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Сель ская гас па дар ка — ад на 

з асноў ных га лін на шай эка-

но мі кі, і за раз для яе на сту пі-

ла са мая га ра чая і ад каз ная 

па ра — убор ка ўра джаю. Ад 

та го, на коль кі на шым аг ра ры-

ям удас ца хут ка, свое ча со ва 

і якас на, без страт, са браць 

вы ра шча нае, а по тым пад-

рых та ваць па лет кі пад но выя 

па се вы, за ле жыць цэ лы год

жыц ця кра і ны. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пра вёў се лек тар-

ную на ра ду з кі раў ні ка мі аб-

лас цей па пы тан нях убор кі ўра-

джаю, каб свое ча со ва сфар му-

ля ваць за да чы пе рад вы ка наў-

чай ула дай і вы слу хаць з бо ку 

кі раў ніц тва рэ гі ё наў пы тан ні, 

якія іх най больш хва лю юць у 

гэ ты ад каз ны час.

Прэ зі дэнт па ве да міў, што ў тэх на-

ла гіч ным пла не ўбо рач ная кам па нія 

бу дзе ня прос тая: боль шасць па се ваў — 

вы са ка рос лыя, з доб рай шчыль-

 нас цю, але асця ро гу вы клі кае «ярус-

насць» па спя ван ня, яе «не ад на род-

насць» на ад ным по лі.

Убор ка збож жа вых куль тур сё-

ле та па ча ла ся на дзе сяць дзён паз-

ней, чым звы чай на. Та му Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за па тра ба ваў за вяр шыць 

яе пе ра важ на за два тыд ні і не паз ней 

за двац цаць дзён.

Пры яры тэ там кі раў нік дзяр жа вы 

на зваў убор ку збож жа вых, але на-

ка заў па ра лель на па кла па ціц ца пра 

на рых тоў ку тра вя ніс тых кар моў: дру гі 

ўкос шмат га до вых тра ваў і ма са вую 

сяў бу па жніў ных куль тур. Ад на ча со ва 

не аб ход на ўбраць лён.

«Са мы жорст кі кант роль па льне 

і сур' ёз ны кант роль па рап се. Рапс — 

вы со ка да ход ная куль ту ра, вель мі 

рэн та бель ная ўжо пры ўра джай нас-

ці 15 цэнт не раў з гек та ра. Вы сён ня 

ма е це азі ма га рап су 20 цэнт не раў», — 

звяр нуў ся да ўдзель ні каў на ра ды

кі раў нік кра і ны.

Ён ад зна чыў, што та кі звыш на пру-

жа ны гра фік ра бот у га ра чую па ру 

бы вае рэд ка. Раз лі кі на ўра джай не-

бла гія, ва ла вы збор па ўсіх куль ту-

рах праг на зу ец ца вы шэй за ле таш-

ні. Трэ ба за дзей ні чаць усе на яў ныя 

рэ зер вы.

«З па лёў мы па він ны ўзяць 

9,5 міль ё на тон — і рапс, і ку ку ру зу на 

зер не, і ка ла са выя, і грэч ку, і про са, — 

усё. Ні жэй за дзе вяць нель га», — па-

ста віў за да чу Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па яго сло вах, за лог пос пе ху — 

дак лад ная ар га ні за цыя пра цы, вы со-

кая пра цоў ная і тэх на ла гіч ная дыс-

цып лі на. Ад нак кант роль ныя ор га ны 

па-ра ней ша му вы яў ля юць шмат не-

да хо паў, не да пра цо вак — тое, што 

Прэ зі дэнт на зваў «ад кры тым га ла-

ва цяп ствам», — а часта — пры піс кі. 

І гэ та кі раў ні ка дзяр жа вы на сця рож-

вае — як і не да хоп ме ха ні за та раў, 

не пад рых та ва ныя тэх ні ка і зер не су-

шыль ныя комп лек сы, скла да нас ці з 

па лі вам: за па сы на скла дах сель ска-

гас па дар чых ар га ні за цый і рай аг ра-

сэр ві саў за бяс печ ва юць ра бо ту на 

па лях толь кі на ча ты ры дні.

Ад каз насць за па лі ва Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ўсклаў на ўрад кра і ны. 

Якое рэ аль нае ста но ві шча з убор кай 

на мес цах? Ча му не за бяс пе ча ная 

пад рых тоў ка тэх ні кі і зер не су шыль-

най гас па дар кі? І ад куль дэ фі цыт 

па лі ва, ка лі ўсе ра шэн ні па ім пры-

ня тыя? На гэ тыя пы тан ні Прэ зі дэнт 

за па тра ба ваў ад каз у стар шынь аб-

лас ных вы ка наў чых ка мі тэ таў пад час 

се лек тар най на ра ды, ад зна чыў шы, 

што яму па трэб ная аб' ек тыў ная ін-

фар ма цыя.

На Брэст чы не ўбра лі 
амаль па ло ву ўра джаю

У Брэсц кай воб лас ці ўбор ка ідзе 

за пла на ва ны мі тэм па мі, на ўзроў ні 

мі ну ла га го да, да ла жыў Прэ зі дэн ту 

стар шы ня абл вы кан ка ма Ана толь 

ЛІС. На ўча раш нюю ра ні цу ўбра на 

43 % пло шчаў пры ўра джай нас ці 

35,8 цэнт не ра з гек та ра, што больш 

за ле таш ні ўзро вень на во сем цэнт не-

раў. Паў днё выя ра ё ны воб лас ці, якія 

здо ле лі ўбраць ужо 60—70 % зба жы-

ны, да па мо гуць паў ноч ным. На Брэст-

чы не вы рва на больш за 80 % лё ну, 

па ча та пе ра пра цоў ка трас ты.

«Лі чу, спра вім ся з убор кай у на-

ме ча ныя тэр мі ны. Нам не аб ход ны 

два тыд ні для за вяр шэн ня ра бо ты», — 

пра ін фар ма ваў Прэ зі дэн та гу бер-

 на тар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на ка заў 

звяр нуць сур' ёз ную ўва гу на якасць 

убор кі.

«Мы ўвесь час ка жам: пло шчы, 

пра цэн ты... Па гля дзі це, што ро біц-

ца пас ля ўбор кі. Стра ты вазь мі це на 

кант роль — сён ня мож на ад рэ гу ля-

ваць кам бай ны і не да пус ціць страт. 

Ка ля паў міль ё на тон па кі да ем на па-

лях, а гэ та доб ры аб' ём», — за ўва-

жыў кі раў нік дзяр жа вы гу бер на та рам, 

асаб лі ва цэнт раль ных і паў днё вых рэ-

гі ё наў. Аляк сандр Лу ка шэн ка на га-

даў пра за пас кар моў, яко га па він на 

ха піць на паў та ра-два га ды. Па коль-

кі ле тась шмат кар моў рас хо да ва лі, 

трэ ба аб' ёмы па поў ніць.

«На пе ра дзе яшчэ два ме ся цы — 

се на не па спее, а ся наж бу дзе. А на-

ра каць на на двор'е нель га, наш па ра-

ту нак, што прай шлі даж джы», — ад-

зна чыў Прэ зі дэнт.

Го мель шчы на скон чыць 
жні во за два тыд ні

Пер шы на мес нік стар шы ні Го-

мель ска га абл вы кан ка ма Ге надзь 

СА ЛА ВЕЙ пра ін фар ма ваў, што аг-

ра рыі Го мель скай воб лас ці ўбра лі 

больш за 30 % пло шчаў па се ваў і 

атры ма лі 237 ты сяч тон збож жа. Для 

за бес пя чэн ня па трэб нас ці ў кад рах 

да дат ко ва пры цяг ну та 633 ме ха ні-

за та ры з ін шых ар га ні за цый. Сель-

ска гас па дар чыя ар га ні за цыі па лі вам 

за бяс пе ча ныя.

На Го мель шчы не ўра джай насць 

убра на га рап су скла ла 10,7 цэнт не ра 

з гек та ра — па каз чык, які не за да во-

ліў кі раў ні ка кра і ны.

«Дзе сяць цэнт не раў рап су — гэ-

та стра ты. Не рас це рапс — не вы-

рошч вай це яго. Дак лад ней, сён ня ў 

Го мель скай воб лас ці ня ма страт ных 

куль тур, якія вы рошч ва юц ца. Ёсць па-

ру шэн не тэх на ла гіч най дыс цып лі ны і 

пад бо ру ад па вед ных глеб. Трэ ба ду-

маць, як бу дзе це дзей ні чаць заўт ра. 

Адзі ны ра ту нак па паў нен ня зер не ва га 

ба лан су — ку ку ру за. Не атры ма е це 

бял ку — не бу дзе це ве даць, чым кар-

міць сві ней і птуш ку», — пе ра сця рог 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Па збож жы ба чым, што за два 

тыд ні спра вім ся. Змя ні лі струк ту ру 

па сяў ных пло шчаў: дзе ба чы лі праб-

ле мы з яра вы мі збож жа вы мі, па вя-

лі чы лі па се вы ку ку ру зы больш чым 

на 15 %», — рас тлу ма чыў Ге надзь 

Са ла вей.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 

што за струк ту ру па сяў ных пло шчаў 

Го мель шчы ны па боль шай част цы ад-

каз вае бы лы гу бер на тар, ві цэ-прэм' ер 

Ула дзі мір Двор нік. А на конт на двор'я 

зноў на га даў: клі мат змя ніў ся, асаб лі-

ва на Брэст чы не і Го мель шчы не. Но-

вая сі ту а цыя па тра буе пла на ван ня, 

што, дзе і як се яць.

Гро дзен шчы на: лён доб ры, 
па збож жы ад ста юць

Як па ве да міў стар шы ня Гро-

дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

КРАЎ ЦОЎ, усе гас па дар кі воб лас ці 

рас па ча лі ўбор ку: убра на ка ля 22 % 

пло шчаў збож жа вых і зер не ба бо вых. 

Ліч ба вы клі ка ла кры ты ку з бо ку Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі.

«Пра валь ва е це па тэм пах. Грод на 

ні ко лі так у хвас це не пля ло ся, як за раз: 

на ват Го мель скай воб лас ці па тэм пах 

са сту па е це. 20 % — не ва шы тэм пы. 

Ка лі ў вас там вы ра шча ны «ша лё ны» 

ўра джай — яго трэ ба са браць», — хут-

касць убо рач най кам па ніі на Гро дзен-

шчы не на сця ро жы ла кі раў ні ка кра і ны, 

бо, упэў не ны ён, там ёсць усё, каб у час 

і якас на ўбраць ура джай.

Ула дзі мір Краў цоў па ве да міў, што 

збож жа і ку ку ру зы гро дзен цы пла ну юць 

са браць 1600 ты сяч тон. На па лях та кія 

аб' ёмы ёсць, убраць іх мож на. І яны 

да зво ляць нар маль на прай сці асен не-

зі мо вы пе ры яд у жы вё ла га доў лі.

«У вас на па лях 1900, ну, ка лі 

1850 атры ма е це, — ма лай цы», — не 

зга дзіў ся з кі раў ні ком воб лас ці Прэ-

зі дэнт.

На Гро дзен шчы не прак тыч на 

ўбра лі рапс, са браў шы 157 ты сяч тон 

(у паў та ра ра за больш за ле таш ні вы-

нік), з ура джай нас цю ка ля 30 цэнт не-

раў з гек та ра.

Аг ра рыі воб лас ці вы рас ці лі не бла гі 

лён і вы рва лі ўжо ка ля 65 %, част-

ка ўжо апра цоў ва ец ца на за во дах. 

За дан ні па льне пла ну юць вы ка наць — 

вы ра біць сем ты сяч тон якас на га

льно ва лак на.

На прось бу гу бер на та ра аб крэ-

ды це на на быц цё тэх ні кі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад ка заў, што пра па на ва-

ная «нар маль ная схе ма» бу дзе ўся ляк

пад тры ма на, а прык лад бу дзе пе ра-

 не се ны на ін шыя воб лас ці. Прэ зі дэнт 

звяр нуў асаб лі вую ўва гу на за ха ва-

насць тэх ні кі.

«Фер ме ры бя руць 10-га до выя кам-

бай ны і яшчэ дзе сяць га доў іх экс плу-

а ту юць — за хоў ва юць сваё. Мі лі цыя 

ўва гу, ка неш не, звер не, але ха це ла ся б, 

каб вы бы лі за ва да та рам гэ та га

кант ро лю. Бу дзе доб рая за хоў ва е-

масць, бу дзе і пад трым ка. Але крэ-

ды та ван не, зра зу ме ла, зва рот нае. 

Што, бу дзем ва ўра чоў, на стаў ні каў і 

пен сі я не раў за бі раць?» — за даў пы-

тан не кі раў нік кра і ны.

Мін шчы на: 
да ба віць хут ка сці

«Усе ра ё ны Мін шчы ны пры сту пі-

лі да ўбор кі, — да ла жыў стар шы ня 

Мінск ага аб лас но га вы ка наў ча га 

ка мі тэ та Ана толь ІСА ЧАН КА. — 

Трэ ба ўбраць 505 ты сяч гек та раў 

збож жа вых і зер не ба бо вых куль тур, 

што на 35 тысяч гек та раў больш, чым 

ле тась. Убра на 18 %, на ма ло ча на 

308 ты сяч тон, ура джай насць 34 цэнт-

не ры з гек та ра».

Цэнт раль ны рэ гі ён прак тыч на 

завяршыў убор ку рап су, ва ла вы аб'-

ём яко га ча ка ец ца 185 ты сяч тон, што 

на 75 ты сяч тон больш, чым ле тась. 

Ва ўбор цы збож жа вых бу дуць удзель-

ні чаць 2000 адзі нак збож жа ўбо рач-

ных кам бай наў, 560 зер не су шыль ных 

комп лек саў, ка ля 2000 ма шын. «Гэ-

тая тэх ні ка нам да зво ліць за вяр шыць 

убор ку збож жа вых за 20 па год лі вых 

дзён, — за пэў ніў гу бер на тар. — Для 

па ста ян най га тоў нас ці ма ец ца рэ зерв 

за па сных час так. Уліч ва ю чы спе цы-

фі ку воб лас ці, мы ўжо сён ня пла ну-

ем пе ра кід ку кам бай наў па су сед ніх 

ра ё нах з тым, каб па збег нуць доў гіх 

пе ра го наў».

На па лях Мін шчы ны ў най блі-

жэй шыя тры тыд ні бу дзе пра ца ваць 

больш за восем ты сяч ме ха ні за та раў, 

у тым лі ку жы ха ры ста лі цы.

У воб лас ці рас па ча та ўбор ка льну. 

Пер шыя вы ні кі па каз ва юць больш вы-

со кую яго якасць, чым ле тась. Пра-

цяг ва ец ца на рых тоў ка кар моў і пад-

рых тоў ка да азі май сяў бы.

Ана толь Іса чан ка звяр нуў ся да 

Прэ зі дэн та з прось бай раз гле дзець 

пы тан не ад нос на за па зы ча нас ці гас-

па да рак за па лі ва. «Нам за ста ло ся 

ка ля 8 міль ё наў, каб па га сіць, мы гэ-

тыя гро шы ад да дзім, але, з улі кам 

па да ра жан ня па лі ва нам гэ ты крэ дыт 

абы хо дзіц ца пад 20 % га да вых. Ка-

неш не, гэ тая су ма вя лі кая, у пры ват-

нас ці, па Мін скай воб лас ці — 5 міль ё-

 наў 600 ты сяч нам да дат ко ва трэ ба 

знай сці срод каў, каб раз лі чыц ца па 

та вар ным крэ ды це», — рас тлу ма чыў 

гу бер на тар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па абя цаў, 

што прэм' ер-мі ністр не ад клад на пры-

сту піць да вы ра шэн ня пы тан няў з па-

лі вам. «Трэ ба да па маг чы, зна чыць 

трэ ба», — ска заў ён.

Пры гэ тым звяр нуў ува гу кі раў ні-

ка воб лас ці на тое, што на Мін шчы не 

са мыя вя лі кія аб' ёмы ўбор кі. «Та му 

тут пы тан не якас ці не зды ма ец ца, але 

па трэб на яшчэ і хут касць, — ска заў 

ён. — І для гэ та га ў вас усё ёсць».

На Ві цеб шчы не 
вы рошч ва юць цу да-жы та

Як да ла жыў Прэ зі дэн ту гу бер на-

тар Ві цеб шчы ны Мі ка лай ШАРС-

НЁЎ, 354 ты ся чы гек та раў плануюць 

убраць сель скія гас па дар кі воб лас ці — 

на 54 ты ся чы больш, чым ле тась. Сён-

ня ў паў ноч ным рэ гі ё не ўбра на 5 % 

пло шчаў, атры ма на ўра джай насць 

30,1 цэнт не ра з гек та ра.

На ўча раш нюю ра ні цу на Ві цеб-

шчы не за ста ва ла ся ўбраць пяць ты-

сяч гек та раў азі ма га рап су. Ура джай-

насць зер не ба бо вых сё ле та па вя лі чы-

ла ся на 4,5 цэнт не ра, але за ста ла ся 

ніз кай — 14,5 цэнт не ра з гек та ра. Між 

тым на асоб ных па лет ках, дзе дак-

лад на вы тры ма на тэх на ло гія, аг ра рыі 

атрым лі ва юць і 30 цэнт не раў.

«Вы рва на 26 % лё ну, ста но ві шча 

па гэ тай куль ту ры вель мі ад роз ні ва -

ец ца па асоб ных ра ё нах воб лас ці. 

У цэ лым спа дзя ём ся, што ва лак на бу-

дзе больш, чым ле тась», — ад зна чыў 

Мі ка лай Шарс нёў.

На рых тоў ку кар моў на Ві цеб шчы-

не не спы ня юць. Асноў най за да чай на 

жні вень кі раў нік воб лас ці ба чыць уз-

вор ван не ка ля 15—20 ты сяч гек та раў 

зям лі, што да зво ліць атры маць да дат-

ко вую пра дук цыю рас лі на вод ства.

У Ві цеб скай воб лас ці пя ты год пра-

цу юць з гіб рыд ным жы там, пло шчу

па се ву яко га се лё та па вя лі чы лі да 

10 ты сяч гек та раў.

«Дае най цу доў ней шы ўра джай, 

і сё ле та ўра джай насць ка ля 70—80 

цэнт не раў з гек та ра — на ват ка лі 

ся рэд не вы тры маць тэх на ло гію», — 

пад крэс ліў гу бер на тар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў за-

ці каў ле ным на ве даць Ві цеб скую воб-

ласць і па зна ё міц ца з куль ту рай, якая 

яго так са ма ўра зі ла.

Ма гі лёў шчы не па трэб на 
ін шая струк ту ра па се ваў

Усе ра ё ны Ма гі лёў скай воб лас ці 

так са ма пры сту пі лі да ўбор кі. На 15 

пра цэн тах пло шчы зба жы на ўжо аб-

ма ло ча на, да ла жыў стар шы ня Ма-

гі лёў ска га абл вы кан ка ма Ле а нід 

ЗА ЯЦ. Збож жа ўбо рач ны парк га то вы 

вы ка наць за да чу свое ча со ва. «Што 

да ты чыц ца ва ла во га на ма ло ту зба-

жы ны, мы ча ка ем 1 міль ён 150 ты сяч 

тон, на 25 пра цэн таў вы шэй за ўзро-

 вень мі ну ла га го да, — ска заў ён. — 

У асноў ным збож жа на 30—40 пра цэн -

таў убра на на лёг кіх зем лях: Слаў га-

рад скі, Асі по віц кі, Глус кі ра ё ны. Ура-

джай насць 26 цэнт не раў з гек та ра. Мы 

ча ка ем, што атры ма ем больш збож жа 

са Шкло ўска га, Мсці слаў ска га, Го рац-

ка га, Ма гі лёў ска га ра ё наў».

Гу бер на тар пры знаў ся, што ў Ма гі-

лёў скай воб лас ці па тра бу ец ца ка рэн-

ная зме на струк ту ры па сяў ных пло-

шчаў. У ра ё нах, якія раз ме шча ны на 

лёг кіх зем лях, у струк ту ры збож жа не 

менш за 70 пра цэн таў па він ны зай-

маць азі мыя куль ту ры, лі чыць ён. Для 

гэ та га кі раў ніц тва воб лас ці вя дзе ак-

тыў ны по шук на сен ня, ачы шчае зям лю 

ад пус та зел ля, пры мае ме ры для за-

бес пя чэн ня гас па да рак мі не раль ны мі 

ўгна ен ня мі, вы ва зу ар га ніч ных угна-

ен няў. Пло шчы азі мых збож жа вых, 

а так са ма азі ма га рап су і сві рэ пі цы ў 

рэ гі ё не бу дуць рас шы ра ны.

Воб ласць сё ле та пад во і ла па се вы 

ку ку ру зы на зер не і ча кае ва ла вы ўра-

джай больш за 200 ты сяч тон, част-

ка яко га бу дзе вы су ша на для кор му 

птуш кі і сві ней, ас тат няя ма са бу дзе 

плю шчыц ца і за клад вац ца ў ру ка вы 

на за хоў ван не.

«Я ра ды, што вы тыя да моў ле-

нас ці, якія ў нас бы лі да сяг ну тыя, 

вы трым лі ва е це, — пра ка мен та ваў 

дак лад кі раў ні ка воб лас ці Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Гэ та ка жа пра тое, што 

вы ўсё ж та кі да б'я це ся пе ра ло му ў 

Ма гі лёў скай воб лас ці і, маг чы ма, ста-

не це там гіс та рыч най асо бай... Пры-

ем на, што вы ра зу ме е це, што там 

трэ ба ра біць».

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма на-

га даў гу бер на та ру пра экс пе ры мен-

таль ныя па лі ў Го мель скай воб лас ці, 

якія бы лі за кла дзе ны, ка лі Ле а нід За яц 

быў мі ніст рам сель скай гас па дар кі 

і хар ча ван ня. «Па гля дзі це гэ тыя па лі 

і зра бі це вы сно вы, — за га даў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Дзе і як мож на 

вы рошч ваць збож жа выя пры пра віль-

най тэх на ло гіі».

Мінск: рапс убра ны 
на па ло ву

У зо не ад каз нас ці Мін гар вы кан-

ка ма — 26 гас па да рак і яшчэ пяць, 

ство ра ных сё ле та па да ру чэн ні Прэ-

зі дэн та. Стар шы ня Мінск ага гар вы-

кан ка ма Ана толь СІ ВАК па ве да міў, 

што ўсе прад пры ем ствы пры сту пі-

лі да ўбор кі ўра джаю. Рап су ўбра лі 

амаль па ло ву — 47 % пло шчаў, атры-

маў шы ўра джай насць 22,4 цэнт не ра 

з гек та ра. Аб ма ла ці лі 16 % пло шчаў 

збож жа вых, са браў шы 31,2 цэнт не ра 

з гек та ра.

«Зро бім так, што сель ская гас па-

дар ка, за якую ад каз ва ем, бу дзе з 

доб рым вы ні кам, пры нам сі па тэр мі-

нах і па якас ці. Кам бі нат хле ба пра дук-

таў па чаў за ку паць дзярж за каз — ужо 

па стаў ле на 14 ты сяч тон збож жа з 

роз ных аб лас цей; рых ту ем ся да за-

ку пак ін шай пра дук цыі», — пра ін фар-

ма ваў Ана толь Сі вак.

Ён на га даў, што пра сіў урад па вя-

лі чыць дзярж за каз. Прэ зі дэнт прось-

бу пад тры маў.

План па збож жы 
па ві нен быць вы ка на ны

«Жа ле за бе тон на. Пла ны — 8672 

ты ся чы тон збож жа вых і зер не ба бо-

вых. Не сем ці сем з па ло вай! Рап су — 

766,3 ты ся чы тон, льно ва лак на — 52,6 

ты ся чы тон, цук ро вых бу ра коў ка ля 

пя ці міль ё наў сё ле та атры маць, ку ку-

ру зы на зер не 1717 ты сяч тон — не 

паў та ра міль ё на. А два міль ё ны — тое, 

да ча го вы па він ны імк нуц ца, гэ та бу-

дзе ваш подз віг. Буль бы 1100 ты сяч 

тон і ага род ні ны ка ля 600 ты сяч тон. 

Вось ва шы пла ны па зем ля роб стве, 

ка лі лас ка, вы ка най це іх», — звяр нуў-

ся да ўдзель ні каў на ра ды Прэ зі дэнт.

Ён пе ра сця рог ад праз мер на га 

кант ро лю не там, дзе трэ ба: спра ва 

гас па да рак, коль кі кам бай наў пры-

цяг ну та да ўбор кі ўра джаю. Са чыць 

трэ ба за вы ка нан нем асноў ных па-

каз чы каў: дзярж за ка зам, на рых тоў-

кай, якас цю.

Асоб на ён спы ніў ся на вы ка ры-

стан ні но вых тэх на ло гій у сель скай 

гас па дар цы.

«Па лі мер ная плён ка і ру лон ны 

прэс — вы ра та ван не не толь кі пры 

на рых тоў цы тра вя ніс тых кар моў, гэ та 

вы ра та ван не для гуль та ёў. Тра ву ска-

сіў, скру ціў у плён ку, унёс кан сер вант. 

Па ля жыць гэ ты ру лон на по лі, ка лі не 

мо жаш свое ча со ва звез ці. Але гэ та 

ўжо кар мы, і доб рыя. Усе ру лон ныя 

прэ сы па він ны быць за дзей ні ча ны 

на поў ную ма гут насць», — за га даў 

кі раў нік дзяр жа вы, тым больш што 

вы твор часць па лі мер най плён кі ў кра і-

 не асвое ная.

Пы тан нем № 1 Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на зваў тэх на ло гію на рых-

тоў кі і за ха ван ня ку ку руз на га зер ня. 

«Мы ве да ем, як гэ та ра біць: па лі эты-

ле на выя ру ка вы. Плю шчы це ку ку ру зу і 

за кла да е це ў ру ка вы. Ру ка вы вы раб ля-

ем у кра і не, плю шчыл кі ма ем, дэ фі цы ту 

ня ма. У ру ка вы ці ад мыс ло выя тран-

шэі. Бу дзе тан ней, чым су шыць. Але 

птуш кам па трэб ная су хое зер не», — 

даў на каз Прэ зі дэнт. Ён ад зна чыў, 

што гэ ты год па він ны стаць пе ра лом-

ным для сель скай гас па дар кі. Але без 

дыс цып лі ны ні чо га зра біць не ўдас ца, 

та му з п'я ні ца мі і гуль та я мі раз бі рац ца 

бу дуць са мым жорст кім спо са бам.

«Трэ ба да па маг чы кі раў ні кам. Га-

вор кі, што ры нак усё ад рэ гу люе, сва-

бо да, як ха чу — так і кру чу, яны нас 

пры вя дуць не ту ды. Мы гэ та ўжо ад-

чу лі ў на шым жыц ці», — пад вёў вы нік 

на ра ды Прэ зі дэнт.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА, 

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«З ПА ЛЁЎ МЫ ПА ВІН НЫ ЎЗЯЦЬ 9,5 МІЛЬ Ё НА ТОН»
Прэ зі дэнт пра вёў се лек тар ную на ра ду па ўбо рач най кам па ніі


