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амаль бясплатны. Заўсёды закатваю каля ста літраў — летась, напрыклад, было 60 слоікаў. У нас вялікая сям'я, таму
разыходзіцца хутка».
Каб нарыхтоўваць бярозавы сок самастойна, неабходна звярнуцца ў найбліжэйшае
ляс ніц тва або ляс гас. Спецыя ліс ты па ка жуць мес цы,
растлумачаць тэхналогію збору і прасочаць за правільным
завяршэннем працэсу. Калі
правілы не будуць выкананы,
па ру шаль ні каў — фі зіч ных
асоб чакае штраф да 20 базавых велічынь, індывідуальных
Дарэчы, як адзначаюць спецыялісты, самы лепшы сок той,
што атрымліваецца з бяроз,
якія растуць на чыстых супясчаных глебах і пагорках. Ад карыснага напою, сабранага каля
балота, можна чакаць цямнейшага колеру альбо жаўцізны.
«У першыя дні падсочвання з
дрэў, дзе ёсць шмат наплываў,
зліваем першыя літр-паўтара.
Тады сок самы чыс ты. Хоць
на смакавыя якасці гэта ніяк
не ўплывае», — кажа Алена
Варашкевіч.
— Цана бярозавіку ў лясніцтве і гандлёвых пунк тах
ад роз ні ва ец ца, — за ўважае дырэктар лясгаса Антон
Раманоўскі. — На дзялянцы
можна набыць літр напою за
23 капейкі, на спецыяльных
гандлёвых пляцоўках — за
36 капеек. У крамах кошт будзе
вышэйшы. Сёлета хочам рэалізаваць насельніцтву не менш
за 30 працэнтаў сабранага
аб'ёму соку, нават імкнёмся да
50 працэнтаў. На сёння агульны
паказчык рэалізаванай прадукцыі ў лясніцтве складае крыху больш за 36 тон. З пачатку
сезона, напрыклад, у Чэрвені
ўжо нарыхтавалі 85 тон бярозавіку, у Беразіно — 62,

ПАДЗЕІ

Праверка працягваецца
Ва Узброеных Сілах працягваецца
комплексная праверка баявой і мабілізацыйнай гатоўнасці Узброеных Сіл.
Цяпер праходзіць яе другі этап. Падчас яго
вайскоўцы 120-й зенітнай ракетнай брыгады
здзейснілі марш працягласцю 100 кіламетраў
у прызначаны раён. Ён быў неабходны для
правядзення баявога зладжвання ў складзе
падраздзяленняў і выканання вучэбна-баявых
задач. Пра гэта паведамілі ў абаронным
ведамстве. Большая частка спецыялістаў
калісьці праходзіла службу ў 120-й брыгадзе.
Гэта кіроўцы, начальнікі разлікаў, аператары
самаходных агнявых установак.
Тым часам праходзяць практычныя заняткі з афіцэрамі сярод сіл тэрытарыяльнай
абароны Клецкага раёна. Неўзабаве яны
працягнуць заняткі ў складзе ўзводаў, рот
і батальёна. Яны будуць ахоўваць і абараняць важныя аб'екты ў рэжыме жыццезабеспячэння і барацьбы з умоўнымі дыверсійна-разведвальнымі групамі.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

Пачынаецца сезон
палявання на птушку
З 20 сакавіка адкрываецца сезон палявання на самцоў глушца і цецерука. Іх дазволена здабываць у перыяд
з 3 гадзін ночы да 9 гадзін раніцы. Спосаб палявання — ружэйны на таках,
з падыходу і з засады.
Як нагадалі ў Дзяржаўнай інспекцыі аховы
жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэн-

Фота БелТА.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— Яна праходзіць на ўчастках ляснога фонду не раней
чым за пяць гадоў да ўзрос ту
сталасці лесу, — расказала
ляс ні чы Чыр во на сла бодска га до след на-вытворчага лясніцтва Алена
ВАРАШКЕВІЧ. — Нарыхтоўка
можа весціся і на дрэвах, адведзеных для высечак і іншага прамежкавага карыстання
з ліку дрэў, прызначаных пад
вы сеч ку. Пад соч ка пра водзіцца на дрэвах ва ўзросце
ад 51 года. Западсочыць адну ле са се ку, на прык лад, на
пло шчы 1,7 гек та ра мо гуць
за два дні два лес ні кі. Для
гэтага адбіраюцца бярозы з
дыяметрам ствала не менш
за 20 сантыметраў. Бензапілой на дрэ ве ро біц ца адзін
надрэз пад вуглом 30 градусаў ад вер ты каль най во сі,
а калі дыяметр ствала большы за 34 сантыметры — два.
Даў жыня надрэзу не павінна
пе ра вы шаць 12 сан ты метраў, глы бі ня — не боль шая
за чатыры сантыметры, калі
дрэвы не ідуць пад высечку.
Калі трапляюць у гэтую катэгорыю — можна не прытрымлівацца параметраў.
Ле са во ды збі ра юць сок
штодня па меры напаўнення
мяшкоў. З адной бярозы можна атрымаць да 200 літраў, на
гэта трэба два-тры тыдні. Што
важна, у канцы сезона нарыхтоўкі жалабкі трэба абавязкова зняць і зрэзы замазаць
сумессю вапны з глінай. Гэта
робіцца для прафілактыкі захворванняў дрэў. Калі трымаецца тэмпература 10—15 градусаў цяпла ўдзень і 3—4 градусы цяпла ўначы на працягу
некалькіх тыдняў, можна быць
упэўненым: сезон нарыхтоўкі
карыснага напою спынены.

у Старобіне — 39, у Старых
Дарогах — 74 тоны. Яны гатовы да збыту.
Большасць спажыўцоў хоча
пераканацца ў тым, што ім прадаюць экалагічна чысты прадукт. Таму і прыязджаюць непасрэдна на дзялянку, каб адразу
пераліць сок з пакета ў сваю
тару. Вось і жыхарка пасёлка Чырвоная Слабада Галіна
ЛАПАЦІНА наведвае лясны
«пункт» з мужам штогод. «Зараз узялі 80 літраў напою. Верым у яго гаючыя ўласцівасці.
Даўно даказана, што бярозавы
сок вельмі карысны, яго раяць
пасля аперацый. Да таго ж ён
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це Рэспублікі Беларусь, можна выкарыстоўваць наразную паляўнічую зброю з дульнай
энергіяй кулі звыш 400 джоўляў, гладкаствольную паляўнічую зброю з патронамі са
шротам, паляўнічыя лукі і арбалеты пэўных
параметраў. Пералік патронаў, якія забяспечваюць такую дульную энергію, і параметры лукаў і арбалетаў пазначаны ў дадатку 2
да Правіл вядзення паляўнічай гаспадаркі і
палявання. У выпадках здабычы самкі глушца або цецерука з паляўнічага будзе спаганяцца плата ў двухразовым памеры ад кошту
дазволу на здабычу самца гэтага віду.
З 21 сакавіка (з трэцяй суботы сакавіка)
можна будзе паляваць і на самцоў слонкі,
здабываць самак у гэты перыяд таксама
забаронена. Паляваць дазваляецца ружэйным спосабам з засады на цязе (цяга — токавы палёт слонак). Калі ляціць пара слонак, страляць рэкамендуецца па апошняй
птушцы, бо гэта, як правіла, і ёсць самец.
Пры паляванні на слонку можна выкарыстоўваць гладкаствольную паляўнічую
зброю з патронамі са шротам. Дазволены
час палявання — з 18 да 22 гадзін, у іншы
час зброя павінна быць разраджана і зачэхлена. Перасоўванне паляўнічага з зараджанай зброяй дапускаецца толькі ў працэсе палявання пры выбары аптымальнага месца
засады з найбольш інтэнсіўнай цягай.
Для вышуку і падачы здабытай дзічыны
дазволена выкарыстанне паляўнічых сабак
наступных парод: тэр'еры, таксы, выжлы,
спаніэлі, рэтрыверы, водныя сабакі.
Закрыецца сезон веснавога палявання
на самцоў цецерука, глушца і слонкі, як і на
іншых птушак, 10 мая.
Сяргей РАСОЛЬКА.

прадпрымальнікаў — да 100,
юрыдычных асоб — да 500.
Напрыклад, сёлета ў Старобінскім лясгасе з дапамогай
фотапасткі злавілі двух такіх
парушальнікаў і прыцягнулі да
адміністрацыйнай адказнасці.
На га да ем, што ляс га сы
краіны ўжо сабралі каля трох
ты сяч тон бя ро за ві ку, з іх
285 тон прадалі насельніцтву,
ас татняе — перапрацоўчым
прадпрыемствам. Лідарам па
нарыхтоўцы сярод абласцей
пакуль з'яўляецца Брэсцкая,
там сабралі палову карыснага
напою, што складае 1647 тон.
Дар'я ШЛАПАКОВА.
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Надвор'е

Халодны подых
Скандынавіі
Ужо ў ноч на нядзелю
падмарозіць
да мінус 10 градусаў
Вось ужо сапраўды сакавік — зменлівы
месяц нясмелай вясны. То цёпла і ціха,
то месцамі парывісты вецер і начныя замаразкі... Калі ў пятніцу пры ўмераным
ветры і 6—12 градусах цяпла будзе камфортна, то ўжо ў нядзелю выпадзе снег,
паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра гідраметэаралогіі, кантролю
радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
У суботу праз тэрыторыю нашай краіны будзе перамяшчацца халодны атмасферны фронт.
Месцамі пройдуць невялікія кароткачасовыя
ападкі, у асноўным у выглядзе мокрага снегу. Уначы і раніцай на асобных участках дарог
магчымая галалёдзіца. У гэты ж дзень, следам
за франтальным падзелам, пачне паступаць
паветраная маса з паўночных шырот. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 4 да
плюс 3 градусаў, па поўначы краіны — да 6 градусаў з мінусам. Удзень будзе ад нуля да плюс
7 градусаў, але з-за парывістага паўночнага
ветру дзённая тэмпература будзе адчувацца
як 1—6 градусаў марозу.
На наступны дзень, у нядзелю, атмасферны
ціск яшчэ вырасце. Уладу над надвор'ем у краіне
паступова возьме халодны паўночна-атлантычны антыцыклон, які перамяшчаецца з тэрыторыі
Швецыі на краіны Балтыі. Тэмпература паветра
ўначы будзе ад мінус 2 да мінус 8 градусаў,
у паўночных раёнах пры праясненнях — да мінус
10 градусаў. Удзень будзе ад мінус 2 градусаў
да 4 градусаў цяпла. У асноўным абыдзецца без
ападкаў, толькі месцамі па паўднёвым усходзе
краіны чакаецца невялікі кароткачасовы снег.
На асобных участках дарог магчымая галалёдзіца. Вецер прагназуецца паўночна-заходні
парывісты.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, надвор'е ў нашай краіне застанецца пад
уплывам халоднага антыцыклону і ў першай палове наступнага тыдня. Уначы невялікі мароз, месцамі снег, мокры снег. Удзень — слабы плюс.
Сяргей КУРКАЧ.
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На конкурсах
«Славянскага базару ў Вiцебску»
Беларусь прадставяць
Раман Волазнеў
i Ангелiна Ламака

На га да ем, 29-ы па лi ку фес ты валь
«Славянскi базар у Вiцебску» пройдзе з 13
да 21 лiпеня.
Вiкторыя ЗАХАРАВА.

Сталi вядомы iмёны прадстаўнiкоў нашай краiны на вакальных конкурсах
мiжнароднага фестывалю мастацтваў
«Славянскi базар у Вiцебску — 2020».

Аператыўнікі Заводскага РУУС сталіцы затрымалі жанчыну, якая каля
крамы паквапілася на сабаку, які чакаў
свайго гаспадара.

У фiнале дзiцячага адбору суддзi аддалi
першынство Ангелiне Ламака. 13-гадовая
спявачка займаецца адразу ў дзвюх музычных школах — у Мiнску i Лепелi, сама пiша
песнi, мае за плячыма фiналы нацыянальных адбораў на «Дзiцячае Еўрабачанне» i
«Новую хвалю», выступленне ў расiйскiм
тэлепраекце «На ўвесь голас» (2018 год).
Iмя Рамана Волазнева, думаецца, таксама няблага знаёма прыхiльнiкам музычных
тэлепраектаў. Ужо ў дзесяць гадоў хлопец
трапiў у топ-10 нацыянальнага адбору на
дзiцячае «Еўрабачанне» i сыграў у музычным спектаклi «Новыя брэменскiя музыканты». Заняў другое месца на «Дзiцячай
Новай хвалi — 2009», неаднаразова быў
стыпендыятам Спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Беларусi па падтрымцы таленавiтай
моладзi. У 2012 годзе атрымаў Гран-пры
конкурсу «Маладыя таленты Беларусi», мае
ў актыве шэраг прэмiй мiжнародных музычных i вакальных конкурсаў. Два гады таму
Раман, ужо маючы вопыт работы ў ансамблi
«Сябры», выпусцiў свой дэбютны альбом, а
летась небеспаспяхова выступiў у расiйскiм
музычным праекце «Голас».

Паводле аператыўнай інфармацыі, гісторыя разгарнулася на ганку адной з прадуктовых крам. Як паведамляе МУС,19-гадовы
хлопец, ідучы ў магазін, прывязаў чатырохногага сябра за ланцужок да парэнчаў. Да
пакіну тай без нагляду жывёлы падышла
жанчына. Пастаяўшы некалькі хвілін каля
шпіца, яна зняла з сабакі ланцужок і знесла
жывёліну ў невядомым напрамку.
Гаспадар, які выйшаў з крамы, і ўбачыў,
што гадаванца няма на месцы, неадкладна
звярнуўся ў міліцыю. Правёўшы шэраг аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў і вывучыўшы запісы з камер відэаназірання, супрацоўнікі аддзела крымінальнага вышуку
Заводскага РУУС Мінска высветлілі асобу
выкрадальніцы сабакі. Ёю аказалася 41-гадовая раней не судзімая жыхарка горада.
Жанчына растлумачыла праваахоўнікам,
што ў яе дома жыве нямецкая аўчарка, і,
каб уласнаму гадаванцу не было сумна, яна
прынесла дадому чатырохногага «сябра»
з вуліцы.
Скрадзены шпіц быў вернуты законнаму
ўладальніку.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Скрала шпіца ў якасці...
сябра для сваёй аўчаркі

