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• У Бе ла ру сі пра жы ва-
юць 396 ча ла век, якія ста-
рэй шыя за 100 га доў, — 
41 муж чы на і 355 жан чын.

• У на шай кра і не за-

рэ гіст ра ва на ча ты рох ва-

лент ная вак цы на ад гры-

пу. На ця пе раш ні мо мант 

яна да ступ ная ў плат ных 

цэнт рах.

• Дзі ця чая смя рот насць на 
да ро гах у Бе ла ру сі за 10 га-
доў ска ра ці лася ў тры ра зы.

• Да Мінск ага між на-

род на га кі на фес ты ва лю 

«Ліс та пад» да лу ча ец ца 

но вая пля цоў ка — Мін скі 

пла не та рый рых туе для 

гле да чоў кон курс паў на-

ку паль ных філь маў.

КОРАТКА

ЯК ВЫХАВАЦЬ 
НЕПАСЕДУ

КАЛІ ЎКЛЮЧАЦЬ 
АЦЯПЛЕННЕ

Ва ле рый ІВА НОЎ, 

стар шы ня праў лен ня 

Бел ка ап са ю за:

«Бел ка ап са юз сё ле та 
на рых та ваў больш 
як 50 ты сяч тон яб лы каў. 
Што да ты чыц ца цэн 
на пра дук цыю, то яны 
не ні жэй шыя за цэ ны 
мі ну лых га доў, а ў не ка то рых 
вы пад ках і вы шэй шыя. 
Ран нія яб лы кі за куп ля лі ся 
па Br0,04 за кг, за тым цэ ны 
па вя лі чы лі ся да Br0,06-0,08. 
Не вы со кі кошт звя за ны 
з ніз кім вы ха дам ка рыс на га 
пра дук ту: з 10 кг пла доў 
атрым лі ва ец ца 1 л со ку. 
Рэн та бель насць 
не пе ра вы шае 2-3 %. 
Кі раў нік дзяр жа вы ста віць 
за да чу, каб у ганд лё вай 
сет цы мак сі маль на быў 
прад стаў ле ны бе ла рус кі 
яб лык. Нам трэ ба 
раз ві ваць пра мыс ло вае 
са доў ніц тва, аса біс тыя 
пры ся дзіб ныя гас па дар кі, 
пра па ноў ваць доб рыя сар ты, 
каб яб лы кі ме лі та вар ны 
вы гляд, доў га за хоў ва лі ся. 
Част ка ўра джаю ўжо 
ад праў ле на пе ра пра цоў чым 
прад пры ем ствам, на экс парт, 
част ка рэа лі зу ец ца праз 
улас ную ганд лё вую сет ку».
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81-га до вая Га лі на СА ЗОН КІ НА з пал ка мі для скан ды наў скай ха ды.

«Дзяў ча ты, 1 каст рыч ні ка, да Дня па жы лых лю дзей, 

на бі ра ем тан ца валь ны гур ток!» — раз да ец ца зыч ны го лас 

дзесь ці спра ва ад мя не, і ад на з «дзяў чат» 60+ тут жа рэ агуе: 

«Для мя не тан цы — гэ та ўсё! Я бу ду ха дзіць 

аба вяз ко ва!» Ас тат нія з ухва лай смя юц ца...

Ак ту аль нае ін тэр в'юАк ту аль нае ін тэр в'ю  

Ана толь ІСА ЧАН КА, стар шы ня Мі набл вы кан ка ма:

«ЛЁГ КА ГА ХЛЕ БА 
НЕ БЫ ВАЕ»

Мін скі аб лас ны фес ты валь-

кір маш пра цаў ні коў ся ла «Да-

жын кі-2018» прой дзе ў Мя дзе-

ле 29 ве рас ня. Да жын кі — гэ та 

свое асаб лі вы вя нец пэў на га 

эта пу пра цы хле ба ро баў. Пад-

час свя та пад вя дуць вы ні кі жні-

ва, на за вуць і ўзна га ро дзяць 

най леп шых з най леп шых, хто 

ўнёс знач ны ўклад у агуль ны 

ка ра вай. Шлях да сё лет ня га 

ўра джаю быў ня лёг кі. Скла да-

ныя ўмо вы на двор'я вяс ной і 

ле там знач на паў плы ва лі на ўра джай насць збож жа вых куль тур. 

Мін ская воб ласць на ма ла ці ла 1,3 млн тон збож жа, гэ та 70 % да 

мі ну ла год ня га ўзроў ню. Ся рэд няя ўра джай насць — 28 цэнт не раў 

з гек та ра, што на 9,8 цэнт не ра менш, чым ле тась. Ра зам з тым 

з улі кам ку ку ру зы, мяр ку ец ца, ва ла вы збор зер ня па вя лі чыц ца 

на 300 ты сяч тон. Аб вы ні ках жні ва і не толь кі — гу тар ка са стар-

шы нёй Мі набл вы кан ка ма Ана то лем ІСА ЧАН КАМ.

— Ана толь Мі хай ла віч, на ваш по гляд, по гляд кі раў ні ка ад на го з са-

мых вя лі кіх і знач ных рэ гі ё наў кра і ны, як прай шло сё лет няе жні во?

— Мяр кую, убо рач ная кам па нія прай шла ар га ні за ва на. Усё, што 
мож на бы ло зра біць, людзь мі зроб ле на. І тут не аб ход на вы ка заць 
вя лі кую ўдзяч насць усім хле ба ро бам: кам бай не рам, ва дзі це лям, 
ме ха ні за та рам, тым, хто быў за ня ты на ад воз цы, суш цы зер ня, хто 
га та ваў абе ды, а так са ма жон кам, доч кам, ма ці, якія пад час жні-
ва ўзя лі хат нія спра вы на ся бе. Іх му жы, баць кі, сы ны ра на ўста ва-
лі, каб свое ча со ва вый сці ў по ле. Зра зу ме ла, што ў сям'і 
нех та па ві нен быў вы кон ваць аба вяз кі па гас па дар цы.
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На род ны май стар Ні на ТЫ СЕ ВІЧ (на фо та спра ва) жы ве ў вёс цы 
Аб ро ва Іва цэ віц ка га ра ё на. Яе тка ныя вы ра бы, вы шы тыя руч ні кі 
і кар ці ны, вы бі тыя ды ва ны ве да юць не толь кі на яе ма лой ра дзі ме. 
Ні на Мі ка ла еў на — удзель ні ца са мых прэ стыж ных аб лас ных 
і рэс пуб лі кан скіх вы ста вак на род на га мас тац тва, кір ма шоў, 
фес ты ва ляў. У ма ла до сці яна пра ца ва ла на па ля вод стве, больш 
за двац цаць га доў да іла кал гас ных ка роў, але ў воль ны час 
заў сё ды зай ма ла ся сва ёй лю бі май спра вай. Як і ра ней, да яе час та 
на вед ва ец ца су сед ка і най леп шая сяб роў ка Воль га КАЛ ТУ НЕ ВІЧ. 
Ёй пер шай па каз вае свае ру ка дзель ныя тво ры аб роў ская май стры ха.


