

Ві ру са нось біт мо жа на ват не мець ней кіх сімп то маў, 
ад нак здоль ны за ра зіць ін шых. Мо гуць быць 
ус пыш кі і на ват эпі дэ міі, асаб лі ва ў кра і нах з ніз кім 
уз роў нем жыц ця.

Жні во-2017Жні во-2017  

НА СТРОЙ — НА ВЫ НІК

...Убор ка ідзе сва ім па рад кам

ФестывалімФестывалім  

ПЕС НІ ПЕС НІ 
ПАД ГІ ТА РУ — ПАД ГІ ТА РУ — 

РА ЗАМ РА ЗАМ 
ВЕ СЯ ЛЕЙ!ВЕ СЯ ЛЕЙ!

Пра хо джан не па ла сы пе ра шкод, 
пад рых тоў ка страў і ін тэ ле кту-
аль ныя спа бор ніц твы. Гэ та і не 
толь кі ад чу ла на са бе мо ладзь 
Мін шчы ны. Ма ла дзёж ны фес ты-
валь ак ты ву Мін скай аб лас ной 
ар га ні за цыі БРСМ «Ва сіль ко вы 
вя нок — 2017» пра хо дзіў ця гам 
трох дзён у Лю бан скім ра ё не. 

Удзель ні ка мі ме ра пры ем ства ста лі 
прад стаў ні кі прад пры ем стваў, ар га ні за-
цый, уста ноў Мін скай воб лас ці. Ка ман ды 
па спа бор ні ча лі ў спар тыў ных кон кур сах: 
пляж ны ва лей бол і фут бол, пра хо джан-
не па ла сы пе ра шкод. У пра гра ме — спа-
бор ніц твы па рыб най лоў лі і гатаванні 
страў. Пра явіць кем лі васць і крэ а тыў-
насць удзель ні кі фес ты ва лю змаг лі ў 
кон кур сах ві зі то вак і аба ро ны ла ге ра. 
Уся го ў злё це пры ня лі ўдзел тры нац цаць 
ка ман д Мін скай воб лас ці. Па вы ні ках 
фес ты ва лю пер шае мес ца раз дзя лі лі 
дзве ка ман ды — з Клец ка га і Мінск ага 
ра ё наў. Ме на ві та яны змаг лі най больш 
яр ка пра явіць ся бе ў твор час ці, спор-
це, пра дэ ман стра ваў шы са мы моц ны і 
друж ны «Ва сіль ко вы вя нок».

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА. Фота аўтара.

Лю бан скі ра ён
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