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Сён ня ў нас дзе трэ ба, а дзе 
і не вель мі да рэ чы, ка зы ра-
юць мод ным сло вам «іна ва-
цыя». Неш та тро хі пад кру ці-
лі-пад ма за лі — іна ва цыя, з 
дру го га бо ку зай шлі — іна-
ва цыя. У са праўд нас ці ж 
атрым лі ва ец ца... звы чай ная 
пра фа на цыя.

Спе цы я ліс ты пад крэс лі ва-
юць: іна ва цыя, ці но ва ўвя дзен-
не, — гэ та рэа лі за ва ная на він-
ка, за па тра ба ва ны пра дукт. 
А іна ва цый ная дзей насць — гэ та 
пра хо джан не рас пра цоў кі ад ідэі 
да яе рэа лі за цыі.

Ста тус аба вяз вае
Ды рэк тар РУП «Шы пя ны-

АСК» Ві таль Каз лоў, ві даць, не 
за дум ваў ся, на коль кі ад па вя дае 
гэ тай фор му ле ра бо та гас па-
дар кі, якую ён уз на чаль вае не 
вель мі даў но. А ёй на ка на ва на 
быць свое асаб лі вым «пра вад ні-
ком ідэй у ма сы», г.зн. да ма гац ца 
хут чэй ша га ўка ра нен ня, у поў-
ным сэн се сло ва, рас пра цо вак 
жо дзін скіх спе цы я ліс таў на па лях 
рэс пуб лі кі. Усё ж та кі дач чы нае 
прад пры ем ства На ву ко ва-прак-
тыч на га цэнт ра На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі па зем-
ля роб стве! На да дзе ны яму і прэ-
стыж ны ста тус эліт га са. Ме на-
ві та тут, у аг ра га рад ку Але сі на, 
дзе па бу да ва ны пер шы ў кра і не, 
без пе ра больш ван ня, іна ва цый-
ны аб' ект — за вод па вы пус ку 
са май вы со кай якас ці на сен ня 
збож жа вых, рап су, не ка то рых 
ін шых куль тур — вы то кі ба га тых 
ура джа яў. За вод у нас аса цы ю-
ец ца з гма ха мі цэ хаў, вы са чэз-
ных ко мі наў і ін шых пра мыс ло-
вых ат ры бу таў. У ней кім сэн се 
ён та кі і ёсць. Яшчэ зда лё ку пры-
цяг вае ўва гу. Але ёсць у яго свая 
не паў тор ная ад мет насць.

Перш чым ён за гру ко ча-за шу-
міць, па він на за ша па цець буй-
ным ко ла сам ні ва. І не якім-не-

будзь не вя до ма га ро ду-пле мя, а 
са ма га што ні на ёсць эліт на га 
па хо джан ня, толь кі ня даў на «на-
ро джа на га» доў гі мі вы пра ба ван-
ня мі се лек цы я не раў га тун ку жы-
та, пша ні цы ці та го ж рап су. А каб 
«з'я віў ся» ён на свет, па трэб на 
не менш 8—10 га доў ня стом ных 
по шу каў ву чо ных-аг ра ры яў. По-
тым з до след ных дзя ля нак ён 
па сту пае сю ды, у Шы пя ны, для 
пра мыс ло ва га раз мна жэн ня.

Ту тэй шыя зем лі ты по выя для 
Бе ла ру сі, на іх, як той ка заў, ду жа 
не раз го ніш ся. Тым больш важ на 
да ка заць, што і на іх пры ўда-
лым спа лу чэн ні ўсіх склад ні каў 
на ву ко ва-аб грун та ва на га рас лі-
на вод ства мож на мець на ма лот 
не гор шы, чым у за меж ных су се-
дзяў, на дзе ле ных вы со ка пра дук-
цый най гле бай.

Ле тась гэ та ўда ло ся зра біць. 
Ура джай насць збож жа вых бы ла 
леп шай у ра ё не: 60,2 цэнт не ра 
на круг, а ва ла вы збор склаў 
12,7 ты ся чы тон. Рэ корд за ўсю 
гіс то рыю гас па дар кі! Але не 
столь кі ён важ ны сам па са бе, 
як тое, што боль шая коль касць 
сель гас ар га ні за цый змаг лі на-
быць вы са ка я кас нае на сен не 
перс пек тыў ных га тун каў збож-
жа вых ай чын най се лек цыі, 
здоль ных вы трым лі ваць кан-
ку рэн цыю са сва і мі за меж ны-
мі ана ла га мі. Ад ка ліб ра ва нае, 
зяр нят ка да зяр нят кі, пра тру-
ча нае, за та ра нае ў мя хі роз-
най ва гі па жа дан ні па куп ні ка, 
яно га ран туе друж ныя ўсхо ды. 
А там, пры вы ка нан ні ўсіх аг-
ра тэх ніч ных нор маў і пры ёмаў, 
не за га ра мі і ба га ты ўра джай. 
Па тра ча ныя гро шы аку пяц ца 
доб рым пры быт кам.

Вы твор ца на сен ня так са ма 
не прай грае. Толь кі ў во сень яго 
рэа лі за ва на 1800 тон — з пры-
быт кам 8 міль яр даў 801 міль-
ён руб лёў. А ўся го пра да дзе на 
збож жа 10855 тон на 20726 міль-
ё наў руб лёў.

Са май гра шо вай 
куль ту рай ака заў ся 

рапс
Рэн та бель насць яго скла ла 

59 пра цэн таў. Іс нуе ся род аг ра-
ры яў та кое ня пі са нае пра ві ла: 
ура джай насць рап су па він на 
скла даць не менш за па ло ву ад 
ура джай нас ці збож жа вых. Дык у 
гас па дар цы яго са бра лі па 37,1 
цэнт не ра з гек та ра, а вал склаў 
1993 то ны. Вы руч ка ад яго про-
да жу па вя лі чы ла ся ў 2,5 ра за ў 
па раў на нні з па пя рэд нім 2011 
го дам, у ка су гас па дар кі па сту-
пі ла 6 міль яр даў 273 міль ё ны 
руб лёў.

Яшчэ раз пад крэс лім: усе 
збож жа выя, зер не ба бо выя, кру-
пя ныя куль ту ры, рапс — се лек-
цыі Цэнт ра па зем ля роб стве. 
Яны най больш адап та ва ныя да 
на шых умоў, вы со ка пра дук цый-
ныя, устой лі выя да хва роб і кап-
ры заў на двор'я. Што і па цвер дзі-
ла сё лет няя ана маль ная ў мно гіх 
ад но сі нах зі ма. Рапс у Шы пя нах 
вы тры маў яе без асаб лі вых праб-
лем, пша ні цу і тры ці ка ле толь кі 
дзе-ні дзе да вя ло ся пе ра се яць 
яра вы мі. Па се вы вы гля да юць 
ця пер зу сім ня бла га, бо іх на леж-
на да гля да лі. За гад ваць на пе рад 
— спра ва ня ўдзяч ная, але ўра-
джай, ду ма ец ца, бу дзе ад па вя-
даць ста ту су эліт га са. Зна чыць, 
бу дзе чым се яць і ў ін шых сель-
гас ар га ні за цы ях.

Ві таль Каз лоў — кі раў нік яшчэ 
ма ла ды, але ўжо да стат ко ва во-
пыт ны, — на стой лі ва ава лод вае 
су час ны мі ме та да мі гас па да ран-
ня. І, як ба чым, не без пос пе хаў. 
Амаль усе га лі ны вы твор час ці 
пры быт ко выя. Што да зва ляе 
свое ча со ва на бы ваць мі не раль-
ныя ту кі, срод кі ахо вы рас лін, 
аб наў ляць ма шын на-трак тар-
ны парк, бу да вац ца, пла ціць 
ра бот ні кам доб рую зар пла ту. 
Ці маг ла б яна быць боль шай, 

ска жам, за ча ты ры міль ё ны 
руб лёў? Маг ла. Шмат яшчэ звё-
наў, якія стрым лі ва юць яе рост. 
На прык лад, бух гал тэ рыю мож-
на бы ло б «зву зіць», каб не тая 
коль касць бяс кон цых да ве дак, 
не вя до ма ка му па трэб ных ста-
тыс тыч ных звест ак...

По бач з рас лі на вод ствам гас-
па дар ка па спя хо ва раз ві вае жы-
вё ла га доў лю. Ка лі ў ра ё не зба ві-
лі на доі ма ла ка да ле таш ніх, то 
ў «Шы пя нах-АСК» ма юць хоць 
не вя лі кі «плюс» — звыш 20 літ-
раў ад ка ро вы за су ткі. Гэ та му 
спры яе якас ная кар ма вая ба за. 
Мно гія за ха пі лі ся ку ку ру зай ва 
ўрон шмат га до вым тра вам. Тут 
жа знай шлі ап ты маль нае спа лу-
чэн не. Се юць «ка ра ле ву па лёў», 
якая па тра буе са праў ды ка ра леў-
ска га до гля ду, але ў ра зум ных 
ме жах. Сё ле та яна за ня ла 250 
гек та раў на зер не. Раз ліч ва юць 
на ма ла ціць не менш ле таш ніх 
2362 тон пры ўра джай нас ці 116 
цэнт не раў з гек та ра. Сі лас ку ку-
руз ны так са ма зой ме на леж нае 
мес ца ў кар ма вым ра цы ё не. Але 
ён не па ві нен быць страт ным.

— Ка лі атрым лі ва еш зя лё най 
ма сы ку ку ру зы менш як 300 цэнт-
не раў з гек та ра, то і се яць яе не 
вар та, — упэў не ны Ві таль Мі ка-
ла е віч. — Па цяг нец ца лан цу жок 
страт, які зблы тае ўсе пла ны і 
на ма ган ні па зні жэн ні са бе кош ту 
жы вё ла га доў чай пра дук цыі. Га-
лоў нае — ра зум нае спа лу чэн не. 
Се на, ся наж з ка ню шы ны, лю-
цэр ны, ін шых траў у тры-ча ты ры 
ра зы тан ней шыя за ку ку руз ны 
фу раж. Зба лан са ва ны па па жыў-
ных рэ чы вах ра цы ён га ран туе 
вы со кую ад да чу жы вё ла га доў лі, 
а з ёю і рэн та бель насць га лі ны.

Но вая 
«фаб ры ка ма ла ка»
Ма лоч ны ста так гас па дар кі 

не ўза ба ве пад во іц ца. Ужо «за-
ся ля ец ца» су час ны комп лекс на 

ты ся чу ка роў. Да іць у гэ тым «па-
ла цы» так, як на звы чай ных фер-
мах — прос та со рам. Па тра ча ныя 
на яго ўзвя дзен не 100 міль яр даў 
руб лёў ні ко лі не аку пяц ца. На ват 
на ўзроў ні 6354 кі ла гра маў ма ла-
ка ад ка ро вы — гэ туль кі атры-
ма лі ле тась на ста рых фер мах. 
А на МТФ «Але сі на» — 7532 кі-
ла гра мы. Но вая «фаб ры ка ма ла-
ка» раз лі ча на на «ка рэк ці роў ку» 
гэ тых, уво гу ле не бла гіх ліч баў, 
да 10 ты сяч кі ла гра маў. Пры тым 
у асноў ным га тун кам «эк стра». 
Ба за для гэ та га ство ра на.

Ця пер што дзень на ра ху нак 
гас па дар кі па сту пае ка ля 53 
міль ё наў руб лёў за зда дзе нае 
ма ла ко. А ка лі па ста ян на ёсць 
«све жая ка пей ка», мож на і свое-
ча со ва зар пла ту вы да ваць, і не-
ад клад ныя гас па дар чыя па трэ бы 
аплач ваць. Да рэ чы, за мі ну лы 
год вы руч ка ад рэа лі за цыі пра-
дук цыі скла ла 50,9 міль яр да руб-
лёў, а чыс ты пры бы так — 6 міль-
яр даў 822 міль ё ны руб лёў. Ужо 
ў блі жэй шы час, па вод ле слоў 
В.М. Каз ло ва, мяр ку юць да вес ці 
вы пра цоў ку на ад на го ра бот ні ка 
за год да 40—50 ты сяч до ла раў 
ЗША ў эк ві ва лен це.

Ка лі мы раз маў ля лі з Ві та лем 
Мі ка ла е ві чам, у яго за зва ніў ма-
біль нік. Кі раў нік па ста віў яго на 
гуч ную су вязь. Га лоў ны аг ра ном 
ад ной з гас па да рак Мін шчы ны за-
га дзя «за бі ваў» чар гу на пша ні цу 
«Ода» і тры ці ка ле «Ан тось».

— Пе ра вод зьце гро шы ў жніў ні і 
за бі рай це га то вае на сен не, як і за-
каз ва е це, па 1,2 то ны куль. Не па-
мы ля е це ся, га тун кі но выя, ін тэн сіў-
на га ты пу. Бу дзе це ў вый гры шы.

Скон чыў шы раз мо ву, ды рэк-
тар «Шы пя ны-АСК» да даў: «Вяс-
ной рэа лі за ва лі звыш ты ся чы тон 
яра вых збож жа вых. Пры яз джа лі 
з усіх кут коў краіны. Яно і зра зу-
ме ла: эліт на га по ля без эліт на га 
на сен ня не бы вае».

Мі ка лай ШЛО МА.
Сма ля віц кі раён.

ШЫ ПЯН СКАЯ ЭЛІ ТА

Ча тыр нац цаць да ярак Ма ла дзе чан шчы-
ны па зма га лi ся за зван не найлеп ша га 
ма ла до га апе ра та ра ма шын на га да ен ня 
— ме на вi та гэ ты ра ён ны кон курс прай-
шоў у вёс цы Га ра док.

На пра ця гу ча ты рох кон кур саў пе рад жу-
ры ста яў скла да ны вы бар: вi зi тоў ка, тэ а-
рэ тыч ныя ве ды, збор ка-раз бор ка да iль на га 
апа ра та i дой ка на фер ме — усе ўдзель нi цы 
спра вi лi ся з за дан ня мi па спя хо ва. Апош нi 
кон курс ны этап (дой ка), што пра хо дзiў на 
фер ме «Са сноў ка-аг ра», ака заў ся, на пэў на, 
са мым скла да ным. Як ад зна чы лi ўдзель нi цы, 
жы вё лы пры вык лi да сва iх гас па дынь, ды ў 
кож най ка роў кi свой нораў. Та му дзяў ча там 
трэ ба бы ло знай сцi па ды ход — лас ка ва па-
раз маў ляць са «сва ёй» ра гу ляй цi на ват пра-
спя ваць што-не будзь.

Сё лет нi кон курс — сё мы па лi ку. Кож ны 
год ён пра хо дзiць у роз ных гас па дар ках ра-
ё на.

— Гэ та ро бiц ца для та го, каб на шы на се ле-
ныя пунк ты, фер мы ста лi больш пры го жы мi, бо 
да свя та аба вяз ко ва пра во дзiц ца iх доб ра ўпа рад-
ка ван не, — рас па вя дае iнi цы я тар i ар га нi за тар 
кон кур су Ула дзi мiр СА ЛА НЕН КА, стар шы ня 
ра ён най ар га нi за цыi праф са юзаў ра бот нi каў 
аг ра пра мыс ло ва га комп лек су. — А яшчэ мы 
iмк нём ся да та го, каб усе гас па дар кi бра лi ў спа-
бор нiц твах ак тыў ны ўдзел. На ват ка лi не зна хо-
дзiц ца ма ла дой да яр кi (да 31 го да), мы за пра ша-
ем усiх ах вот ных. I ка лi пер шыя га ды дзяў ча ты 
са ро ме лi ся ўдзель нi чаць, то сён ня яны iдуць на 
кон курс з за да валь нен нем. Пры хо дзяць на ват са 
сва ёй гру пай пад трым кi! Удзель нi цы змя ня юц-
ца на ва чах! На сцэ не яны спя ва юць i тан цу юць, 
iх пад трым лi ва юць сем'i, на ват дзет кi да па ма га-
юць ма мам. I гэ та вель мi важ на!

— Усе на шы да яр кi — пе ра мож цы, — да дае 
Ула дзi мiр Са ла нен ка. — Яны ста лi найлеп шы-
мi ў сва iх гас па дар ках, та му кож ная атры ма ла 
на пры кан цы кон кур су каш тоў ны прыз — у 

Аб' ём ужы ван ня спірт ных на по яў на ду шу 
на сель ніц тва з 1995 па 2012 год вы рас з 
6,7 да 12 літ раў аб са лют на га ал ка го лю. На 
пра ця гу апош ня га дзе ся ці год дзя як у на шай 
кра і не, так і ін шых кра і нах Са друж нас ці ад-
зна ча ец ца рост звя за ных з ал ка го лем праб-
лем — най перш смя рот нас ці ад ал ка га ліз му 
і ал ка голь ных псі хо заў, вост рых ал ка голь-
ных атру чэн няў. Ле тась, на прык лад, звыш 
3 ты сяч ча ла век па мер лі ад вы пад ко ва га 
атру чэн ня ал ка го лем і ад пры чын, звя за ных 
з ужы ван нем ал ка го лю.

— Ал ка голь, або эты ла вы спірт, — нар ка тыч-
ны яд, які па шкодж вае ўсе ўнут ра ныя ор га ны, 
— тлу ма чыць за гад чык сек та ра нар ка ло гіі Рэс-
пуб лі кан ска га на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра 
псі хіч на га зда роўя, кан ды дат ме ды цын скіх 
на вук Ула дзі мір МАК СІМ ЧУК. — Не здар ма до за 
ў 7-8 г чыс та га спір ту на 1 кг ва гі з'яў ля ец ца смя-
рот най. Перш за ўсё ўздзе ян не аказ ва ец ца на га-
лаў ны мозг. Ал ка голь лёг ка ўсмокт ва ец ца ў кроў, 
без па пя рэд ня га пе ра траў лі ван ня. Усмокт ван не 
па чы на ец ца ўжо ў слі зіс тай ро та вай по лас ці. Пры-
клад на 20 пра цэн таў усмокт ва ец ца ў страў ні ку, 
ас тат няе па глы на ец ца тон кім кі шэч ні кам.

Ал ка голь пра цяг ла і глы бо ка аслаб ляе ар га-
нізм. Уся го 80 г ал ка го лю дзей ні ча юць цэ лыя су-
ткі. Для нер во вай сіс тэ мы гэ та пры гня таль ны 
агент, які за па воль вае яе ра бо ту і па ру шае нар-
маль ную ак тыў насць моз га. Не вя лі кая коль касць 
ал ка го лю пры гня тае тыя ўчаст кі моз га, якія кант-
ра лю юць тар ма жэн не, з-за ча го ча ла век страч вае 
кант роль над сва і мі ўчын ка мі. Пры вель мі вы со кім 
уз роў ні ал ка го лю ў кры ві па ру ша ец ца нар маль-
ная ра бо та той част кі моз га, якая ад каз вае за 
кі ра ван не ды хан нем, з-за ча го вя до мыя вы пад кі 
смер ці ад спы нен ня ды хан ня.

У стра ва валь най сіс тэ ме ал ка голь раз бу рае 
слі зіс тую страў ні ка, што мо жа пры вес ці да яз вы. 
Больш за ўсё па шкодж ва ец ца пе чань, якая пе-
ра пра цоў вае ка ля 95 пра цэн таў ал ка го лю, што 
тра піў у кроў. Пад час гэ тай пе ра пра цоў кі ў пе ча ні 
ад клад ва ец ца тлушч, раз ві ва ец ца яе атлус цен-
не, а за тым і цы роз — за мя шчэн не нар маль ных 
пя чо нач ных кле так не функ цы я ну ю чай руб цо вай 
ткан кай.

Хра ніч нае ўжы ван не ал ка го лю пры во дзіць 
да аслаб лен ня і зня сіль ван ня мыш цаў, абяз во-
д жван ня і заў час на га ста рэн ня ску ры, ва ла соў 
і па зног цяў, стой ка га рас шы рэн ня са су даў і па-
чыр ва нен ня ску ры.

Ал ка голь уплы вае на кры вя нос ную сіс тэ му, 
па шкодж вае сар дэч ную мыш цу. Па ку туе і імун-
ная сіс тэ ма.

У дзі ця чым і пад лет ка вым уз рос це на ват пры 
рэд кіх вы піў ках і ў не вя лі кіх до зах мо гуць на зі рац-
ца рас строй ствы цэнт раль най нер во вай сіс тэ мы. 
Уста ноў ле на, што ўжы ван не спірт ных на по яў 
ва ўзрос це да 20 га доў пры во дзіць да ал ка га-
ліз му амаль у 80 пра цэн тах вы пад каў.

Акра мя змя нен ня хі міч ных пра цэ саў у моз гу, 
ад бы ва ец ца пе ра бу до ва яго элект рыч най ак тыў-
нас ці, на зі ра юц ца зме ны і ў лім біч най сіс тэ ме. 
І ме на ві та су куп насць хі міч ных, мар фа ла гіч ных і 
элект ра фі зі я ла гіч ных змен пры во дзіць да стой кай 
ал ка голь най за леж нас ці...

Якая мо жа быць ка рысць?
� Фі зі ё лаг ака дэ мік Іван Паў лаў ка заў: «Якая 

ка рысць мо жа быць ад яду, які пры во дзіць лю дзей 
у стан вар' яц тва, штур хае на зла чын ствы, ро біць 
хво ры мі, атруч вае іс на ван не не толь кі са міх пі ту-
шчых, але і на ва коль ных. З та го ча су, як да ка за лі 
без умоў ную шко ду ал ка го лю з на ву ко ва-гі гі е ніч-
на га пунк ту гле джан ня, не мо жа быць на ват раз-

мо вы пра на ву ко вае ад аб рэ нне ўжы ван ня ма лых 
ці ўме ра ных доз ал ка го лю».
� Усе спірт ныя на поі дзе ляц ца па ма цун ку 

на 3 ка тэ го рыі: сла ба ал ка голь ныя (ма цун кам 4-8 
гра ду саў — пі ва, браж ка, бу за, су хое ві но), ся рэд-
ня га ма цун ку (9-20 гра ду саў — ві на град нае і пла-
до ва-ягад нае ві но, на ліў ка, шам пан скае) і моц ныя 
спірт ныя на поі (40-50 гра ду саў — га рэл ка, кань як, 
ром, джын, віс кі, гор кія на стой кі, са ма гон).
� Аб са лют ным су праць па ка зан нем для пры-

ёму спірт ных на по яў на ват у ма лых до зах з'яў-
ля юц ца: нер во ва-псі хіч ныя за хвор ван ні, траў мы, 
кан ту зіі, уда ры га лаў но га моз га, вост рыя за хвор-
ван ні ны рак і пе ча ні, цук ро вы дыя бет, ця жар насць. 
Уз рост да 21 го да так са ма з'яў ля ец ца су праць па-
ка зан нем для ўжы ван ня ал ка голь ных на по яў з-за 
не раз ві тас ці імун най сіс тэ мы ар га ніз ма.

Пе ра ра джэн не ор га наў 
і тка нак

Хра ніч ны ал ка га лізм — гэ та па та ла гіч ная ця га да 
ал ка го лю, па ве лі чэн не до зы і час та ты ўжы ван ня.

Ін ды ві ду аль ная ры зы ка шкод на га ўздзе ян ня 
вы зна ча ец ца не толь кі ін тэн сіў нас цю ўздзе ян ня, 
але і аса біс тай ураз лі вас цю, ус пры маль нас цю, што 
цес на звя за на з ге не ты кай, фі зі я ло гі яй і псі ха ло гі-
яй кан крэт на га ча ла ве ка. Іс ну юць на ват скры нін-
га выя тэс ты на ал ка га лізм.

Хво рыя на ал ка га лізм па мі ра юць, га лоў ным чы нам, 
не ад ал ка голь най хва ро бы, а ад ін шых за хвор ван няў, 
звя за ных з па шко джан нем пе ча ні, сэр ца, са су даў.

Хра ніч нае ўжы ван не ал ка го лю з'яў ля ец ца пры-
чы най кар дыя мі я па тыі. Час цей яна су стра ка ец ца 
ў муж чын. Пра яў ля ец ца за дыш кай, стом ле нас цю, 
бо лем у гру дзях пры фі зіч ным на пру жан ні. Сар-
дэч ная не да стат ко васць пры во дзіць да за стою 
кры ві ў лёг кіх, арыт міі, ацё ку, ана рэк сіі, па чуц ця 
дыс кам фор ту ў жы ва це.

Ужы ван не ал ка го лю па вы шае ар тэ рыя льны 
ціск не за леж на ад уз рос ту, по лу, ва гі і г.д.

Для пе ча ні гэ та мо жа быць тлу шча вае пе ра-
ра джэн не пе ча ні — ал ка голь ны ге па тыт — ал ка-
голь ны цы роз. Тлу шча вае пе ра ра джэн не мо жа 
пра ця каць і без сімп то маў. А вось ужо ал ка голь-
ны цы роз з'яў ля ец ца асноў най пры чы най смер ці, 
звя за най са зло ўжы ван нем ал ка го лем. Сле дам 
за ге па ты там і цы ро зам раз ві ва юц ца асцыт, пар-
таль ная гі пер тэн зія, стра ва вод ны кры ва цёк, бак-
тэ ры яль ны пе ры та ніт, ныр ка вая не да стат ко васць, 
пя чо нач ная эн цэ фа ла па тыя, ане мія і інш.

Кла січ най пры кме тай ал ка голь на га панк рэ-
а ты ту з'яў ля ец ца боль у бруш ной по лас ці. На-
рас тан не бо лю мо жа су пра ва джац ца стэ а та рэ яй, 
зні жэн нем ва гі, раз віц цём цук ро ва га дыя бе ту.

Пры клад на ў кож на га трэ ця га ал ка го лі ка ўзні ка-
юць ал ка голь ныя псі хо зы. Яны мо гуць уз ні каць 
як у пе ры яд уз моц не на га зло ўжы ван ня, так і праз 
не каль кі дзён пас ля та го, як хво ры пры пы ніў гэ ты 
пра цэс. Асноў най пры чы най гэ та га цяж ка га ста ну 
з'яў ля ец ца па ру шэн не аб ме ну рэ чы ваў і так січ нае 
ўздзе ян не на яго пра дук таў рас па ду эта но лу. Фар-
мі ру ец ца гі па ві та мі ноз В, па ру ша ец ца вуг ля вод ны 
аб мен і паў на цэн нае хар ча ван не моз га глю ко зай. 
Ал ка голь ныя га лю цы на цыі ўзні ка юць, як пра ві ла, 
у асоб з ар га ніч ным па шко джан нем моз га або ў 
хра ніч ных са ма тыч ных хво рых.

Сек су аль ныя па ру шэн ні пры ал ка га ліз ме звя за-
ны з тым, што пад уз дзе ян нем хра ніч най ін так сі ка цыі 
ал ка го лем ад бы ва юц ца гру быя па ру шэн ні ў ра бо це 
гі по фі зу, над ны рач ні каў і па ла вых за лоз. Рэз ка зні-
жа ец ца ак тыў насць муж чын скіх гар мо наў, па дае іх 
вы твор часць. З дру го га бо ку, трэ ба ўліч ваць, што ў 
з'яў лен ні сек су аль ных рас строй стваў вя лі кае зна-
чэн не ма юць агуль на бія ла гіч ныя і мік ра са цы яль ныя 
ўмо вы: па ру шэн не ўза е ма ад но сін па між парт нё ра мі, 
зме на ся мей на га ста но ві шча і інш.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Су праць за леж нас цяўСу праць за леж нас цяў  ��

БЕЗ УМОЎ НАЯ 
ШКО ДА «ГРА ДУ САЎ»

Ву чо ныя да ка за лі, што ня ма 
бяс печ ных, а тым больш ка рыс ных 
доз ал ка го лю. 100 г га рэл кі гу біць 
7,5 ты ся чы кле так га лаў но га моз га.

Пра цяг ласць жыц ця пі ту шчых 
лю дзей ска ра ча ец ца 
ў ся рэд нім на 15 га доў.

На дыс пан сер ным улі ку зна хо дзяц ца 
ка ля 180 ты сяч ча ла век, з якіх 
40 ты сяч — жан чы ны. Яшчэ 90 
ты сяч ча ла век на зі ра юц ца ў гру пе 
пра фі лак тыч на га ўлі ку — за 
ўжы ван не ал ка го лю «са шкод ны мі 
на ступ ства мі». Ся род апош ніх — 16 
ты сяч ня поў на га до вых.

«ТРЫЦ ЦАЦЬ ТРЫ КА РО ВЫ I ШКЛЯН КА МА ЛА КА!»
хатняй гас па дар цы заў сё ды спат рэ бiц ца чай ны сер вiз. А пе ра мож цаў ча-
ка лi муль цi вар кi i пра сы.

Ка лi ў гэ тым го дзе бу дзе пра во дзiц ца аб лас ны кон курс найлеп ша га ма-
ла до га апе ра та ра ма шын на га да ен ня, то пе ра мож ца з Ма ла дзеч на Ве ра 
Ба бей пазмагаецца яшчэ i за зван не самай леп шай да яр кi Мiн шчы ны.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.
в. Гарадок.

Пе рад вы ступ лен нем усе хва ля ва лi ся.

Пад час кон кур су па збор цы-раз бор цы да iль на га апа ра та.Пад час кон кур су па збор цы-раз бор цы да iль на га апа ра та.

Са мы скла да ны кон курс — дой ка.Са мы скла да ны кон курс — дой ка.

Пра гра ма «Зя лё ныя шко лы» ў якас ці рэс пуб лі кан ска га эка-
ла гіч на га аду ка цый на га пра ек та ўхва ле на Мі ніс тэр ствам 
аду ка цыі і Мі ніс тэр ствам пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя. Ад ным са спо са баў рэа лі за цыі 
пра гра мы ста не фа куль та тыў «Зя лё ныя шко лы», ён афі-
цый на ўклю ча ны ў спіс фа куль та ты ваў для ўсіх школь ні каў 
Бе ла ру сі.

Фа куль та тыў рас пра ца ва ны ў рам ках пра ек та ЕС і Пра гра мы 
раз віц ця ААН «Са дзей ні чан не раз віц цю ўсё аб дым най струк ту ры між-
на род на га су пра цоў ніц тва ў га лі не ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» і спе цы я ліс та мі Ака дэ міі пас ля дып лом най 
аду ка цыі ў парт нёр стве са школь ны мі на стаў ні ка мі. Фа куль та тыў мае 
за мэ ту па поў ніць пра бе лы ў ве дах аб род най пры ро дзе, зна ё міць 
школь ні каў з жы вёль ным і рас лін ным све там, які су стра ка ец ца ім 
кож ны дзень. На стаў ні кі-эн ту зі яс ты ў рам ках пра ек та бу дуць рас-
каз ваць і па каз ваць кож на му вуч ню на прак ты цы, як важ на ве даць, 
ра зу мець і вы кон ваць сваю ро лю ў ахо ве на ва коль на га ася род дзя.

Як па ве да мі ла спе цы я ліст пра ек та па су вя зях з гра мад-
скас цю Але на СЕ ДАЧ, не менш важ най мэ тай фа куль та ты ву 
так са ма з'яў ля ец ца ўка ра нен не эфек тыў най аду ка цый най ма дэ лі 
эка ла гіч най на кі ра ва нас ці, якая дасць маг чы масць пры цяг нуць 
да ак тыў на га ўдзе лу на стаў ні каў, на ву чэн цаў, баць коў, а так са-
ма ор га ны ўла ды. Пра гра ма ўклю чае ў ся бе на ступ ныя на прам кі: 
бія раз на стай насць на пры лег лай да шко лы тэ ры то рыі, устой лі вае 
энер га- і во да спа жы ван не, абы хо джан не з ад хо да мі і ін фар ма цый-
ныя ак цыі ў мяс цо вай су поль нас ці. Шко лы, якія хочуць атры маць 
ста тус «зя лё ных», па він ны вы ка наць комп лекс ме ра пры ем стваў 
па за да дзе ных на прам ках. Ця пер у рам ках пра ек та вя дзец ца ак-
тыў ная пра ца па па шы рэн ні сет кі «Зя лё ных школ» у Коб рын скім, 
Мас тоў скім, Мёр скім і Шар каў шчын скім ра ё нах.

На га да ем, пра гра ма «Зя лё ныя шко лы» бы ла адап та ва на для 
Бе ла ру сі ў рам ках між на род на га пра ек та па па вы шэн ні эка ла гіч-
най ін фар ма ва нас ці мо ла дзі. Сён ня ка ля 150 школ удзель ні чае 
ў рэа лі за цыі пра гра мы па ўсёй кра і не, за куп ле на аб ста ля ван не 
для за ня ткаў з дзець мі, рас пра ца ва ны ме та дыч ныя ма тэ ры я лы, 
пра ве дзе ны на ву чаль ныя се мі на ры для на стаў ні каў і эка ла гіч ныя 
ак цыі з удзе лам школь ні каў.

Да дат ко вую ін фар ма цыю мож на атры маць па тэл.: 
+375 17 267-96-23, +375 044 786-55-56, элект рон ная пош та: 
alena.sedach@undp.by.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

У «ЗЯ ЛЁ НЫХ ШКО Л» 
ЦЯ ПЕР СТА ТУС ФА КУЛЬ ТА ТЫ ВУ

У Вы да вец кім до ме «Звяз да» — 
кніж ная на він ка: пад ад ной вок лад-
кай аб' яд на ны гу тар кі і эсэ Тац ця ны 
Па да ляк, пры све ча ныя дзея чам бе-
ла рус кай куль ту ры.

На пра ця гу мно гіх га доў «Звяз да» дру-
ка ва ла ін тэр в'ю, дыя ло гі Тац ця ны Па да ляк з 
пісь мен ні ка мі, мас та ка мі, кам па зі та ра мі, рэ-
жы сё ра мі аль бо з іх бліз кі мі ро дзі ча мі. Та ко га 
ха рак та ру твор чыя парт рэ ты ста лі доб рай 
ілюст ра цы яй да па дзей ай чын най куль ту ры 
са мых роз ных ча сін. Кузь ма Чор ны, Мак-
сім Танк, Пят русь Броў ка, Ян Скры ган, Ян ка 
Брыль, Іван Ша мя кін, Анд рэй Бем бель, Іван 
Чыг ры наў, Іо сіф Жы но віч... Гэ тыя і ін шыя 
«пер са на жы» кні гі «Дыя ло гі на мя жы ста-
год дзяў. Кла сі кі і су час ні кі ў ін тэр' еры ча су» 
— са праў ды кла сі кі. Не толь кі ў вы бра най імі 
га лі не мас тац тва ці куль ту ры. Але — і ўво гу-
ле кла сі кі, жыц цё выя ары ен ці ры ў стаў лен ні 
да куль ту ры, да асвет ніц тва.

На дру ка ва ныя ў «Звяз дзе» ў роз ныя га-
ды, дыя ло гі-парт рэ ты і за раз не стра ці лі сва-
ёй ак ту аль нас ці. Як, на прык лад, і гу тар ка з 
на род ным паэ там Бе ла ру сі Пі ме нам Пан чан-
кам — «Праў да ве ку! Зра бі нас ду жы мі...», 

на дру ка ва ная ў га зе це ў 1992 го дзе. Гэ та з 
тае пуб лі ка цыі — на ступ ныя сло вы Пі ме на 
Емяль я на ві ча: «Трэ ба ўсім на ро дам з усёй 
ад каз нас цю бе раг чы і жы вое свят ло ля соў, 
лу гоў, азё раў, рэ чак і трэ ба бе раг чы ар хі-
тэк тур ныя пом ні кі, ста ра жыт ныя па ла цы і 
за мкі, кас цё лы і цэрк вы, аб ра зы і ся лян скае 
на чын не — усё, што па кі ну ла нам у спад чы-
ну ста рон ка род ная, каб ста ла яна, як пі саў 
Ян ка Ку па ла, «лас кай мат чы най»...»

А на ступ ныя сло вы на род на га мас та ка 
СССР Мі ха і ла Са віц ка га — з гу тар кі 2002 
го да: «Ужо ў па чат ку ста год дзя «за бой ствы 
праў ды» яшчэ больш ак ты ві за ва лі ся. У рэш це 
рэшт усё за ле жыць ад та го, як скла дуц ца су-
ад но сі ны па між да бром і злом...» Дзе ля та го, 
ві да воч на, каб су ад но сі ны бы лі на ка рысць 
даб ра, і су стра ка ла ся са сва і мі ге ро я мі Тац-
ця на Па да ляк, дзе ля та го, каб ра зам са сва і мі 
су раз моў ца мі сцвер дзіць ду хоў на-ма раль ныя 
каш тоў нас ці, зра біць іх га лоў ным све та чам у 
жыц ці ча ла ве ка, у жыц ці гра мад ства.

Да рэ чы, кні га, якая ўжо прый шла да 
чы та ча, бу дзе мець і пра цяг. Рых ту ец ца да 
вы дан ня і дру гая част ка «Дыя ло гаў...»

Сяр гей ШЫЧ КО
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... УСВЕ ДАМ ЛЕН НЕ РОД НА ГА І ДА РА ГО ГА
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Ле га лi за цыя 
каш та ва ла до ра га

У Ма гi лё ве спы нi лi дзей-
насць зла чын най гру пы, 
якая спра ба ва ла аказ ваць 
не за кон ныя па слу гi не-
дзяр жаў ным ар га нi за цы ям 
у бу даў нi чай га лi не. Пра гэ-
та па ве да мi лi ва ўпраў лен-
нi Дэ парт амен та фi нан са-
вых рас сле да ван няў КДК 
Ма гi лёў скай воб лас цi.

Гэ тыя па слу гi ме лi на мэ це 
атры ман не на яў ных гро шай i 
ле га лi за цыю та вар на-ма тэ ры-
яль ных каш тоў нас цяў, якiя бы лi 
на бы ты з па ру шэн нем мыт на га i 
пад атко ва га за ка на даў ства. За-
тры ма ны ар га нi за тар: 34-га до-
вы жы хар Ма гi лё ва ра ней пра-
ца ваў на мес нi кам ды рэк та ра 
па ка мер цый ных пы тан нях ад-
на го з за кры тых ак цы я нер ных 
та ва рыст ваў аб лас но га цэнт ра. 
У пра цы вы ка рыс тоў ва лi ся да-
ку мен ты трох пад кант роль ных 
пры ват ных прад пры маль нi каў, 
якiя ме лi ра хун кi ў бан ках Ма гi-
лё ва i Мiн ска.

Гру па пра ца ва ла ме ней за 
ме сяц, але па спе ла атры маць 
не ма лы да ход ад не за кон-
най дзей нас цi — па пя рэд не, 
больш за 100 мiль ё наў руб лёў. 
След чы ка мi тэт рас сле дуе 
кры мi наль ную спра ву па не-
за кон най прад пры маль нiц кай 
дзей нас цi.

Але на КАЗ ЛО ВА.

ЧЫЙ «МЕР СЕ ДЭС»?
Лег ка вы аў та ма біль «Мер се дэс 
Бэнц Е230», якім кі ра ваў гра ма-
дзя нін Бе ла ру сі, су пра цоў ні кі 
апе ра тыў на-по шу ка ва га ад дзе ла 
Го мель скай мыт ні спы ні лі пад-
час спе цы яль на га ме ра пры ем-
ства ў Доб ру шы.

Рэ гіст ра цый ныя ну ма ры па каз-
ва лі на тое, што ён зна хо дзіц ца на 
ўлі ку ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Пры 
агля дзе бы ло ўста ноў ле на, што VІN 
ну мар на ку за ве не ад па вя дае ну-
ма ру ў па свед чан ні аб рэ гіст ра цыі 
транс парт на га срод ку. У сва ім тлу-
ма чэн ні кі роў ца «Мер се дэ са» за явіў, 
што на быў аў то ў ра сі я ні на ра зам з 
рэ гіст ра цый ным ну ма рам і па свед-
чан нем аб рэ гіст ра цыі.

Пад час пра вер кі ўста ноў ле на, што 
звес так пра здзяйс нен не мыт ных 
апе ра цый на тэ ры то рыі Бе ла ру сі з 
гэ тым аў та ма бі лем у ба зе да ных ня-
ма. Уліч ва ю чы, што не ўста ноў ле ная 
асо ба не за дэк ла ра ва ла аў та ма біль 
пры ўво зе ў Бе ла русь, а так са ма пе-
рад ала транс парт ны сро дак рэ зі дэн-
ту на шай кра і ны ў па ру шэн не за ка-
на даў ства, «Мер се дэс Бэнц Е230» 
кош там больш за 80 млн руб лёў 
кан фіс ка ва ны і рас па ча ты ад мі ніст-
ра цый ны пра цэс.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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