
Ва ле рыя ГРЫ БУ СА ВА, прад-
стаў ні ца Бе ла ру сі на Між на род-
ным кон кур се эст рад ных вы ка-
наў цаў «Сла вян скі ба зар — 2015»

— Я ха це ла ну мар 12, але вось 
бу ду вы сту паць пад ну ма рам 21. 
Маг чы ма, гэ та доб ры знак, хоць я і 
не ве ру ў ма гію ліч баў. Бу ду вы сту-
паць у са мым кан цы, та му вар та за-
па сці ся цяр пен нем і за ха ваць сваю 
энер гію да кан ца. Але я ўпэў не на ў 
сва ім ма тэ ры я ле і ду маю, што ўсё 
прой дзе доб ра. Кан ку рэн цыя па-
куль што не ад чу ва ец ца, та му што 
мы як ад на вя лі кая сям'я і ўсе за-
ра джа ныя ат мас фе рай свя та. Ад на 
з кан кур сан так на ват па да ра ва ла 
мне ма нет ку на ўда чу, мо жа, яна 
сыг рае сваю ро лю. Ве ру, што ўсё 
атры ма ец ца.
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Ама та рам сха дзіць па са праўд ныя 
гры бы так са ма прый дзец ца па ча каць 
як мі ні мум да на ступ на га го да, лі чыць 
на мес нік мі ніст ра. Ана маль ная спя ко та 
заў сё ды ўплы вае на ўра джай дзі ка рос-
лай пра дук цыі ў на шых ля сах. Та му сё-
ле та з гэ тым сі ту а цыя скла да ная, але не 
кры тыч ная. Спе цы я ліс ты ляс ной сфе ры 
фік су юць ня дрэн ны ўра джай су ніц і чар-
ніц. «А вось па жу ра ві нах сі ту а цыя кры ху 
ін шая, бо за су хую вяс ну і пер шы ме-
сяц ле та ўзро вень грун то вых вод упаў, 
тар фя ні кі су хія, та му з жу ра ві на мі бу дзе 
праб ле ма», — ска заў Аляк сандр Ку лік.

А з гры ба мі ўво гу ле атрым лі ва ец ца 
поў нае фі яс ка, лі чыць прад стаў нік Мін-
ляс га са: «Увес ну віль га ці прак тыч на не 
бы ло, ле та цал кам вы су шы ла ляс ную 
пад сціл ку, та му з гры ба мі, ма быць, прый-
дзец ца па ча каць да на ступ на га го да».

На рых тоў ваць і збі раць дзі ка рос лыя 
яга ды і гры бы мож на на лю бых участ ках 
ляс но га фон ду, за вы клю чэн нем тых, дзе 
гэ ты від ле са ка ры стан ня за ба ро не ны ці 
аб ме жа ва ны ў ад па вед нас ці з за ка на-
даў ствам. Так, на прык лад, на рых тоў ка 
і збор дзі ка рос лых ягад і гры боў у пра-
мыс ло вых мэ тах за ба ра ня юц ца ў ля сах 
за па вед ні каў і пом ні каў пры ро ды; у ля-
сах асаб лі ва каш тоў ных участ каў ляс но-
га фон ду, якія ма юць ге не тыч нае, на ву-
ко вае і гіс то ры ка-куль тур нае зна чэн не; 
у га рад скіх ля сах і ля сах ле са пар ка вых 
час так зя лё ных зон; у ку рорт ных ля сах, 
а так са ма на тых участ ках ляс но га фон-
ду, якія вы зна ча ны ў якас ці глуш цо вых 
та ка ві шчаў і ў ра ды у се 300 м ва кол іх. 
Тэр мі ны па чат ку на рых тоў кі і збо ру ягад 
што год вы зна ча юц ца аб лас ны мі вы ка-
наў чы мі і рас па рад чы мі ор га на мі.

Аляк сандр Ку лік на га даў і пра тое, 
што пры на рых тоў цы і збо ры ягад і гры-
боў трэ ба вы кон ваць пэў ныя пра ві лы. У 
пры ват нас ці, за ба ра ня ец ца пры мя няць 
роз ныя ме ха ніч ныя пры ста са ван ні, якія 
мо гуць па шко дзіць ягад ні кі. Каб не па-
пса ваць грыб ні цу, гры бы трэ ба зра заць 
на жом на гле бе ля асно вы або асця рож на 
вы круч ваць без па ру шэн ня ляс но га под-
сці лу. Раз гра баць гэ ты под сціл (асаб лі ва 
пры на рых тоў цы лі сі чак) за ба ра ня ец ца.

Ка лі ча ла век вы ра шыць на гэ тыя пра-
ві лы не звяр таць ува гу і пач не «па ці ху 
бра кань ер ні чаць», то за та кія па ру шэн ні 
пра ду гле джа на ад мі ніст ра цый ная ад-
каз насць у вы гля дзе па пя рэ джан ня або 
штраф у па ме ры да 20 ба за вых ве лі чынь. 
Да рэ чы, ужо сё ле та за па доб ныя дзе ян ні 
да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці пры цяг-
ну ты 62 ча ла ве кі.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Аляк сандр СІ ДА РЭН КА, кі раў нік ды-
рэк цыі між на род на га фес ты ва лю мас-
тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» 
па за ўчо ра быў вы бра ны старшынёй 
Су свет най аса цы я цыі фес ты ва ляў. Ка-
рэс пан дэнт «Звяз ды» па він ша ваў Аляк-
санд ра Пят ро ві ча і за даў яму не каль кі 
пы тан няў.

— Мож на на зваць не ча ка нас цю, а маг-
чы ма і сен са цы яй тое, што ця пер Ві цебск — 
«га лоў ны го рад фес ты ва ляў»?

— Ды рэк цыя фес ты ва лю пра ца ва ла ў гэ тым 
кі рун ку як мі ні мум тры га ды. Не здар ма сё ле та 
та кі па шы ра ны між на род ны фар мат «Сла вян-
ска га ба за ру ў Ві цеб ску». Гэ та вы нік та го, што 
кож ны год вя дзец ца вя лі кая ра бо та з прад стаў-
ні ка мі роз ных кра ін све ту. У нас з'яў ля юц ца но-
выя парт нё ры: па ар га ні за цыі фес ты валь ных 
пра ек таў, кон кур саў. Тое, што ў гэ тым го дзе на 
фес ты ва лі прад стаў ле на больш за 40 кра ін све-
ту, ка жа пра мно гае. І лі чу, што гэ та — за ка на-
мер насць... Лю дзі, якія па бы ва лі на фес ты ва лі, 
пас ля раз' яз джа юц ца па роз ных кра і нах све ту і 
між во лі ста но вяц ца на шы мі «па слан ца мі», парт-
нё ра мі і ка ле га мі. А ўсё дзя ку ю чы та му, што ў іх 
пры ем ныя і па зі тыў ныя ўра жан ні. Яны імк нуц ца 
зноў тра піць у Ві цебск...

— А дзе ра ней зна хо дзі ла ся «штаб-ква-
тэ ра» аса цы я цыі?

— Пры ства рэн ні аса цы я цыі штаб-ква тэ ра 
бы ла ў Ма ке до ніі. Ця пер, з улі кам та го, што 
мне да ве ры лі кі раў ніц тва, у Ві цеб ску — у ды-
рэк цыі фес ты ва лю. Ужо аб мяр коў ва ем перс-
пек тыў ны план пра меж ка вых су стрэч чле наў 
са ве та ды рэк та раў. Ад па вед на вы зна ча ем 
той аб' ём пра цы, якую не аб ход на пра вес ці. У 
пер шую чар гу, пра цу ў СМІ. Я маю на ўва зе 
пад рых тоў ку но ва га сай та. Ён ёсць, але мы 
ўжо ба чым, як яго трэ ба раз ві ваць...

Са мае га лоў нае, што ўсе чле ны 
аса цы я цыі ма юць не пад роб нае і шчы-
рае жа дан не пра ца ваць су мес на. У 
нас агуль ныя ін та рэ сы, па коль кі ўсе 
з'яў ля юц ца ар га ні за та ра мі шмат лі кіх 
між на род ных кон кур саў, якія пра хо-
дзяць у роз ных кра і нах. І пры ня та 

ра шэн не што год збі рац ца ў нас, пра во дзіць 
вы ні ко выя се сіі аса цы я цыі.

— Ад па вед на на «Сла вян скім ба за ры» 
ста не больш пе ра мож цаў кон кур саў ін шых 
фес ты ва ляў?

— Так. Атры маць у якас ці ўдзель ні ка свай го 
фес ты ва лю пе ра мож цаў ін шых між на род ных 
кон кур саў — гэ та перс пек ты ва вель мі доб рая. 
І той па пя рэд ні ад бор у рам ках Су свет най аса-
цы я цыі, які не аб ход на пра во дзіць, не су мнен на 
паў плы вае і на ўзро вень між на род ных кон кур-
саў на ша га фес ты ва лю і ўво гу ле на яго...

Да рэ чы, сё ле та на кон кур сы вы ка наў цаў 
у Ві цебск пры еха лі яшчэ больш пе ра мож цаў 
ад бо рач ных ту раў, якія прай шлі ў мно гіх кра-
і нах. І мы ідзём да та го, каб у най блі жэй шы 
час, мо жа быць, праз год, або два ў кож най 
кра і не пра хо дзіў ад бо рач ны тур...

— Як, на ваш по гляд, па він на раз ві вац ца 
аса цы я цыя?

— Ана ла гіч ных ар га ні за цый іс нуе ў све це 
не каль кі, і яны аб' яд ноў ва юць фес ты ва лі па 
прын цы пе кан ты нен таў і дзяр жаў. На ша аса-
цы я цыя ад нос на ма ла дая, і ў ёй у асноў ным 
прад стаў ні кі сла вян скіх кра ін. Упэў не ны, што 
ў най блі жэй шы час геа гра фія ўдзель ні каў аса-
цы я цыі бу дзе па шы рац ца. Пры гэ тым мы не 
за ці каў ле ны ў коль кас ці, а га вор ка ідзе толь кі 
пра якас ны ад бор чле наў. Толь кі пас ля па пя-
рэд ня га ад бо ру фес ты валь змо жа тра піць у 
чле ны аса цы я цыі. Гэ та трэ ба ра біць для та го, 
каб фар мі ра ваць ста ноў чы імідж аса цы я цыі...

Пры ем на, што кі раў ні кі фес ты ва ляў — чле-
наў аса цы я цыі — лі чаць «Сла вян скі ба зар» 
пры кла дам та го ме ра пры ем ства, та го ўзроў ню, 
да яко га трэ ба імк нуц ца. І тое, што яны аб' яд на-
лі ся ва кол «Сла вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску», — 
гэ та так са ма вель мі мно га зна чыць.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
pukshanskі@zvіazda.by

Сён ня ўдзень на тэ ры-
то рыю Бе ла ру сі бу дзе 
па сту паць ха лад на ва тая 
і ня ўстой лі вая па вет ра-
ная ма са з пра піс кай над 
Скан ды на ві яй. Спе цы я-
ліс ты Бел гід ра мет цэнт-
ра па ве дам ля юць, што 
ча ка ец ца воб лач нае з 
пра яс нен ня мі на двор'е, 
ка лі ўдзень на боль шай 
част цы тэ ры то рыі прой-
дуць ка рот ка ча со выя 
даж джы, а ў асоб ных 
ра ё нах пра гры мяць на-
валь ні цы.

ХО ЛАД ПОЎ НА ЧЫ 
ЕЎ РО ПЫ

Праг на зу ец ца за ход ні ве-
цер, мес ца мі — моц ны па ры віс-
ты. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўдзень скла дзе плюс 
14-20 гра ду саў, па паў днё вым 
ус хо дзе кра і ны па вет ра пра грэ-
ец ца да 23 цяп ла. Не бу дзе су-
пер цёп ла і ў вы хад ныя. Ат мас-
фер ны ціск уна чы бу дзе сла ба 
рас ці, днём іс тот на не зме ніц ца. 
У на ступ ныя двое су так, 11-12 
лі пе ня, за ха ва ец ца ха лад на ва-
тае вет ра нае на двор'е.

У су бо ту на ша кра і на тра-
піць пад уплыў фран таль ных 
раз дзе лаў і ня ўстой лі вых па-
вет ра ных мас, якія па сту па юць 
з паў ноч на га за ха ду Еў ро пы. 
Прой дуць даж джы, у асоб ных 
ра ё нах — на валь ні цы. Мес ца мі 
па паў днё вым за ха дзе кра і ны 

моц ны па ры віс ты ве цер. Мі ні-
маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе 8-13 цяп ла, а 
мак сі маль ная ўдзень — плюс 
15-22 гра ду сы. У ня дзе лю тэ-
ры то рыя Бе ла ру сі тра піць у 
зо ну па ні жа на га ат мас фер на га 
ціс ку, а па паў ноч на-ўсход няй 
па ло ве кра і ны бу дзе ад чу вац ца 
ўплыў ня ўстой лі вых па вет ра-
ных мас. Мес ца мі, пе ра важ на 
па паў ноч ным ус хо дзе, прой-
дуць ка рот ка ча со выя даж джы 
і на валь ні цы. Уна чы ча ка ец-
ца 8-13 цяп ла, а тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўдзень скла дзе плюс 
17-22 гра ду сы, па паў днё вым 
за ха дзе — да 24 цяп ла.

БУЛЬ БА СПЯ КО ТУ 
НЕ ЛЮ БІЦЬ

Пас ля даж джоў за па сы 
віль га ці ў гле бе па паў ня юц-
ца га лоў ным чы нам на паў-
днё вым ус хо дзе Бе ла ру сі. 
Па вод ле апош ніх ві зу аль ных 
на зі ран няў спе цы я ліс таў Бел-
гід ра мет цэнт ра, у Го мель скай 
воб лас ці шэ раг ме тэа стан цый 
ад зна чыў доб рае ўвіль гат нен-
не верх ня га 10-сан ты мет ро-
ва га плас та гле бы. Увіль гат-
нен не гле бы за хоў ва ец ца ў 
боль шас ці ра ё наў Ві цеб скай 
воб лас ці, у паў ноч на-за ход-
няй част цы Мін скай, мес ца-
мі на поў на чы Брэсц кай і на 
край нім паў днё вым ус хо дзе 
Ма гі лёў скай воб лас ці.

Ад нак су рёз ныя даж джы 
бы лі не паў сюд на. Та му ў мно-

гіх паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах 
і мес ца мі па ўсход нім рэ гі ё не 
кра і ны верх ні пласт гле бы за-
ста ец ца су хім. Спе цы я ліс ты 
ад зна ча юць, што ў пер шы ты-
дзень лі пе ня з пры чы ны гле ба-
вай за су хі і вы со кіх тэм пе ра тур 
па вет ра ў Го мель скай, на поўд-
ні і паў днё вым ус хо дзе Мін скай 
аб лас цей ме тэа стан цыі фік са-
ва лі па гар шэн не ста ну ку ку ру-
зы, буль бы і цук ро вых бу ра коў. 
У паўд нё вай зо не і мес ца мі на 
за ха дзе кра і ны заў час на па-
ча ло ся па спя ван не азі мых 
збож жа вых куль тур і яра во га 
яч ме ню. Віль гот насць збож жа 
мес ца мі не пе ра вы шае 8-11%. 
У Го мель скай воб лас ці част ку 
па шко джа ных збож жа вых убі-
ра юць на ся наж. Шэ раг ме тэа-
стан цый Ві цеб скай і Мін скай 
аб лас цей ад зна чы лі па ля ган не 
збож жа вых куль тур ад вет ру і 
ліў не вых даж джоў.

У най блі жэй шы час у су вя зі 
з па ні жэн нем тэм пе ра тур на га 
рэ жы му і за пла на ва ны мі апад-
ка мі аг ра ме тэа ра ла гіч нае ста-
но ві шча на знач най тэ ры то рыі 
кра і ны па леп шыц ца. Ад нак з 
пры чы ны не раў на мер на га раз-
мер ка ван ня апад каў гле ба вая 
за су ха ў шэ ра гу рэ гі ё наў, асаб-
лі ва на паў днё вым за ха дзе Бе-
ла ру сі, за ха ва ец ца.

Тым ча сам
Кры ху ра ней на ву коў-

цы ўжо праг на за ва лі іс тот-
нае зні жэн не ўра джай нас ці, 
што звя за на з ня прос ты мі 
ўмо ва мі на двор'я. Ад нак 
сі ту а цыя мя ня ец ца. Учо ра 
пер шы на мес нік мі ніст ра 
сель скай гас па дар кі і хар-
ча ван ня Ле а нід МА РЫ НІЧ 
аб верг ін фар ма цыю пра рэз-
кае зні жэн не ўра джай нас ці 
збож жа вых у Бе ла ру сі. «Па-
дзен не ўра джай нас ці азі мых 
збож жа вых у на шай кра і не 
сё ле та бу дзе ня знач ным — 
на 2-2,5 цэнт не ра», — упэў-
не ны спе цы я ліст. Ён ад-
зна чыў, што ця пер аг ра рыі 
ўжо па ча лі ўбор ку азі ма га 
яч ме ню. Па вод ле ін фар ма-
цыі ве дам ства, на 9 лі пе ня 
ўбра на ка ля 45% пло шчаў. 
Там па дзен не ўра джай нас ці 
скла ла толь кі 1,8 ц/га.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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На двор'еНа двор'е  ��

СПЯ КО ТА АБ' ЯВІ ЛА ТАЙМ-АЎТ
Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ў су бо ту 

скла дзе толь кі плюс 22 гра ду сы

ВІ ЦЕБСК СТАЎ 
СТА ЛІ ЦАЙ 

ФЕС ТЫ ВА ЛЯЎ

І лес у смут куІ лес у смут ку  ��

Су хое і спя кот нае на двор'е сё ле та пры му сі ла сур' ёз на па ва ру шыц ца не 
толь кі дач ні каў з па лі вам сва іх па лет каў. Ня прос тыя ўмо вы на двор'я ў гэ ты 
се зон мо гуць іс тот на зні зіць да хо ды цэ лых сем' яў, якія тра ды цый на ўжо 
«кор мяц ца» ад ле су. І пер шы на мес нік мі ніст ра ляс ной гас па дар кі Аляк сандр 
КУ ЛІК гэ ты пра гноз па цвер дзіў. Спе цы я ліст упэў не ны, што раз ліч ваць на 
доб ры ўра джай жу ра він сё ле та не вар та.

ГРЫБ НОЕ ПА ЛЯ ВАН НЕ 
АД МЯ НЯ ЕЦ ЦА

ПА ЛЕС СЕ ЦЕР ПІЦЬ АД СПЯ КО ТЫ
На Пры пяц кім Па лес сі не каль кі ра ё наў за сё лет ні 
сель ска гас па дар чы год так і не да ча ка лі ся вы ра та-
валь най віль га ці. Стар шы ня ка мі тэ та па сель скай 
гас па дар цы і хар ча ван ні Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Сяр гей Мят ліц кі па ве да міў, што ад за су хі больш за 
ўсё па цяр пе лі Ма зыр скі, Ель скі, На раў лян скі, Лель-
чыц кі, Пет ры каў скі, Жыт ка віц кі і Ак цябр скі ра ё ны.

— Ёсць на дзея, што пэў ны ўра джай бу дзе ў цэнт раль-
най і паў ноч най част ках воб лас ці: Доб руш скім, Го мель скім, 
Вет каў скім, Ча чэр скім, Ра га чоў скім, Жло бін скім і Бу да-Ка-
ша лёў скім ра ё нах. Тут усё ж пра хо дзі лі даж джы, ды і зям ля 
больш урад лі вая.

Та кім чы нам, на Го мель шчы не з 366 ты сяч гек та раў збож-
жа вых куль тур да ўбор кі за ха ва ла ся 327 ты сяч. Ас тат нія 
да вя ло ся пе ра вес ці на зя лё ныя кар мы. Ня гле дзя чы на тое, 
што апош ні мі дня мі пай шлі даж джы, яны не мо гуць іс тот на 
паў плы ваць на фар мі ра ван не ўра джаю збож жа вых. Толь кі 
част ко ва — на поз нія яра выя, кру пя ныя, а так са ма ку ку ру зу. 
Сяр гей Мят ліц кі ад зна чыў, што ў па раў на нні з мі ну лым го дам 
па збож жа вых куль ту рах ёсць вя лі кае ад ста ван не:

— Мы ча ка лі, што мо жа быць за су ха, бо ўмо вы на двор'я 
для атры ман ня доб ра га ўра джаю бы ва юць звы чай на раз 
на пяць га доў. Ця пер мы рых ту ем ся да сяў бы азі мых збож-
жа вых і рап су, зай ма ем ся на рых тоў кай кар моў. Усе ра ё ны 
воб лас ці ўжо ўклю чы лі ся ва ўбор ку збож жа вых, з тэх ні кай 
і па лі вам праб лем ня ма.

Што ты чыц ца га род ні ны і буль бы, іх ура джай на Го мель-
шчы не ха ця і не бу дзе за над та вя лі кім, але ж для за бес пя-
чэн ня на сель ніц тва яго хо піць.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. astashkevich@zvіаzdа.bу

МА РЫ ХУ А НА Ў ПА ДУШ ЦЫ
Яна бы ла зной дзе на ў пунк це мыт на га афарм лен ня «Брэст-

Цэнт раль ны» ме на ві та ў та кой схо ван цы ў ад ным з ку пэ цяг ні ка 
Вар ша ва — Мінск. Ва га рэ чы ва рас лін на га па хо джан ня скла-
ла больш за 700 гра маў. Ула даль ні кам сха ва на га ад мыт на га 
кант ро лю нар ка тыч на га рэ чы ва, як бы ло вы свет ле на, ака заў ся 
гра ма дзя нін на шай кра і ны, які ехаў у тым са мым ку пэ і, між ін-
шым, ад маў ляў сваю да тыч насць да зной дзе на га. Як па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та, у да чы нен ні да 
па са жы ра за ве дзе на кры мі наль ная спра ва за кант ра бан ду.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Фо та Вік та ра НІ КА ЛА Е ВА.


