
Ана маль на цёп лая, ма ла снеж ная зі ма хва люе сва ёй 

не ты по вас цю мно гіх лю дзей, у тым лі ку і аг ра ры яў. Як 

пры та кіх умо вах ад чу ва юць ся бе азі мыя куль ту ры?

— За зе ля не лыя на па лях азі мыя куль ту ры ў ха лод ную па-

ру — та кое ў Бе ла ру сі ўжо бы ло. Так, зі мой 2006—2007 га доў 

сла бая ве ге та цыя азі мых пра цяг ва ла ся да ся рэ дзі ны сту дзе-

ня. У да лей шым, пры бліз на на ме сяц, уста ля ва ла ся зі ма з 

да во лі ад чу валь ны мі ма ра за мі і снеж ным по кры вам, — рас ка-

за ла на чаль нік ад дзе ла аг ра ме тэа ра ло гіі Рэс пуб лі кан ска-

га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю ра ды я цый на га 

за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

На дзея МЕЛЬ ЧА КО ВА.

Што да ты чыц ца сё лет няй зі моў кі, то, як мяр ку юць спе цыя -

ліс ты-клі ма то ла гі, зі ма 2019—2020 га доў мо жа стаць са май 

цёп лай за ўвесь пе ры яд ме тэа ра ла гіч ных на зі ран няў. Вя лі кая 

іма вер насць і та го, што ця пе раш няя зі ма бу дзе ад на з са мых 

ма ла снеж ных ці на ват са мая ма ла снеж ная. Не вя лі кае снеж-

нае по кры ва ўтва ра ла ся за гэ тыя ме ся цы не каль кі ра зоў, але 

ўтрым лі ва ла ся ка рот кі час.

Па вод ле слоў Над зеі Мель ча ко вай, не звы чай на цёп лае 

на двор'е не да зво лі ла азі мым куль ту рам пе рай сці ў стан 

глы бо ка га фі зі я ла гіч на га спа кою. Гле ба за ста ва ла ся та лая, 

ці пад мяр заў толь кі верх ні яе слой. А вось тэм пе ра ту ра гле-

бы на глы бі ні за ля ган ня вуз ла ку шчэн ня азі мых збож жа вых 

куль тур бы ла пе ра важ на бліз кая да ну ля і сла бап лю са вая. 

Пад уплы вам та кіх аг ра ме тэа ра ла гіч ных умоў рас лі ны тра ці лі 

за гар тоў ку. Пры гэ тым не бяс печ ных ніз кіх тэм пе ра тур, якія 

маг лі б вы клі каць па шко джан ні рас лін, на тэ ры то рыі кра і ны 

та ды не на зі ра ла ся.

У кан цы сту дзе ня асоб ныя пад раз дзя лен ні Бел гід ра ме та 

пра вя лі ад га доў ван не азі мых куль тур, каб вы зна чыць іх жыц-

ця здоль насць. Па яго вы ні ках ка ля 90 % проб азі мых збож жа-

вых куль тур і рап су да лі поў нае ад рас тан не. У ас тат ніх про бах 

спе цы я ліс ты ад зна чы лі ня знач ную зрэ джа насць (менш за 

10 % рас лін), што лі чыц ца на ту раль най гі бел лю. Пры гэ тым 

шмат га до выя тра вы (ка ню шы на, лю цэр на) ва ўсіх ада бра ных 

узо рах ад рас лі цал кам.

— Мі ну лай во сен ню азі мыя збож жа выя куль ту ры спы ні лі 

ве ге та цыю на боль шас ці пло шчаў у фа зе ку шчэн ня, — ад-

зна чы ла На дзея Ві та леў на. — Ад нак поз нія каст рыч ніц кія 

па се вы не па спе лі рас кус ціц ца. У да лей шым у ана маль на 

цёп лыя пе ры я ды ў іх на зі ра ла ся сла бап ра яў ная ве ге та цыя. 

Па апош ніх звест ках амаль на ўсіх на зі ра ных па лях з поз ні мі 

тэр мі на мі сяў бы азі мыя збож жа выя па ча лі кус ціц ца.

Згод на з пра гно зам сі ноп ты каў, у ся рэ дзі не бя гу ча га тыд ня 

на тэ ры то рыі краіны па ха ла дае. Тэм пе ра тур ны рэ жым на блі-

зіц ца да клі ма тыч най нор мы. Уна чы тэм пе ра ту ра па вет ра 

бу дзе па ні жац ца да 2—9 гра ду саў ні жэй за нуль, у асоб ных 

ра ё нах пры пра цяг лых пра яс нен нях — да -10...-15 °С. Аг-

ра ме тэа ро лаг за пэў ні ла, што та кія ма ра зы для боль шас ці 

зі му ю чых куль тур не ня суць не бяс пе кі. Пры па сту по вым па ні-

жэн ні тэм пе ра ту ры рас лі ны ад наў ля юць ма ро за ўстой лі васць. 

Акра мя та го, на па лях па він на ўтва рыц ца не вя лі кае снеж нае 

по кры ва. Ка лі ж тэм пе ра ту ра па ні зіц ца да -14...-15 °С, мо гуць 

уз нік нуць апа сен ні за зі мо вы рапс як най менш ма ро за ўстой лі-

вую куль ту ру. Але ёсць на дзея, што яны не спраў дзяц ца, тым 

больш што, па па пя рэд ніх ацэн ках сі ноп ты каў, па ха ла дан не 

ча ка ец ца ка рот ка тэр мі но вае.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.
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АД НА ВУ КІ 
ДА ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІЦ ТВА — 

АДЗІН КРОК
Бе ла рус кая на ву ко ва-пра мыс ло вая 
аса цы я цыя ад зна чы ла 30-год дзе

Спе цы яль на да юбі лею пры мер ка ва лі 

кан фе рэн цыю «30 га доў БНПА. Дзе ла вы 

клі мат Бе ла ру сі: шчы ра пра перс пек ты вы», 

якая ад бы ла ся ў ве ліч ным мін скім 

«Прэ зі дэнт-Атэ лі». Коль касць вы со кіх гас цей, 

ся род якіх бы лі прад стаў ні кі ўра да, вя до мыя 

пра мыс лоў цы і на ву коў цы, як і ко ла тэм 

су стрэ чы, поў нас цю ад па вя да ла ста ту су мес ца 

пра вя дзен ня.

На мес нік мі ніст ра эка но мі кі Бе ла ру сі Дзміт рый 

МА ТУ СЕ ВІЧ ад зна чыў вя лі кую ро лю БНПА ў дыя ло гу 

біз не су і ўла ды: «Гэ та аса цы я цыя з тых, што рэ аль на 

ўплы ва юць на фар мі ра ван не экс перт на га мер ка ван ня 

дзяр жаў ных ор га наў і ар га ні за цый. У пры ват нас ці, на 

пля цоў цы Мі ніс тэр ства эка но мі кі пра вод зяц ца рэ гу ляр-

ныя су стрэ чы з чле на мі аса цы я цыі па пы тан нях, якія 

вы но сяц ца на кла січ ны наш гра мад ска-кан суль та цый ны 

са вет, і па тэ ма тыч ных кі рун ках».

Вы ні кам су пра цоў ніц тва гра мад скіх ар га ні за цый (ся-

род якіх бы ла і БНПА) і мі ніс тэр ства ста ла стра тэ гія раз-

віц ця ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва ў Бе ла ру сі і 

яе план. Бе ла рус кая на ву ко ва-пра мыс ло вая аса цы я цыя, 

па сло вах Дзміт рыя Ма ту се ві ча, — не за мен ны эле мент у 

по шу ку ба лан су па між рэ гу ля та ра мі (ула да мі) і жа дан ня мі 

біз не су. Вы кон ва юць пра мыс лоў цы і сваю кла січ ную за-

да чу — раз віц цё эка но мі кі.

«Той сплаў во пы ту, які ёсць у Бе ла рус кай на ву ко ва-пра-

мыс ло вай аса цы я цыі, важ ны для пры няц ця кі раў ні чых ра-

шэн няў на кан крэт ных прад пры ем ствах, — ска заў на мес нік 

мі ніст ра. — Край не важ на і ў гэ тым го дзе, і асаб лі ва ў бу ду чай 

пя ці год цы раз ві ваць сфе ру па слуг. Та му экс пер ты за — якія 

па слу гі мож на раз віць з улі кам та го, што яны знач на менш 

ім парт аё міс тыя, з улі кам на ша га кад ра ва га па тэн цы я лу, — 

гэ та перш за ўсё па він на зы хо дзіць ад біз не су».

Мі ністр ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 

Ула дзі мір КАЛ ТО ВІЧ ад зна чыў, што аса цы я цыі ўлас ці-

вая дыс ку сія, якая не раз бу ры ла, а, на ад ва рот, уз мац ні ла 

і па вы сі ла ста тус аб' яд нан ня.

Ка рыс та ю чы ся фар ма там су стрэ чы і яе тэ ма ты кай, 

Ула дзі мір Кал то віч рас ка заў, што МАРГ рас пра ца ва ла 

пра гра му раз віц ця кан ку рэн цыі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь: 

«Мы два га ды пра ца ва лі над гэ тай пра гра май з усі мі 

дзяр жаў ны мі ор га на мі. У нас ёсць па гад нен не з Між-

на род най фі нан са вай кар па ра цы яй па на пі сан ні гэ тай 

пра гра мы. Пра ект гэ тай пра гра мы мы ра за сла лі дзяр-

жаў ным ор га нам на ўзгад нен не».

Ула дзі мір Кал то віч, вы кон ва ю чы да ру чэн не Са ве та 

Мі ніст раў, уру чыў Бе ла рус кай на ву ко ва-пра мыс ло вай 

аса цы я цыі Га на ро вую гра ма ту ўра да за шмат га до вую 

плён ную гра мад скую дзей насць у сфе ры раз віц ця пра-

мыс ло вас ці і прад пры маль ніц тва.

Рэс пуб лі кан скае гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кая 

на ву ко ва-пра мыс ло вая аса цы я цыя» за сна ва на з іні цы я-

ты вы кі раў ні коў вя ду чых прад пры ем стваў як ін стру мент 

за ха ван ня парт нёр скіх су вя зяў, вы пра цоў кі пра мыс ло-

вай, на ву ко ва-тэх ніч най і мар ке тын га вай па лі ты кі. Сён ня 

аса цы я цыя яд нае ка ля 650 пра мыс лоў цаў, прад пры маль-

ні каў і на ву коў цаў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

КантактКантакт

МА КА Ё НАК НА МАР ЦЫ
Сё ле та спаў ня ец ца сто гадоў з дня на ра джэн ня сла-

ву та га бе ла рус ка га дра ма тур га, на род на га пісь мен ні-

ка БССР Анд рэя 

Ма ка ён ка. Да 

юбі лею твор цы 

Мі ніс тэр ства су-

вя зі і ін фар ма ты-

за цыі Бе ла ру сі 

вы пус кае ў аба-

ра чэн не ад па-

вед ную паш то-

вую мар ку. Пра 

гэ та па ве дам ляе 

«Бел пош та».

Ды зайн мар кі 

рас пра ца ва ла 

Але на Мядз ведзь, мас так — Тац ця на Доль ская.

На мі нал «Н» ад па вя дае та ры фу на пе ра сыл ку між-

на род най прос тай не пры яры тэт най паш то вай карт кі. 

Мар ка дру ка ва ла ся ў Баб руй скай уз буй не най дру кар ні 

імя А. Т. Не па го дзі на. Ты раж яе скла дзе 35 ты сяч.

Пра ект пад рых та ва ны ў су пра цоў ніц тве з Дзяр жаў ным 

му зе ем гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

А не шкодзь!А не шкодзь!

У лес з са ма роб ны мі 
стрэль бай і піс та ле там

Не з'яў ля ю чы ся па ляў ні чым, гра ма дзя нін меў ча ты-

ры адзін кі зброі. Ула даль ні ка «джэн тэль мен ска га» 

на бо ру за тры ма лі пад час бра кань ер ска га про мыс-

лу ў Шчу чын скім ра ё не су пра цоў ні кі Мас тоў скай 

між рай інс пек цыі і мяс цо вы егер, які па ве да міў пра 

нач ныя стрэ лы.

Па ляў ні чы-не ле гал ха дзіў па ўгод дзях і быў уз бро е ны са-

ма роб най стрэль бай, пры ста са ва най для страль бы ку ля мі, 

якія за праў ля лі ся ў ба ра бан, раз лі ча ны на дзе сяць за ра даў. 

У мо мант за тры ман ня ў ім зна хо дзі лі ся ча ты ры за ра ды. 

Каб па ля ван не бы ло па спя хо вым, сваю зброю вы на ход лі вы 

па ру шаль нік аб ста ля ваў ап тыч ным пры цэ лам і ла зер ным 

па ка заль ні кам. Не за быў ся ўзяць і пры бор нач но га ба чан-

ня, а для раз дзел кі і транс пар ці роў кі дзі чы ны пры ха піў нож, 

ся ке ру, вя роў кі, лан цуг з круч ка мі і мяхі.

Пры агля дзе на ва кол ляў не да лё ка ад мес ца за тры ман ня 

ін спек та ры знай шлі яшчэ і за ра джа ны са ма роб ны піс та лет, 

ад яко га па спя шаў ся па зба віц ца бра кань ер. Яго кан струк-

цыя ака за ла ся так са ма вель мі не звы чай най: устаў ляць 

ку лю і па ра ха вы за рад трэ ба бы ло непасрэдна праз ду ла.

Як па ве да мі лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на-

га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

за тры ма ны 42-га до вы муж чы на ро дам з вёс кі Но вы Двор, 

по бач з якой і па ля ваў, жы ве і пра цуе ў Грод не. У тую ноч 

пад стрэ ліць жы вёл ён не па спеў, ад нак до ма ў па ру шаль ні-

ка вы яві лі ро гі тра фей на га але ня і 13 кі ла гра маў мя са. Якой 

жы вё ле яно на ле жыць, вы свет ліць экс пер ты за.

У дадатак да кан фіс ка ва най са ма роб най зброі до ма ў 

гро дзен ца знай шлі яшчэ не за рэ гіст ра ва ную глад ка стволь-

ную стрэль бу і пнеў ма тыч ную він тоў ку з оп ты кай, 152 па-

тро ны да ма ла ка лі бер най він тоў кі і ка ля 500 гра маў по ра ху. 

Пры цяг ну ла ўва гу яшчэ ад но вы яў ле нае пры ста са ван не — 

так зва ная «ку ля лей ка». З да па мо гай спе цы яль ных ме та-

ліч ных фор ма чак муж чы на, ві да воч на, вы раб ляў ку лі для 

са ма роб най зброі.

Не за кон ныя дзе ян ні ў ад но сі нах да аг ня стрэль най зброі, 

бо еп ры па саў і вы бу хо вых рэ чы ваў, а ме на ві та — іх вы раб, 

на быц цё, пе ра да ча ў ва ло дан не, збыт, за хоў ван не, пе ра-

воз ка, пе ра сыл ка або на шэн не — з'яў ля юц ца сур' ёз ным 

зла чын ствам. Га ра дзен цу па гра жае кры мі наль ная ад каз-

насць. Мі ні маль нае па ка ран не — па праў чыя ра бо ты на 

тэр мін да двух га доў, мак сі маль нае — па збаў лен не во лі 

на тэр мін да ся мі га доў са штра фам.

За зна хо джан не ў па ляў ні чых угод дзях са збро яй без 

да зволь ных да ку мен таў дзярж ін спек та ры па ча лі ў да чы-

нен ні да бра кань е ра ад мі ніст ра цый ны пра цэс. Ці па ля ваў 

ён ра ней і ці зда бы ваў жы вёл — вы свет ліць след ства.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ва ша пра ваВа ша пра ва

ЛІ ГА СЯ МЕЙ НЫХ 
МЕ ДЫ Я ТА РАЎ

да па мо жа ра за брац ца ў ста сун ках з дзець мі, 
не ру хо мас цю, спад чы най...

Амаль па ло ва шлю баў у Бе ла ру сі, на жаль, рас па да-

ец ца. Пры чым у пе ра важ най коль кас ці та кіх ся мей 

ёсць не паў на лет нія, і ў бы лых су жэн цаў час та па чы-

на юц ца свар кі на конт па дзе лу ма ё мас ці і вы ха ван ня 

ма лых. Гэ тыя і ін шыя роз на га лос сі, якія ўзні ка юць у 

ся мей ных ста сун ках, на ват і без раз во ду па ры, мож на 

вы ра шаць бяс крыўд на і цы ві лі за ва на, за пэў ні ва юць 

ме ды я та ры.

Спрэч кі ў ся мей най ме ды я цыі са мыя скла да ныя, та му што 

яны за ме ша ны на мност ве эмо цый, крыў даў, аб раз па між 

са мы мі бліз кі мі людзь мі. Вы тры ваць гэ та бы вае цяж ка на ват 

са мо му ме ды я та ру.

— Для лю бо га сур' ёз на га ра шэн ня па він ны на дыс ці ад па-

вед ны час і сфар мі ра вац ца ко ла ад на дум цаў. Шэсць га доў 

та му, 24 сту дзе ня 2014-га, у Бе ла ру сі ўсту піў у сі лу за кон аб 

ме ды я цыі. У най блі жэй шы час ус ту пяць у сі лу но выя зме ны ў 

за ка на даў стве — у тым лі ку ў Ко дэкс аб шлю бе і сям'і і Гра мад-

ска-пра цэ су аль ны ко дэкс па пы тан нях, якія звя за ны са шлюб-

на-ся мей ны мі ад но сі на мі і ме ды я цы яй. І, пэў на, на спеў час і для 

аб' яд нан ня са мых ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў, якія пра цу юць 

у сфе ры ся мей най ме ды я цыі, ма юць во пыт ра бо ты з па ра мі і 

да дат ко вую аду ка цыю, — упэў не на Але на СЦЯ ПА НА ВА, ад-

ва кат, ме ды я тар Цэнт ра ме ды я цыі і пе ра га во раў, стар шы ня 

аб' яд нан ня «Бе ла рус кая Лі га ся мей ных ме ды я та раў», якое 

ня даў на бы ло за рэ гіст ра ва на Мі ніс тэр ствам юс ты цыі.

Пра фе сій ная су пол ка мае мэ тай са дзей ні чаць раз віц цю і 

ўма ца ван ню ін сты ту та ся мей най ме ды я цыі ў кра і не, па вы шаць 

якасць ра бо ты ся мей ных ме ды я та раў і ро лю ся мей най ме ды я-

цыі ў гра мад стве. А так са ма пра во дзіць да дат ко вую аду ка цыю, 

фар мі ра ваць умо вы для прак тыч на га раз віц ця спе цы я ліс таў, 

ства раць пля цоў кі, дзе прак ты кі мо гуць дзя ліц ца во пы там.

— Важ на, каб пры ска са ван ні шлю бу лю дзі ўзва жа на па ды-

хо дзі лі да гэ та га пы тан ня і ра зы хо дзі лі ся толь кі та ды, ка лі сям'ю 

са праў ды не маг чы ма вы ра та ваць, — пад крэс лі ла ме ды я тар. — 

Мы бу дзем ак тыў на на ладж ваць ра бо ту з усі мі ор га на мі, якія 

ма юць да чы нен не да ся мей ных спрэ чак: су да мі, упраў лен ня мі 

аду ка цыі, за гса мі. Каб іх су пра цоў ні кі ра і лі лю дзям па праб лем-

ных пы тан нях звяр тац ца не да пэў на га ме ды я та ра, а да нас у 

ар га ні за цыю, дзе пра цу юць ква лі фі ка ва ныя пра фе сій ныя спе-

цы я ліс ты, якія са праў ды эфек тыў на да па мо гуць.

Вы гад ныя для ўсіх ра шэн ні най час цей на ра джа юц ца ў до сыць 

кам форт ных ста сун ках за ста лом пе ра моў, а не ў стрэ са вай 

сі ту а цыі ў афі цый най за ле су да. Ме ды я цыя да зва ляе ва ро жым 

ба кам па чуць ад но ад на го і зра зу мець, што час та кан флік цё ры 

ду ма юць ад ноль ка ва, толь кі ка жуць пра гэ та па-роз на му.

Іры на СІ ДА РОК.

Эка на міксЭка на мікс«Га ра чае» пы тан не«Га ра чае» пы тан не

НЕ СПА КОЙ ДЛЯ РАПСУ
Зі му ю чыя куль ту ры вы тры ма лі цёп лую зі му, але ці вы тры ма юць ма ра зы?
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