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Ця пер ма ла ко па вёс ках сель са ве та 

збi ра юць iн ды вi ду аль ныя прад пры маль-

нi кi. У iх за клю ча ны да га во ры на па стаў-

ку пра дук цыi з Лю бан скiм сы ра роб ным 

за во дам. Ма ла ка во зы аб ста ля ва ныя 

пры бо ра мi для вы мя рэн ня тлус тас цi. Ка-

лi ра ней нех та з жы ха роў мог раз ба вiць 

ма ла ко ва дой, то ця пер усё змя нi ла-

ся. Кож ны ра зу мее: ня хай бу дзе менш 

ма ла ка, але яны вый гра юць за кошт 

тлус тас цi. За лiтр зда дзе на га «бе ла га 

зо ла та» лю дзi атрым лi ва юць 55 ка пе ек, 

раз лiк iдзе кож ныя дзе сяць дзён.

Ня ма праб ле мы i з тым, каб здаць 

ця лят. Iх за куп ля юць у гра ма дзян ад-

кры тыя ак цы я нер ныя та ва рыст вы «Па-

лес се-Аг ра» i «БВА», што зна хо дзяц ца 

на тэ ры то рыi сель са ве та. За кi ла грам 

жы вой ва гi яны да юць 15 кi ла гра маў 

зер ня i се на.

— Лю дзi тры ма юц ца за аса бiс тую 

да па мож ную гас па дар ку, па коль кi 

яна пры но сiць да дат ко вы пры бы так 

у ся мей ны бюд жэт. Яны ду ма юць аб 

да лей шым жыц цi, бу ду юць пла ны на 

бу ду чы ню. Нех та мяр куе на быць сель-

ска гас па дар чы iн вен тар, па шы рыць сваю 

гас па дар ку, хтось цi — неш та ку пiць, па бу-

да ваць. Гэ та так са ма доб рая на го да да па-

маг чы дзе цям стаць на но гi. Акра мя та го, 

на ста ле заў сё ды на ту раль ныя свой скiя 

пра дук ты: ма ла ко, тва рог, смя та на, яй кi, 

мя са, са ла. Ра зам з тым тыя, хто тры мае 

сваю гас па дар ку, па ра лель на за ня тыя ў 

сель гас ар га нi за цы ях, пi том нi ку ляс га са.

Свят ла на Но сi ка ва з вёс кi Не жын бы ла 

на роз ных па са дах — за гад чы цай фер мы, 

асе мя на та рам, ла ба ран там у ААТ «БВА». 

Толь кi сё ле та ў са ка вi ку сыш ла з ра бо ты 

па ста не зда роўя. Яе муж пра цяг вае пра ца-

ваць асе мя на та рам i вет фель ча рам.

Сям'я тры мае 14 га лоў буй ной ра га тай 

жы вё лы ра зам з ця ля та мi, 16 коз, iн ды коў, 

ка чак, па рсю коў, ка ня. Бы лi яшчэ i тру сы, 

але ня даў на iх звя лi.

— Што дзень на дой ва ем па 130—140 лiт-

раў ма ла ка, зда ём пры ём шчы ку. Са бе па-

кi да ем толь кi ка зi нае ма ла ко. Ад дзе вя цi 

дой ных ко за чак доб рыя на доi. Гэ тае ма-

ла ко па ды хо дзiць дзе цям, лю дзям, у якiх 

алер гiя на ка ро вi на ма ла ко, якiя не пе ра-

но сяць лак то зу, — ка жа Свят ла на Ар ка-

дзеў на.

Мы гу та рым на ўтуль ным пад вор ку ка ля 

вя лi ка га цаг ля на га до ма. Ва кол па ра дак, 

чыс цi ня, шмат зе ля нi ны i кве так.

— Як па спя ва е це з усiм спраў ляц-

ца? — па цi ка вi ла ся ў гас па ды нi.

— Уста ём у пяць га дзiн ра нi цы, на дзя ва-

ем гу ма выя бо ты i кру цiм ся ўвесь дзень, як 

ва вёр ка ў ко ле: кор мiм жы вё лу, до iм, вы-

га ня ем на па шу, за тым су стра ка ем з по ля, 

зноў до iм. А яшчэ трэ ба i стой лы па чыс цiць, 

i се на на рых та ваць на зi му.

Ка ля вя лi ка га хля ва за ўва жаю бу даў нi-

чыя ма тэ ры я лы.

— Збi ра ем ся па бу да ваць но вае па-

мяш кан не для жы вё лы, — пе ра ха пi ла мой 

по гляд Свят ла на. — Ста рое ста ла цес на-

ва тае, бо коль касць па га лоўя з кож ным 

го дам па вя лiч ва ец ца. Вя дзём свой ад бор 

ма лад ня ку. Най леп шых пра дук цый ных ця-

лу шак па кi да ем са бе. Ас тат нiх па стаў ля ем 

у кал гас. Ле тась за зда дзе ны ма лад няк 

атры ма лi тры то ны зер ня. Ме лем зер не 

сва iм млы нам, му ку да да ём у корм хат няй 

птуш цы, свiн ням.

— Ця пер прак тыч на кож ны жы хар, якi 

тры мае жы вё лу, мае свой млын. Мож на 

раз ма лоць i ў кал га се, але за пэў ную пла-

ту, — удак лад няе стар шы ня сель вы кан-

ка ма. — Акра мя та го, лю дзi ма юць ко ней, 

трак та ры, сель гас iн вен тар, што знач на 

спра шчае ра бо ту.

Праў да, ёсць не ка то рыя праб ле мы з вы-

па сам жы вё лы. Па ша, якая iс нуе 25 га доў, 

не акуль ту ра ная. На рых тоў ва юць се на 

на ня ўдо бi цах, ляс ных па ля нах. Ка лi ра-

ней мож на бы ло пры вя заць ка роў на 

вяс ко вых пус ты рах, пус ту ю чых участ-

ках, то ця пер яны за се я ны i ўве дзе ны ў 

сель гас аба рот.

Сё ле та кi раў нiц тва «БВА» пай шло 

на су страч прось бам улас нi каў вы дзе-

лiць i за лу жыць 35 гек та раў зям лi пад 

па шу. Кал гас па лi чыў усе маг чы мыя 

вы дат кi. За кож ную ка ро ву не аб ход на 

бы ло ўнес цi 70 руб лёў. Але боль шасць 

гас па да роў не па га дзi ла ся з та кiм ва-

ры ян там.

— Хо чаш доб ра жыць — пра цуй, не 

ля нуй ся i спа дзя вай ся на свае сi лы, — 

ка жа Свят ла на Но сi ка ва. — Бу дзе i 

сквар ка, i да сквар кi. I дзе цям бу дзе 

што ў сум ку па клас цi.

— А на про даж неш та за ста ец ца, 

на прык лад, сыр, мас ла, тва рог?

— Па-пер шае, гэ тыя пра дук ты мы 

ро бiм для сва iх па трэб, час цей за ўсё 

поз няй во сен ню ды зi мой, ка лi больш 

воль на га ча су. А пра даць яго не мо-

жам — да го ра да да лё ка, да вя лi кiх 

ма гiст ра ляў, каб можна было пра па-

на ваць пра дук цыю пра ез ным, — ка жа 

Свят ла на Но сi ка ва.

Пад час на шай гу тар кi на га нак вы хо-

дзiць дзяў чын ка i цi каў на па гля дае на гас-

цей.

— Гэ та мая ма лод шая да чуш ка, мая па-

моч нi ца, — усмi ха ец ца ма цi.

Лi за пе рай шла ў чац вёр ты клас, доб ра 

ву чыц ца.

— Я да па ма гаю ма ме да iць ко зач ку, да-

гля даю ко цi каў i са бак, — са рам лi ва ка жа 

дзяў чын ка.

Не толь кi ў гэ тай сям'i рас туць па моч нi-

кi. Дзi му Хам лю ка мы так са ма за ста лi за 

спра вай. Хлоп чык ачы шчаў ад бру ду баць-

коў скi трак тар. «Сён ня прый дзе брат ма мы 

дзядзь ка Ко ля, каб па мя няць не ка то рыя 

дэ та лi», — ка жа школь нiк. — А ма ме тэр-

мi но ва да вя ло ся вы ехаць у рай цэнтр. Яна 

па пя рэ дзi ла, што вы бу дзе це».

Дзi ма сё ле та пой дзе ў сё мы клас.

— Баць кi тры ма юць 9 дой ных ка роў i ця-

лят. Мой аба вя зак — па iць ма лых, пры га-

няць з па шы ра гуль i кар мiць трох па рсю коў 

па да ру чэн нi баць кi. Коль кi ў нас свi ней, я 

не лi чыў, але мно га, — да даў Дзi ма.

Пры ем на, што ў сем' ях рас туць руп лi-

выя, пра ца вi тыя дзе цi, якiя бя руць прык лад 

з баць коў. Зно сi ны з жы вым, з пры ро дай 

вы хоў ва юць у iх па чуц цё да бры нi, спа чу-

ван ня і да лю дзей.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, фо та аў та ра.

«БЕ ЛАЕ ЗО ЛА ТА» КА МУ НА РАЎ АПКАПК

Бу дзе хлеб 
і да хле ба

Для ра бот ні каў аграр на га сек та ра сён-

няш ні се зон ака заў ся да стат ко ва скла-

да ны. Ана маль на цёп лая зі ма і ран няя 

вяс на пер ша па чат ко ва зруш ва лі за-

плана  ва ныя тэр мі ны сяў бы. Праў да, 

по тым ха лод ны май амаль не раз бу-

рыў ста ноў чыя пла ны аг ра ры яў. І ўсё ж 

дзя ку ю чы на пру жа най пра цы на шых 

вяс коў цаў у кра і не сён ня згатаваны да-

стат ко ва важ кі ка ра вай.

На мес нік на чаль ні ка Га лоў на га ўпраў-

лен ня — на чаль нік упраў лен ня рас лі на-

вод ства Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі 

і хар ча ван ня Ва сіль ЯД ЛОЎ СКІ ад зна чыў, 

што сён ня ў Беларусі раз ліч ва юць атры маць 

ва ла вы збор збож жа не менш за 7 млн тон у 

свір на вай ва зе. А з улі кам ку ку ру зы на зер не 

атры ма ец ца са браць усе 8 млн тон.

Ка лі ка заць аб хар чо вым збож жы, якое вы-

ка рыс тоў ва ец ца на сель ніц твам у якас ці хле ба-

бу лач ных, кру пя ных або ма ка рон ных вы ра баў, 

то для гэткага эліт на га ка ра вая ў нас на ма-

ло ча на 800 ты сяч тон. Та ко га хле ба аг ра рыі 

за па са юць што год з ліш кам, таму мож на з 

упэў не нас цю ка заць пра «сы тую зі му».

Знач ная част ка ўся го збож жа ідзе на фу-

раж ныя мэ ты: дзесь ці 5-6 млн тон што год 

мы вы ка рыс тоў ва ем на корм жы вё ле. Ка лі 

атрым лі ва ец ца ле пей на кар міць ста так, то і 

ад да ча — у вы гля дзе ма ла ка і мя са — бу дзе 

знач на больш важ кая. А ў вы ні ку атрым лі-

ваец  ца, што мы па стаў ля ем на экс парт не 

прос та фу раж нае збож жа, а га то выя пра дук-

ты з вы со кай да баў ле най вар тас цю.

Па сло вах Ва сі ля Яд лоў ска га, ся рэд няя 

ўра джай насць на ма ло ча на га збож жа ў бун-

кер най ва зе скла дае 37,3 цэнт не ра з гек та-

ра. Лепш за ўсё з гэ тым па каз чы кам у Гро-

дзен скай воб лас ці, дзе атры ма лі 47,8 цэнт-

не ра з гек та ра. Са мая ніз кая ўра джай насць 

збож жа ў Го мель скай воб лас ці (27 цэнт не-

раў), але там упор ро біц ца на ку ку ру зу на 

зер не. У гэ тым рэ гі ё не тра ды цый на вя лі кія 

па се вы зга да най куль ту ры, та му вы ні ко вая 

ліч ба ўра джай нас ці яшчэ бу дзе змя няц ца ў 

бок па ве лі чэн ня.

Су раз моў нік упэў не ны ў тым, што пра дук-

ты хар ча ван ня ў гэ тым се зо не ў нас да ра жэць 

не па він ны. Сё ле та іх у кра і не бу дзе з ліш кам. 

Пры нам сі, фу раж на га збож жа мы збя ром 

знач на больш, чым у мі ну лыя га ды.

Сяр гей КУР КАЧ.

Аты-ба тыАты-ба ты

ВУ ЧЭН НI НА ГРО ДЗЕН СКIМ НА ПРАМ КУ
З 28 да 31 жнiў ня на гро дзен скiм на прам ку пра хо дзiць так тыч нае 

комп лекс нае ву чэн не. Пад час яго пе ра мя шча ец ца да во лi вя лi кая 

коль касць ва ен най тэх нi кi. Яна па е дзе па да ро гах агуль на га пры зна-

чэн ня Гро дзен ска га ра ё на, што мо жа ча со ва ўсклад нiць па iх рух.

Так, у су бо ту бу дуць ча со ва пе ра кры ты да рож ныя на прам кi Фо люш — 

Пад ла бен не — Пуш ка ры — За ра чан ка — Каў бас кi — Бе лыя Ба ло ты. У ня-

дзе лю — Дай лiд кi — Жу ке вi чы, Брос ты — Са ло мен ка, Дай лiд кi — Ква соў ка, 

Ка мен ка — Каў па кi, Су хме нi — За ру бi чы.

— За клi ка ем жы ха роў на се ле ных пунк таў i кi роў цаў транс парт ных срод-

каў быць як ма га больш уваж лi вы мi, а так са ма браць пад ува гу ўмо вы 

на двор'я, — ад зна чы лi ў Мi нiс тэр стве аба ро ны.

Тым ча сам у бе ла рус кай ар мii пра цяг ва юц ца пла на выя ме ра пры ем ствы 

ба я вой пад рых тоў кi на па лi го нах i асоб ных участ ках мяс цо вас цi. У склад 

гру поў кi, за дзей нi ча най на ву чэн нях, уклю ча ны ме ха нi за ва ныя, тан ка выя, 

па ра шут на-дэ сант ныя, ар ты ле рый скiя, iн жы нер ныя пад раз дзя лен нi. Так-

са ма ўдзель нi ча юць раз лi кi бес пi лот ных авiя цый ных комп лек саў i ра дыё-

элект рон най ба раць бы.

— За да чы па пры зна чэн нi вы кон ва юць раз вед валь ныя пад раз дзя лен нi 

11-й асоб най ме ха нi за ва най бры га ды, — пра iн фар ма ва лi ў прэс-служ бе 

ва ен на га ве дам ства. — Пад раз дзя лен нi 465-й ра кет най бры га ды i 336-й рэ-

ак тыў най ар ты ле рый скай бры га ды вя дуць за ня ткi па прад ме тах ба я вой 

пад рых тоў кi i ня суць ба я вое дзя жур ства. Кант роль ныя за ня ткi па аг ня вой 

пад рых тоў цы ў гэ тыя днi пра хо дзяць на Абуз-Ляс ноў скiм па лi го не з мота -

страл ко вы мi i тан ка вы мi пад раз дзя лен ня мi 6-й асоб най ме ха нi за ва най 

бры га ды. Мо та страл ко вы ба таль ён са срод ка мi ўзмац нен ня 19-й асоб най 

ме ха нi за ва най бры га ды за дзей нi ча ны на ба таль ён ных так тыч ных ву чэн нях 

на Ба ры саў скiм па лi го не. Яны ад бы ва юц ца з ба я вой страль бой. Кант роль-

ныя за ня ткi па спе цы яль най пад рых тоў цы ад бы ва юц ца на па лi го не Да ма-

на ва з зе нiт ны мi ра кет ны мi ар ты ле рый скi мi ды вi зi ё на мi 6-й i 11-й асоб ных 

ме ха нi за ва ных бры гад.

Дзяр жаў ную гра нi цу ў па вет ра най пра сто ры ахоў ва юць лёт чы кi 

на са ма лё тах Як-130 116-й штур ма вой авiя цый най ба зы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Прэм' ер Япо нii аб вяс цiў аб ад стаў цы 
з-за ста ну зда роўя

«Я пры няў ра шэн не сыс цi з па са ды прэм' ер-мi-

нiст ра. Я ха цеў бы па пра сiць пра ба чэн ня пе рад 

на ро дам Япо нii», — ска заў Сiн дзо Абэ на прэс-

кан фе рэн цыi. Ён рас тлу ма чыў, што зда роўе па-

ча ло па гар шац ца з ся рэ дзi ны лi пе ня i ця пер ён 

мае па трэ бу ў кур се ля чэн ня. Прэм' ер ад зна чыў, 

што на ра шэн не сыс цi ў ад стаў ку, якое ён пры няў 

са ма стой на, паў плы ва ла па ляп шэн не сi ту а цыi з ка-

ра на вi ру сам у Япо нii. Ён так са ма ска заў, што пра-

цяг не вы кон ваць аба вяз кi прэм' е ра, па куль яму не 

абя руць пе ра ем нi ка. Пры гэ тым прэм' ер ад мо вiў ся 

вы каз ваць зда гад кi, хто б мог ім стаць. Абэ зай мае 

гэ тую па са ду са мы доў гi час у най ноў шай гiс то рыi 

кра i ны — на пра ця гу ўжо амаль вась мi га доў, са 

снеж ня 2012-га. Акра мя та го, ён уз на чаль ваў урад 

у 2006—2007 га дах.

Прэ зi дэнт Паўд нё вай Ка рэi 
па раў наў страйк ура чоў 
з дэ зер цiр ствам на по ле бою

«Ад мо ва ме ды каў пра ца ваць у сi ту а цыi най-

буй ней шай пан дэ мii раў на знач на ўцё кам сал-

дат пад час бiт вы», — пад крэс лiў Мун Чжэ Iн. 

Прэ зi дэнт вы ка заў над зею на най хут чэй шае 

вяр тан не ўра чоў да ра бо ты, ад на ча со ва па-

цвер дзiў шы на мер у рам ках за ко на жорст ка 

ад рэ ага ваць на дзе ян нi ме ды цын скiх ко лаў. 

Урад вы нес па ста но ву, у ад па вед нас цi з якой 

ме ды кi, якiя пра цу юць у клi нiч ных баль нi цах, 

па вiн ны вяр нуц ца да вы ка нан ня сва iх аба вяз-

каў. Сi ту а цыя ўжо пры вя ла да ска ра чэн ня коль-

кас цi хi рур гiч ных апе ра цый, быў за рэ гiст ра-

ва ны пер шы вы па дак смер цi з пры чы ны та го, 

што па цы ент з-за за бас тоў кi ўра чоў не змог 

атры маць ме ды цын скую да па мо гу. Паўд нё ва-

к арэй скiя ме ды кi вы сту па юць су праць рэ фор-

мы ахо вы зда роўя, пра па на ва най ура дам. Яна 

пра ду гледж вае па вы шэн не кво ты на пры ём у 

ме ды цын скiя на ву чаль ныя ўста но вы. За бас тоў-

шчы кi асце ра га юц ца, што па ве лi чэн не коль кас-

цi ўра чоў пры вя дзе да ўзмац нен ня кан ку рэн цыi 

i знi жэн ня iх да хо даў. 

Трамп афi цый на стаў кан ды да там 
у прэ зi дэн ты ЗША ад рэс пуб лi кан цаў

Дзе ю чы прэ зi дэнт ЗША До нальд Трамп даў 

зго ду ба ла та вац ца на дру гi тэр мiн на па са ду 

кi раў нi ка дзяр жа вы ад Рэс пуб лi кан скай пар тыi. 

«Я га на ру ся 

ва шым да ве-

рам i тым, што 

вы вы лу чы лi 

мя не на па са-

ду прэ зi дэн та 

на на ступ ныя 

ча  ты ры га-

ды», — ска заў Трамп у за вяр шаль ны дзень 

ра бо ты з'ез да рэс пуб лi кан цаў. Ён аба вя заў ся 

«аба ра няць Аме ры ку ад уся кай не бяс пе кi» i вес-

цi яе па шля ху да лей ша га раз вiц ця i роск вi ту, 

а так са ма пра цяг ваць «ба раць бу з фа шыз мам 

i ка му нiз мам». Майк Пенс афi цый на стаў кан-

ды да там на па са ду вi цэ-прэ зi дэн та ЗША. Су-

праць ста яць iм бу дуць кан ды дат у прэ зi дэн ты ад 

Дэ ма кра тыч най пар тыi Джо Бай дэн i кан ды дат 

у вi цэ-прэ зi дэн ты Ка ма ла Ха рыс.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Свят ла на НО СI КА ВА з дач кой Лi зай.


