
У на шай кра і не ўжо не-

каль кі га доў за пар у 

жніў ні—ве рас ні збі ра-

юць ура джай ка ву ноў. 

Гэ тую яга ду вы рошч ва-

юць не толь кі ў аг ра пра-

мыс ло вых комп лек сах 

кра і ны, але і на ўчаст-

ках ка ля рэ зі дэн цыі 

Прэ зі дэн та. Там кі раў-

нік дзяр жа вы звы чай-

на збі рае ўра джай пад 

піль най ува гай ка мер, 

а ка ву ны по тым ад праў-

ля юць у дзі ця чыя да мы 

і да мы са ста рэ лых.

Мне ж так са ма за ха це ла-

ся па каш та ваць та кую яга-

ду бе ла рус ка га па хо джан ня, 

але на спра ве тое ака за ла ся 

зу сім ня прос та. Наш ка вун 

до сыць рэд ка бы вае ў кра-

мах кра і ны. Дня мі мне да вя-

ло ся ўба чыць «па ла са ці ка» ў 

фер ме ра, які пра да ваў свой 

ура джай з аў та ма бі ля не да-

лё ка ад май го до ма. Гро шай 

з са бой не бы ло, і, па куль я 

бе га ла да до му за ка шаль-

ком, ка ву ны рас ку пі лі.

Уво гу ле ўра джай бах ча-

вых куль тур у гэ тым го дзе, 

у тым лі ку ка ву ноў, у Бела-

ру сі ча ка ец ца на ўзроўні 

ка ля 800 тон. Аб гэ тым 

мне да вя ло ся па чуць ад 

на мес ні ка на чаль ні ка га-

лоў на га ўпраў лен ня рас-

лі на вод ства Мі ніс тэр ства 

сель скай гас па дар кі і хар-

ча ван ня Тац ця ны КАР БА-

НО ВІЧ. І я па ду ма ла, што 

шанц на быць бе ла рус кі 

ка вун у мя не ўсё-та кі ёсць. 

Мэ та на кі ра ва на абы шла 

ўсе най блі жэй шыя кра мы, 

але так і не знай шла ў той 

ве чар жа да нае. За тое мне 

па шан ца ва ла з вод гу ка мі. 

Су се дзі, якія па спе лі на-

быць у фер ме ра мяс цо выя 

ка ву ны, рас каза лі, што пла-

ды са ка ві тыя і вель мі са лод-

кія, але ім па да ло ся, што 

яны менш дух мя ныя, чым 

паў днё выя («сон ца не ха-

пае» — вы ра шы лі тады хат-

нія гас па ды ні).

На на ступ ны дзень я еха-

ла шу каць ка вун ужо з ве дан-

нем спра вы, та му што мне 

пад ка за лі ма га зін, у якім, 

магчыма, знай ду ай чын ную 

яга ду. І мне па шан ца ва ла. 

Там у ме та ліч ных кан тэй не-

рах кра са ва лі ся на шы бах-

ча выя. Пра да вец у кра ме 

рас каза ла, што гэтыя ка ву ны 

куп ля юць, але не так ак тыў-

на, як ха це ла ся б. Каш та ва лі 

яны 97 ка пе ек за кі ла грам, 

пры клад на столь кі ж, коль кі 

паў днё выя.

Мне па да ло ся гэ та дзіў-

ным, та му што ка вуны «з-за 

мя жы» па ідэі па ві нны каш-

та ваць больш, чым нашы. 

Хо ць бы та му, што да вез ці 

іх з ін шай кра і ны каш туе да-

ра жэй, чым з якой сьці бе-

ла рус кай гас па дар кі. Ча му 

так атры ма ла ся, рас ка заў 

галоў ны аг ра ном УКСП 

«Саў гас «Даб ра во лец» 

Яў ген РУСЕЦ КІ. У гэ тай 

гас па дар цы, Клі чаў ска га 

ра ё на так са ма вы рошч ва-

юць ка ву ны.

«У прын цы пе ка лісь ці 

гэ та мо жа стаць вы гад най 

спра вай. Але сён ня ёсць не-

ка то рыя ню ан сы, звя за ныя з 

тэх на ло гі яй, якія па вы ша юць 

са бе кошт яга ды, і та му за-

ра біць гас па дар цы на гэ тым 

ака за ла ся ня проста. Па-пер-

шае, не вя лі кі ўра джай сёле-

та па вы сіў са бе кошт яга ды. 

Па-дру гое, на да дзе ны мо-

мант у краіне не за рэ гіст ра-

ва ныя срод кі аба ро ны для 

вы рошч ван ня ка ву ноў. Гэ та 

зна чыць, што ка ву ны по люць 

уруч ную, а гэ та не ма лыя 

вы дат кі, бо люд ская пра ца 

заў сё ды да ра гая. У вы ні ку 

са бе кошт на шых ка ву ноў — 

78 ка пе ек за кі ла грам, а нам, 

каб хо ць бы трош кі за ра біць, 

трэ ба пра да ваць оп там па 

80 ка пе ек. Але на рын ку гэ-

та вя лі кія гро шы, бо ап то вая 

за куп ка ка ву ноў з поўд ня 

сён ня — 60 ка пе ек», — ска-

заў аг ра ном.

У саў га се са бра лі 27 тон 

ка ву ноў. Ця пер га лоў ная за-

да ча — па спець іх пра даць, 

бо ка ву ны не мо гуць доў га 

ля жаць на скла дзе з-за та го, 

што яны хут ка псу юц ца.

Ці ста не вы рошч ван не 

ка ву ноў спра вай вы гад най, 

па ка жа час. Але па куль бе-

ла рус кі ка вун для мно гіх 

па куп ні коў — эк зо ты ка, на 

якую яшчэ трэ ба па ду маць, 

ці вар та тра ціць гро шы.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.
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Па ля во ды ААТ «Рас свет імя К. П. Ар лоў ска га» Кі раў ска га ра ё на На тал ля МА ЛА ШО НАК 
і Ма ры на МАР ЦЮ ЧЭН КА з яга да мі сё лет ня га ўра джаю.

З 1 каст рыч ні ка ў Бе ла ру сі пач-

нец ца вак цы на цыя доб ра ах вот-

ні каў ра сій скай вак цы най ад 

кара на ві ру са.

Ра сій скі фонд пра мых ін вес ты-

цый (РФПІ) аб вяс ціў пра па стаў ку ў 

Рэс пуб лі ку Бе ла русь пер шай пар тыі 

ра сій скай вак цы ны ад ка ра на ві ру са 

«Спа да рож нік V», ство ра най на плат-

фор ме адэ на ві рус ных век та раў ча ла-

ве ка — адзі най у све це, якая да ка за-

ла доў га тэр мі но вую бяс пе ку і эфек-

тыў насць, па ве да мі лі ў прэс-служ бе 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя.

Пла ну ец ца, што 1 каст рыч ні ка 

ў Бе ла ру сі пач нец ца вак цы на цыя 

добра ах вот ні каў у рам ках пра вя дзен-

ня ў кра і не па двой на га сля по га ран да-

мі зі ра ва на га пла цэ ба-кант ра ля ва на га 

да сле да ван ня вак цы ны «Спа да рож нік 

V». РФПІ ажыц цяў ляе фі нан са ван-

не гэ та га клі ніч на га да сле да ван ня ў 

Бела ру сі з удзе лам 100 ча ла век. Яны 

атры ма юць маг чы масць вак цы ні ра-

вац ца ад ка ра на ві ру са прэ па ра там, 

рас пра ца ва ным у На цы я наль ным да-

след чым цэнт ры эпі дэ мі я ло гіі і мік ра-

бія ло гіі імя М. Ф. Га ма леі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Ра сіі.

На га да ем, што Бе ла русь ста ла 

пер шай кра і най, у якой стар та ва-

лі клі ніч ныя да сле да ван ні вак цы ны 

«Спа да рож нік V» пас ля яе рэ гіст ра-

цыі ў Ра сіі. Клі ніч ныя да сле да ван ні 

прой дуць у вась мі ме ды цын скіх уста-

но вах Бе ла ру сі, вы бра ных у якас ці 

да след чых цэнт раў. Дзве бе ла рус кія 

клі ні кі ўжо атры ма лі пер шыя пар тыі 

вак цы ны «Спа да рож нік V».

Ад зна чым так са ма, што спе цы я-

ліс ты Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Бе-

ла ру сі вы да лі да звол на пра вя дзен не 

муль ты цэнт ра вага клі ніч на га вы пра-

ба ван ня для пра фі лак ты кі ка ра на ві-

рус най ін фек цыі, вы клі ка най ві ру сам 

SARS-CoV-2 ле ка ва га срод ку «Гам-

Ко від-Вак Кам бі на ва ная век тар ная 

вак цы на». Акра мя та го, экс перт ная 

гру па адоб ры ла пра та кол да сле да-

ван ня № 04-Гам-Ко від-Вак-2020 РБ. 

На сён ня ў клі ніч ных цэнт рах, дзе 

бу дуць пра во дзіц ца гэ тыя вы пра ба-

ван ні, ідуць ар га ні за цый ныя ра бо ты 

і скры нінг доб ра ах вот ні каў.

Ана ла гіч ныя клі ніч ныя вы пра ба-

ван ні вак цы ны «Спа да рож нік V» пла-

ну юц ца ў шэ ра гу ін шых кра ін, уклю-

ча ю чы Бра зі лію, Ін дыю, Са удаў скую 

Ара вію, Егі пет і ААЭ.

На 28 ве рас ня ў Бе ла ру сі за рэ гіст-

ра ва ны 77 946 ча ла век са ста ноў-

чым тэс там на COVІD-19. Пры рост за 

апош нія су ткі склаў 337 но вых вы пад-

каў. Па пра ві лі ся і вы пі са ны 74 167 ча-

ла век, у тым лі ку 47 за апош нія су ткі. 

З мо ман ту рас паў сю джан ня ін фек цыі 

на тэ ры то рыі кра і ны за гі ну ла 822 ча-

ла ве кі, у тым лі ку чац вё ра за апош-

нія су ткі. Вы ка на на 1 835 232 тэс ты, 

у тым лі ку 9 751 за апош нія су ткі.

Але на КРА ВЕЦ.

На двор'еНа двор'е

І па ча так каст рыч ні ка 
бу дзе цёп лы

А ве ра сень стаў цяп лей шы, 
чым звы чай на, на 2-3 гра ду сы

За ста ло ся па ру дзён, і пер шы ме сяц во се ні сы дзе ў гіс-

то рыю. У гіс то рыю су пер цёп ла га дзя вя та га ме ся ца го да. 

Ён быў ха лад ней шы за сё лет ні жні вень, але знач на цяп-

лей шы, чым ле таш ні ве ра сень. На жаль, ве ра сень быў 

не толь кі цёп лы, але і су хі. На боль шай част цы кра і ны 

за раз на зі ра ец ца дэ фі цыт апад каў. Не па леп шыц ца іс-

тот на сі ту а цыя з даж джа мі і ў на ступ ныя не каль кі су так, 

па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 

гідра  ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван-

ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Без апад каў бу дзе і сён ня. Ве цер паўд нё ва-за ход ні, за ход-

ні сла бы ўна чы, удзень — уме ра ны. Мак сі маль ная тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўдзень бу дзе ва гац ца ад плюс 15 гра ду саў да 

21 цяпла.

Не асаб лі ва зме ніц ца сі ту а цыя і ў се ра ду. Сі ноп ты кі ча ка юць 

пе ра мен ную воб лач насць. Уна чы па поўд ні, ра ні цай і ўдзень 

мес ца мі па кра і не, а па Го мель скай і Брэсц кай аб лас цях — на 

боль шай част цы тэ ры то рыі прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. 

Удзень па поўд ні кра і ны мо гуць пра гры мець на валь ні цы. Ве-

цер ус ход ні, паў ноч на-ўсход ні ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы бу дзе плюс 7—13 гра ду саў, удзень — ад плюс 13 да 

19 гра ду саў.

У Бел гід ра ме це лі чаць, што ў пер шай пя ці дзён цы каст рыч-

ні ка на ша кра і на бу дзе зна хо дзіц ца ў асноў ным на сты ку шы-

ро ка га ан ты цык ло ну над Еў ра пей скай Ра сі яй і цык ла ніч най дэ-

прэ сіі над За ход няй Еў ро пай. Паўд нё ва-ўсход нія вет ры бу дуць 

па стаў ляць у Бе ла русь уме ра на цёп лае па вет ра. Та му ў пер шы 

дзень каст рыч ні ка ча ка ец ца пе ра мен ная воб лач насць. Мес ца мі 

па кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы і ра ні цай у 

асоб ных ра ё нах маг чы мы сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы бу дзе ва гац ца ад плюс 6 да плюс 12 гра ду саў. Удзень 

ча ка ец ца 12—17 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у пят-

ні цу і су бо ту так са ма праг на зу ец ца пе ра мен ная воб лач насць, 

мес ца мі па кра і не не вя лі кія ка рот ка ча со выя даж джы. Ве цер 

паўд нё ва-ўсход ні ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе 

ў ра ё не плюс 7 — 12 гра ду саў, удзень — 13—20 цяп ла.

А вось у ня дзе лю да нас зноў вер нец ца ба бі на ле та. Пе ра-

мен ная воб лач насць за ха ва ец ца. Мес ца мі па кра і не так са ма 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, але іх бу дзе ма ла. Ве-

цер паў днё вы ўме ра ны. Уна чы тэм пе ра ту ра па вет ра ча ка ец ца 

8—15 цяп ла, удзень — ад плюс 14 гра ду саў да 21 цяп ла, а па 

поўд ні кра і ны па вет ра пра грэ ец ца да плюс 23 гра ду саў. Ка лі 

так цёп ла бу дзе і да лей, то каст рыч нік «пе ра ско чыць» клі ма-

тыч ную нор му на 4—9 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.
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Ка ву ны з бе ла рус кай пра піс кай
Ці вар та вы рошч ваць паў днё вую яга ду на на шых па лях?

Спа жы вецСпа жы вец

Будзь це зда ро выя!Будзь це зда ро выя!

З КАСТ РЫЧ НІ КА ПАЧ НЕЦ ЦА 
ВАК ЦЫ НА ЦЫЯ СУ ПРАЦЬ COVІD-19

Па куль толь кі ў рам ках клі ніч ных вы пра ба ван няў

На На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле 

апуб лі ка ва ны тэкст Ука за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь № 345 ад 16.09.2020, які ка рэк ці руе пра-

ва вое рэ гу ля ван не ў сфе ры па ля ван ня.

Асноў ныя яго па ла жэн ні ўсту пяць у сі лу з 1 сту дзе ня 

2021 го да, па ве дам ляе Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі. 

З гэ та га ча су Пра ві лы вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі і 

па ля ван ня бу дуць па дзе ле ныя на два са ма стой ныя пра-

ва выя ак ты: Пра ві лы па ля ван ня (для па ляў ні чых) і Пра-

ві лы вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі (для ра бот ні каў 

па ляў ні чых гас па да рак).

У цэ лым змя нен ні скі ра ва ны на па ляп шэн не ўмоў і 

па вы шэн не да ступ нас ці па ля ван ня. Па ляў ні чым мож на 

бу дзе стаць ужо з 16 га доў, пры гэ тым да 18 па ля ваць 

прый дзец ца толь кі без ру жэй ным спо са бам.

Тэр мін дзе ян ня да зво лу на на шэн не і за хоў ван не па ляў-

ні чай зброі па вя лі чыц ца да пя ці га доў (ра ней — тры га ды), 

так са ма да пя ці га доў па вя лі чыц ца тэр мін дзе ян ня ме ды цын-

скай да вед кі для атры ман ня і пад аў жэн ня гэ та га да зво лу 

(ра ней — адзін год).

У су вя зі са з'яў лен нем до сту пу да элект рон ных баз да дзе-

ных бу дзе ска са ва на карт ка ўлі ку па ру шэн няў да дзярж па-

свед чан ня на пра ва па ля ван ня, а рэ гіст ра цый ныя да ку мен ты 

на па ляў ні чых са бак і лоў чых пту шак вы клю чаць з пе ра лі ку 

да ку мен таў, якія па ляў ні чы аба вя за ны мець пры са бе.

Па ляў ні чыя гас па дар кі па він ны бу дуць вы дзя ляць у якас ці 

агуль на да ступ ных па ляў ні чых угод дзяў не менш за 30 пра-

цэн таў сва ёй тэ ры то рыі. Усіх ка рыс таль ні каў аба вя жуць 

пра ду гле дзець маг чы масць рэа лі за цыі па ляў ні чых пу цё вак 

праз ін тэр нэт.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

ВА ЎГОД ДЗІ ПА ДЗІ ЧЫ НУ — УЖО З 16
У Бе ла ру сі аб ноў ле ны Пра ві лы па ля ван ня і вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі
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