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АД СЕ РА ДЫ — ДАЖ ДЖЫ
На гэ тым тыд ні ў Бе ла русь вер нец ца цяп ло. Ад нак не 

без «але». Ужо сён ня да нас з За ход няй Еў ро пы пой дуць 

віль гот ныя па вет ра ныя ма сы. Пад ра бяз ней пра гэ та 

рас ка за лі ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры па гід ра 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.

Сён ня ў на шай 
кра і не за ха ва ец ца 
па на ван не воб-
лас ці па вы ша на-
га ат мас фер на га 
ціс ку. Але ўдзень 
з Поль шчы да нас 
прыйдзе ат мас-
фер ны фронт. Та-
му ка рот ка ча со-
выя даж джы ча ка юц ца толь кі па за ха дзе. Мес ца мі пра гры мяць 
на валь ні цы. Што да тэм пе ра ту ры па вет ра, то бу дуць цал кам 
кам форт ныя 19—26 гра ду саў вы шэй за нуль.

А вось з се ра ды на двор'е пач не змя няц ца. Ка рот ка ча со выя 
на валь ніч ныя даж джы рас паў сю дзяц ца ўжо на боль шую част-
ку тэ ры то рыі кра і ны. Уна чы ча ка ец ца 11—17 цяп ла. Удзень жа, 
як і ў аў то рак, па вет ра пра грэ ец ца мак сі мум да 26 гра ду саў. 
Паў днё вы ве цер зме ніц ца на ўме ра ны за ход ні, які пры на валь-
ні цах бу дзе па ры віс ты.

У чац вер жа «за бор там» ча ка ец ца зу сім не кам форт ная 
аб ста ноў ка. Да нас бу дуць змя шчац ца ак тыў ныя ат мас фер-
ныя фран ты з паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы. Ка рот ка ча со выя 
даж джы прой дуць зноў жа на боль шай част цы тэ ры то рыі. 
Ра ні цай і ўдзень яны мес ца мі ста нуць моц ныя. Ве цер ча ка ец ца 
паўд нё ва-за ход ні з пе ра хо дам на за ход ні і паў ноч на-за ход ні, 
па ры віс ты, мес ца мі моц ны. Але хо лад на не бу дзе. Уна чы ча ка-
ец ца ад 12 да 19 гра ду саў цяп ла, удзень — ад 18 да 25.

Па па пя рэд ніх пра гно зах, да кан ца тыд ня сі нап тыч ная аб-
ста ноў ка па леп шыц ца.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Умоўныя абазначэнні:
 — Намалочана збожжа, тысяч тон;
 — Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;
 — Сабрана збожжавых 

            і зернебабовых культур, 
      у працэнтах да плана.
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Больш за ча ты ры з па ло вай 
міль ё ны тон збож жа

на ма ла ці лі бе ла рус кія аг ра рыі 
па ста не на ра ні цу па ня дзел ка

Пра гэ та па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве сель скай гас па дар кі 

і хар ча ван ня.

Збож жа выя і зер не ба бо выя куль ту ры (акра мя про са, грэч кі 
і ку ку ру зы) бы лі са бра ны больш чым на 1,4 міль ё на гек та раў. 
Гэ та амаль 2/3 ад агуль най пло шчы па се ваў. Ад зна ку ў 1 міль-
ён тон збож жа пе ра адо ле лі на Мін шчы не і Брэст чы не. Там ужо 
апра ца ва на 63,7 і 91,5 % па сяў ных пло шчаў ад па вед на.

Най леп шая ўра джай насць у кра і не — у Гро дзен скай воб-
лас ці. Там збі ра юць 38,4 цэнт не ра з ад на го гек та ра. Гэ та на-
шмат вы шэй за ле таш нія 30. Праў да, агуль ная ліч ба на ма ло ту 
за вы хад ныя да міль ё на тон не да цяг ну ла, спы ніў шы ся на 948 
ты ся чах. Зрэш ты, там убра на па куль 75,9 % пло шчаў.

А вось са мая ніз кая ўра джай насць сё ле та ў Го мель скай 
воб лас ці. Там з ад на го гек та ра ўбі ра юць толь кі 22,7 цэнт не ра 
збож жа. Агуль ны ка ра вай скла дае 479 ты сяч тон. За ста ло ся 
ж убраць на Го мель шчы не 36,4 % пло шчаў.

У Ма гі лёў скай воб лас ці са бра лі па куль што 488 ты сяч тон 
пры ся рэд няй ура джай нас ці 25,8 цэнт не ра з гек та ра. Па куль 
што прой дзе на 60,4 % пло шчаў. За мы кае рэй тынг па тра-
ды цыі Ві цеб шчы на. У са мым паў ноч ным рэ гі ё не ўжо ўбра на 
41,8 % пло шчаў і на ма ло ча на кры ху больш за 460 ты сяч тон 
збож жа.

Дзяр жаў ная за мо ва на па стаў кі збож жа скла дае 
815 ты сяч тон. Па ста не на 5 жніў ня выканана больш за па-
лову плана.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

2019 год увой дзе ў гіс то рыю 

жні ва тым, што ў са май 

паў ноч най воб лас ці кра і ны — 

Ві цеб скай — ра ней, чым у 

па раў наль на больш цёп лых 

рэ гі ё нах Бе ла ру сі, ша на ва лі 

кам бай не ра-двух ты сяч ні ка. 

Ге рой ба раць бы за ўра джай — 

Сяр гей Зе лян ке віч з гас па дар кі 

«Бя ро за вы край» Брас лаў ска га 

ра ё на. Між ін шым, ме на ві та тут 

сё ле та ар га ні зу юць аб лас ное 

свя та пра цаў ні коў вёс кі 

«Да жын кі».

Пе ра да ві ка па він ша ваў і стар шы-

ня абл вы кан ка ма Мі ка лай ШАРС-

НЁЎ. Кі раў нік мяс цо вай ула ды ад зна-
чыў, што дзя ку ю чы змя нен ню клі ма ту 
поў нач ужо мо жа даць фо ру ін шым 
аб лас цям кра і ны пад час жні ва. І па-
дзя ліў ся спа дзя ван ня мі на конт та го, 
каб на двор'е не пе ра шко дзі ла са-
браць, маг чы ма, рэ корд ны ўра джай 
збож жа.

У 2020 го дзе ён ад на знач на ста не 
яшчэ боль шы, бо гу бер на тар Ві цеб-
шчы ны да ру чыў ужо во сен ню да вес ці 
агуль ную пло шчу азі ма га збож жа да 
ўзроў ню 300 ты сяч гек та раў.

Для па раў на ння: па вод ле ін фар-
ма цыі ка мі тэ та па сель скай гас па-
дар цы і хар ча ван ні Ві цеб ска га абл-
вы кан ка ма, у гэ тую сяў бу пло шча 
азі мых скла дае 200 ты сяч гек та раў. 
А ўся го збож жа вых і зер не ба бо вых 
куль тур — 354 ты ся чы гек та раў.

Для збо ру збож жа і рап су пла ну-
ец ца вы ка рыс таць ка ля 1,4 ты ся чы 
кам бай наў. Не аб ход насць у ме ха ні-
за та рах для пра вя дзен ня ўсіх ві даў 
ра бот — ка ля 6,1 ты ся чы, у тым лі-
ку тых, хто пра цуе на кам бай нах, — 
1715 ча ла век.

У сель ска гас па дар чых ар га ні за-
цы ях у шта це 5165 ме ха ні за та раў. 
Не да хоп — ка ля 935. Але тра ды цый-
на ча со ва на па лях у жні во пра цу юць 
сту дэн ты, на ву чэн цы, прак ты кан ты, 

ра бот ні кі, якіх пры цяг ва юць з ін шых 
па сад гас па да рак, а так са ма з ін шых 
ар га ні за цый.

Ка лі на двор'е не бу дзе вель мі кап-
рыз нае, са браць ура джай збож жа вых 
мож на бу дзе за 25 дзён.

Як агу чыў на па ся джэн ні абл вы-
кан ка ма на чаль нік Ві цеб ска га аб-

лас но га ўпраў лен ня МНС Сяр гей 

МЯ ЛЕШ КІН, асаб лі вую тры во гу вы-
клі ка юць па жа ры на аб' ек тах, звя за-
ных з на рых тоў кай кар моў і ўбор кай 
ура джаю. Ён пад крэс ліў, што ад на 
спра ва вы рас ціць і са браць ура джай, 
на рых та ваць кар ма вую ба зу, але яго 
трэ ба яшчэ і за ха ваць. І пры гэ тым не 
да пус ціць зні шчэн ня сель ска гас па-
дар чай тэх ні кі, якая вы ка рыс тоў ва ец-
ца пры на рых тоў цы кар моў і ўбор цы 
ўра джаю.

Да рэ чы, ста тыс ты ка за апош нія 
пяць га доў да стат ко ва ці ка вая. Па-
чы на ю чы з 2014 го да, за рэ гіст ра ва на 
44 па жа ры сель ска гас па дар чай тэх-
ні кі. У вы ні ку 27 адзі нак зні шча на, 
17 па тра ба ва ла ад наў лен ня. Пра мая 
шко да (без улі ку вы твор чых пра сто яў 

і вы дат каў на ад наў лен не) — больш 
за 500 ты сяч руб лёў.

За пяць га доў бы ло дзе вяць па жа-
раў на зер не су шыль ных комп лек сах. 
У тым лі ку ўжо два па жа ры ад бы лі ся 
сё ле та.

Пад час рэй даў су пра цоў ні кі МНС 
пра па на ва лі ажыц ця віць ка ля 790 
пра фі лак тыч ных ме ра пры ем стваў. 
Пры клад на па ло ва з та го, што не аб-
ход на бы ло зра біць, не вы ка на на.

Гу бер на тар па тра ба ваў не прос-
та пры слу хац ца да прын цы по вай 
кры ты кі, а зра біць усё, каб не бы ло 
над звы чай ных зда рэн няў. На са мрэч 
трэ ба ўліч ваць усе ню ан сы, каб не 
зга рэ ла «зо ла та па лёў», аб' ек ты 
яго суш кі, за ха ван ня, тэх ні ка... Тым 
больш — каб не па цяр пе лі лю дзі. Па-
куль што вы ра та валь ні кі аб мя жоў ва-
юц ца прад пі сан ня мі, але на тых, да 
ка го, як ка жуць, не да хо дзіць, аба-
вяз ко ва зной дуц ца ме ры адэ кват на-
га па ка ран ня. Дыс цып лі ны ва ўсім і 
пры трым лі ван ня тэх на ло гій, на га даю, 
па тра ба ваў кі раў нік кра і ны, ка лі аб-
мяр коў ва ла ся пы тан не жні ва.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ура джай на поў на чы па вя лі чыц ца
А па сяў ныя пло шчы вырастуць

Трэ ба ве даць!Трэ ба ве даць!

Змя ні лі ся нор мы 
рас хо даў на хар ча ван не 

ў садках і школах
Па ста но вай Са ве та Мі ніст раў № 504 ад 31 лі пе ня 2019 го да 

па вя ліч ва юц ца нор мы рас хо даў на хар ча ван не асоб ных ка-

тэ го рый на ву чэн цаў ва ўста но вах аду ка цыі. Да ку мент апуб-

лі ка ва ны на На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

У пры ват нас ці, на хар ча ван не ў яс лях, яс лях-са дках, дзі ця чых 
сад ках, да школь ных цэнт рах раз віц ця дзі ця ці, спе цы яль ных яс лях-
сад ках і дзі ця чых сад ках, ву чэб на-пе да га гіч ных комп лек сах гра шо-
выя нор мы рас хо даў вы рас лі на 10 %. Так са ма ў ся рэд нім на 10 % 
яны па вя лі ча ны для школь ні каў, гім на зіс таў, лі цэ іс таў і не ка то рых 
ін шых ка тэ го рый на ву чэн цаў.

На 7—10 % вы рас лі нор мы рас хо даў на хар ча ван не ў цэнт рах 
ка рэк цый на-раз ві валь на га на ву чан ня і рэ абі лі та цыі з пра цяг лас цю 
зна хо джан ня 6—8 га дзін (двух ра зо вае хар ча ван не), 9—10,5 га дзі-
ны (трох ра зо вае хар ча ван не), 12—24 га дзі ны (ча ты рох ра зо вае). 
Акра мя та го, на 10 % па вя лі ча ны нор мы ў са на тор ных яс лях-са дах 
і дзі ця чых сад ках, са на тор ных гру пах Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра для 
дзя цей да школь на га ўзрос ту з па ру шэн нем слы ху.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Па дзеяПа дзея

Эк за мен 
для пра фе сій най 

шко лы
На 45-м між на род ным чэм пі я на це 

WorldSkіlls, які прой дзе 

з 22 па 27 жніў ня ў Ка за ні (Ра сія), 

бе ла рус кая ка ман да вы сту піць 

у 33 кам пе тэн цы ях.

— На шы ўдзель ні кі пра дэ ман стру юць свае 
на вы кі ў та кіх кі рун ках, як тэх на ло гіі бу даў-
ніц тва, вы твор чыя і ін жы нер ныя тэх на ло гіі, 
ін фар ма цый ныя і ка му ні ка цый ныя тэх на ло гіі, 
транс парт і ла гіс ты ка, са цы яль ныя і пер са-
наль ныя па слу гі, твор чыя пра фе сіі і мо да, а 
так са ма ў трох но вых кам пе тэн цы ях кі рун ку 
Future Skіlls (пра фе сіі бу ду чы ні), — рас ка заў 
жур на ліс там рэк тар Рэс пуб лі кан ска га ін-

сты ту та пра фе сій най аду ка цыі Ва ле рый 

ГА ЛУ БОЎ СКІ. — Так са ма мы бу дзем прад-
стаў ле ны і на чэм пі я на це юні ё раў WorldSkіlls 
Junіor. Агуль ны склад ка ман ды, уклю ча ю чы 
удзель ні каў, экс пер таў, пе ра клад чы каў, афі-
цый ных асоб, — 83 ча ла ве кі.

Спа бор ніц твы ся род ма ла дых пра фе сі я-
на лаў прой дуць у 56 кон курс ных кам пе тэн-
цы ях. На сён няш ні дзень у між на род ным не-
ка мер цый ным ру ху WorldSkіlls Іnternatіonal 
удзель ні ча юць 79 кра ін, на тэ ры то рыі якіх 
пра жы вае 70 % на сель ніц тва зям но га ша ра. 
У Ка за ні свае на цы я наль ныя збор ныя вы ста-
вяць 63 кра і ны, уся го пла ну ец ца 1,5 ты ся чы 
ўдзель ні каў. Да па дзеі пры цяг ну ты 2 ты ся чы 
экс пер таў і больш за 2,5 ты ся чы ва лан цё раў. 
Дзе ла вая пра гра ма чэм пі я на ту абя цае быць 
вель мі на сы ча най: у яго рам ках прой дзе са-
міт мі ніст раў аду ка цыі кра ін — удзель ніц ру-
ху WorldSkіlls Іnternatіonal, між на род ная кан-
фе рэн цыя «На вы кі для пе ра мен», вы стаў ка 
WorldSkіlls Kazan 2019.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


