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Стаў ка на строн гу
Так, ня ма ў нас вы ха ду да мо ра. 

Зна чыць, трэ ба больш зда бы ваць або 

вы рошч ваць. Та му Мін сель гас харч 

су мес на з за ці каў ле ны мі ве дам ства мі 

рас пра ца ваў комп лекс мер па раз віц ці 

ры ба вод ства да 2025 го да. Упор ро біц-

ца на вы твор часць каш тоў ных ві даў 

рыб, у пры ват нас ці строн гі.

Пра ду гледж ва ец ца бу даў ніц тва 

трох комп лек саў у Ма гі лёў скай воб-

лас ці, кож ны з якіх мае ма гут насць 

адну ты ся чу тон, а так са ма бу даў ніц-

тва асят ро вай гас па дар кі ў Мін скай 

воб лас ці. У цэ лым да 2025 го да за-

пла на ва на на ла дзіць вы твор часць 4,5 

ты ся чы тон рыб каш тоў ных па род у 

год. «Да та го ча су ма гут насць вы твор-

час ці каш тоў най ры бы па вя лі чыц ца як 

мі ні мум у пяць ра зоў, — ад зна чы ла 

Воль га Ба рэй ша. — У пер шую чар гу 

гэ та строн га і асетр, а так са ма ся мей-

ства со ма вых».

Шчу па ка — у Поль шчу, 
рыб ныя кан сер вы — 
у Кі тай

А ўсё ж та кі ўме ем мы ра біць з на-

шай рыб кі ўся кія пры сма кі. На чаль нік 

ад дзе ла мар ке тын гу і про да жаў ДА 

«Бел вод гас» Іры на ГА ЛА БО КА ВА 

ад зна чы ла, што рыб га сы аб' яд нан ня 

за год рэа лі за ва лі 6587,9 то ны ры-

бы і пра дук таў яе пе ра пра цоў кі, што 

на 9 пра цэн таў больш за ўзро вень 

2018 го да.

Ле тась су ма экс пар ту пра дук цыі 

ААТ «Рыб гас «Ся лец» скла ла 562 ты-

ся чы до ла раў. Больш за 62 то ны жы-

во га кар па ад пра ві лі ў Літ ву, тры то ны 

шчу па ка звы чай на га — упер шы ню — 

у Поль шчу. На экс парт так са ма па сту па-

лі та кія каш тоў ныя ві ды рыб, як таў ста-

ло бік, бе лы амур, бя лу га. У Ра сію экс-

пар та ва лі дзве то ны сцер ля дзі і асят ра, 

242 то ны кар па. А яшчэ строн га вая гас-

па дар ка «Лох ва» пра да ла за меж на му 

клі ен ту 27 тон маль коў строн гі.

«Мы рэа лі зоў ва ем ры бу як у жы-

вым, так і ў пе ра пра ца ва ным вы гля-

дзе. За 2019 год пе ра пра ца ва на больш 

за 1,7 ты ся чы тон. У нас ёсць шы ро-

кі асар ты мент вэн джа най, вэн джа-

на-вя ле най пра дук цыі, роз ныя ві ды 

раз бі ран ня ры бы. На ры ба кам бі на це 

«Лю бань» уве дзе на кан сер ва вая вы-

твор часць ма гут нас цю 10 млн бля-

ша нак у год. Ужо асвое на 20 но вых 

ві даў кан сер ваў, хут ка яны з'я вяц ца і 

ў Мін ску», — удак лад ні ла прад стаў нік 

Бел вод га са.

Яна па тлу ма чы ла, што ня даў на на 

ад ну з кі тай скіх вы ста вач ных пля цо вак 

бы лі ад праў ле ны пер шыя ўзо ры лю-

бан скіх кан сер ваў. Праў да, пас ля ўвя-

дзен ня ка ран ці ну маг чы мас ці яе экс па-

на ваць па куль ня ма. «Пас ля яго зняц ця 

кан сер вы па сту пяць на вы стаў ку, каб 

спа жы вец мог іх па гля дзець, звяр нуць 

на іх ува гу, — удак лад ні ла Іры на Га ла-

бо ка ва. — У прад пры ем стваў на ша га 

аб' яд нан ня, на жаль, па куль ня ма да-

зво лу на па стаў кі. Мы бу дзем пра хо-

дзіць сер ты фі ка цыю, ця пер ак тыў на 

зай ма ем ся гэ тым пы тан нем».

Для кі тай ска га рын ку рыб ныя кан-

сер вы — пра дукт не звы чай ны. Та му 

ра зам з пра дук цы яй бу дуць прад стаў-

ле ны поў нае тэх на ла гіч нае апі сан не 

вы твор час ці і рэ цэп ты страў.

За мест ан ты бі ё ты каў — 
пра бі ё ты кі

На ву коў цы перш за ўсё накіраваны 

на рэ сур саз бе ра жэн не і па вы шэн не 

эка на міч най эфек тыў нас ці ры ба вод-

ства ў на шай кра і не, ка жа на мес нік 

ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це РУП 

«Ін сты тут рыб най гас па дар кі НАН 

Бе ла ру сі» Ула дзі мір КАС ТА ВУ САЎ.

Асноў ныя рас пра цоў кі на кі ра ва ны 

на зні жэн не вы дат каў пры вы рошч ван-

ні ры бы ў са жал ках, на карм лен не, а 

так са ма на па вы шэн не вы жы ва льна-

сці і жыц ця стой кас ці, пра ду хі лен не за-

хвор ван няў. За год за цвер джа на пяць 

тэх ніч ных умоў для та кіх ноу-хау.

Част ка з іх на кі ра ва на на фар мі ра-

ван не на ту раль най кар ма вой ба зы, 

част ка на зні жэн не вы дат каў на корм 

дзя ку ю чы за ме не да ра гіх ім парт ных 

кам па не нтаў збож жам і рыб ны мі кру-

па мі. На прык лад, кам бі корм з пра бі ё -

ты ка мі ство ра ны для пра ду хі лен ня

за хвор ван няў, най больш не бяс печ ных 

пры вы рошч ван ні ры бы. Рас пра ца ва-

ны так са ма прэ па рат для ба раць бы 

з гель мін та мі. Ула дзі мір Кас та ву саў 

пад крэс ліў, што на ву коў цы імк нуц ца 

сыс ці ад вы ка ры стан ня ан ты бі ё ты каў 

да пра бія тыч ных прэ па ра таў з ана ла-

гіч ны мі эфек та мі.

Да рэ чы, на на быц цё кам бі кар моў 

для рыб га саў з дзярж бюд жэ ту ле тась 

бы ло вы дзе ле на сем міль ё наў руб лёў. 

Акра мя та го, срод кі да ва лі ся на ля чэб-

на-пра фі лак тыч ныя ме ра пры ем ствы і 

вап на ван не ва да ёмаў.

Яшчэ адзін важ ны ас пект якас ці рыб-

ных паў фаб ры ка таў — якасць са мой 

ры бы. Ка лі па лач кі, бі точ кі і ін шыя кат-

ле ты вы раб ля юць не па да лёк ад мес ца 

вы ла ву, гэ та, вя до ма, доб ра. Але ж Бе-

ла русь зна хо дзіц ца да лё ка ад мо ра.

Пры бліз на 70 % мар ской пра дук-

цыі, — якая за во зіц ца ў на шу кра і ну, 

гэ та ры ба глы бо кай за ма роз кі, ка жа 

Ула дзі мір Кас та ву саў. Вя до ма ж, яна 

са сту пае све жа му ўло ву. Пры гэ тым на 

прак ты цы ня рэд ка зда ра ец ца так, што 

тэх на ло гія за ма роз кі не вы кон ва ец ца і 

ўлоў да ма рож ва ец ца ў пра цэ се за хоў-

ван ня або транс пар ці роў кі. Гэ та, мяк ка 

ка жу чы, не вель мі доб ра, бо пры мі нус 

18 гра ду сах толь кі 90 % звя за най ва-

ды ў ры бе крыш та лі зу ец ца. У ас тат ніх 

10 % пра цяг ва ец ца рас кла дан не тлу-

шчаў і дэ на ту ра цыя бял коў. Чым даў-

жэй гэ ты пра цэс доў жыц ца, тым ні жэй-

шая якасць пра дук цыі. Вы вад адзін: 

больш трэ ба ес ці мяс цо вай ры бы.

Вяс но вае за рыб лен не —
на ме сяц ра ней

Сё ле та лёд так і не ска ваў боль-

шасць ва да ёмаў. Га лоў ны спе цы я-

ліст упраў лен ня па аква куль ту ры і 

ры ба лоў най гас па дар цы ДА «Бел-

вод гас» Ана толь НО ВІК на зваў і ста-

ноў чыя, і ад моў ныя вы ні кі та кой ана-

ма ліі на двор'я.

Ка лі па вы ша ец ца тэм пе ра ту ра, 

ры ба ак тыў ней ру ха ец ца ў за кры тым 

ва да схо ві шчы і губляе ва гу. Гэ та ры-

ба во дам ня вы гад на. Ад нак больш 

ран няя вяс на да зво ліць ра ней па чаць 

пад корм лі ваць на сель ні каў са жа лак, і 

гэ та част ко ва кам пен суе стра ты.

Ды рэк тар ААТ «Рыб гас» Вол ма»  

Аляк сандр КУ ЛІ КОЎ СКІ на га даў, што 

не каль кі дзе ся ці год дзяў та му бы ло пры-

ня та рэа лі зоў ваць ры бу толь кі во сен ню, 

у ліс та па дзе. У су час ных умо вах яе ло-

вяць і пры во зяць у ганд лё выя пунк ты 

круг лы год. У су вя зі з гэ тым зі мой звы-

чай на рыб га сы вы му ша ныя за бяс печ-

ваць пра точ насць зі ма валь ных са жа лак 

і да дат ко вую аэ ра цыю. Каб вы ла віць 

ры бу ў ма роз, трэ ба вы пі лоў ваць па-

лон ку, гэ та па тра буе да дат ко вых пра-

цоў ных і эка на міч ных вы дат каў. А ня ма 

лё ду — зна чыць сэ ка но мі лі.

Сё ле та, як ча ка ец ца, тэм пе ра тур ны 

рэ жым да зво ліць пра вес ці за рыб лен не 

ра ней і раз гру зіць зі ма валь ныя са жал-

кі. Пла ну ец ца, што яго пач нуць ужо ў 

са ка ві ку, хоць звы чай на гэ та ад бы ва-

ец ца не ра ней за кра са вік.

Сяр гей КУР КАЧ.

БУ ДЗЕМ МЕЦЬ СВА ІХ КРЭ ВЕ ТАК

На двор'еНа двор'е

КРА СА ВІК АД МЯ НЯ ЕЦ ЦА,
бо са ка вік на два ры і ма ро зік уна чы
А як усё цёп ла па чы на ла ся! У пер шай па ло ве тыд ня 

тэм пе ра тур ны фон у кра і не на 7—11 гра ду саў пе-

ра вы шаў клі ма тыч ную нор му і ад па вя даў пер шай 

па ло ве кра са ві ка. На мно гіх ме тэа стан цы ях кра і ны 

3 са ка ві ка бы лі аб ноў ле ныя рэ кор ды дня. 

У блі жэй шыя дні на боль шай част цы тэ ры то рыі прой-

дуць ха лод ныя даж джы, ча сам з мок рым сне гам, па ве-

дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 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.

На вы хад ныя на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой-

дуць даж джы. Толь кі ўдзень 8 са ка ві ка ат мас фер ны ціск пад-

рас це і аб ло каў з апад ка мі ста не менш. Мес ца мі праг на зу юц-

ца ту ма ны. Ве цер у гэ ты дзень бу дзе ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад 1 да 8 гра ду саў з плюсам, удзень 

бу дзе да стат ко ва кам форт на — 7—14 гра ду саў цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у па-

чат ку на ступ на га тыд ня ча ка ец ца воб лач нае з пра яс нен ня мі 

на двор'е. У асоб ных ра ё нах прой дуць не вя лі кія ка рот ка ча-

со выя апад кі ў вы гля дзе даж джу і мок ра га сне гу. У нач ныя і 

ра ніш нія га дзі ны мес ца мі праг на зу юц ца сла быя ту ман і га ла-

лёд, на асоб ных участ ках да рог — га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 2 да плюс 5 гра ду саў, днём 

па вет ра пра грэ ец ца ад плюс 5 да 12 гра ду саў цяп ла.

Сяр гей КУРКАЧ

АнонсАнонс Год ма лой ра дзі мы: 
ай чын нае кні га вы дан не

У кні гар ні «Све тач» 11 са ка ві ка прой дзе свя точ ная 

ім прэ за пад наз вай «Кніж ны свет Бе ла ру сі: Бе рас-

цей шчы на».

Год ма лой ра дзі мы, тыя са цы яль ныя, эка на міч ныя, гра-

мад ска-асвет ніц кія пра ек ты, якія са ры ен та ва ны на раз віц цё 

рэ гі ё наў кра і ны, на кла лі свой ад бі так і на праб ле ма ты ку кні-

га вы да вец кай дзей нас ці. Час цей ста лі пры хо дзіць да чы та ча 

края знаў чыя кні гі, па вя лі чы ла ся коль касць ме ра пры ем стваў, 

звя за ных з прэ зен та цы яй та ко га ха рак та ру вы дан няў.

«Кніж ны свет Бе ла ру сі: Бе рас цей шчы на» збя рэ на 

пля цоў цы кні гар ні «Све тач» кні га вы даў цоў, пісь мен ні каў, 

края знаў цаў, біб лі я тэ ка раў, фо та май строў, прад стаў ні-

коў ін сты ту таў ула ды і гра мад скас ці з Брэс та і Брэсц кай 

воб лас ці. Раз мо ва пой дзе пра най леп шыя, най больш ад-

мет ныя кні гі, якія ў 2019 го дзе і ра ней ста лі са праўд ны мі 

па дзея мі, знай шлі шы ро кі роз га лас ся род чы та чоў, ака-

за лі ся за па тра ба ва ныя і да 1000-год дзя Брэс та, і ўво гу ле 

ў спра ве вы ву чэн ня гіс то рыі род най ста рон кі.

Мяр ку ец ца, што ўдзел у ім прэ зе «Кніж ны свет: Бе-

рас цей шчы на» возь муць вя до мыя бе ла рус кія пісь мен ні кі 

Ле а нід Дрань ко-Май сюк, Ра і са Ба ра ві ко ва, Алесь Ба дак, 

Ана толь Бен зя рук, якія на ра дзі лі ся на брэсц кай зям лі і 

сва і мі па мкнен ня мі звя за ны з гэ тым ба га тым на гіс то рыю 

кра ем. На «бе рас цей скім свя це» ў «Све та чы» бу дуць прэ-

зен та ва ны «Бе рас цей ская Біб лія», эн цык ла пе дыя «Брэст. 

1000 га доў», фо та аль бом «Квет ка вы край Бе ла ру сі», які 

пры све ча ны Да выд-Га рад ку, ін шыя эн цык ла пе дыч ныя, 

да ве дач ныя, края знаў чыя вы дан ні.

Ар га ні за та ры ім прэ зы — ААТ «Бел кні га», вы да вец тва 

«Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі», Мі ніс-

тэр ства ін фар ма цыі — пла ну юць прад ста віць у «Све та чы» 

і кніж ныя края знаў чыя на быт кі, пры све ча ныя ін шым рэ гі ё-

 нам на шай кра і ны.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Шас цё ра па цы ен таў, у якіх бы лі вы яў ле ны ста ноў чыя 

тэс ты на ка ра на ві рус, ад чу ва юць ся бе зда валь ня ю ча 

і па ста не зда роўя мо гуць быць вы пі са ны са ста цы я-

 на ра менавіта за раз, па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве ахо-

вы зда роўя.

— Скар гаў ня ма, па вы ша най тэм пе ра ту ры ня ма. Але 

згод на з пра та ко лам, не аб ход на атры маць двой чы ад моў-

ны ла ба ра тор ны тэст, які па ка жа ад сут насць РНК ві ру са ў 

клет ках слі зіс тых. На працягу вы хад ных — у па чат ку на ступ-

на га тыд ня — пас ля атры ман ня гэ тых ла ба ра тор ных да  ных 

па цы ен ты бу дуць вы пі са ны, — рас ка за ла прэс-сак ра тар 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Юлія БА РА ДУН.

На зі ран не за 91 ча ла ве кам з лі ку тых, хто зна хо дзіў ся ў 

бліз кім ко ле кан так та ван ня з за хва рэ лы мі, пра цяг ва ец ца. 

Усе зме шча ныя на ка ран цін сту дэн ты БНТУ ад чу ва юць ся-

бе зда валь ня ю ча. На сён ня ні ў ко га з іх РНК ка ра на ві ру са 

не вы яў ле на.

Ад пу шча ны да до му шэсць сту дэн таў і вы клад чык з кан-

так таў «дру го га ко ла», якія па сту па лі ў баль ні цы з па чыр ва-

нен нем гор ла ці ін шы мі пры кме та мі вост рай рэ спі ра тор най 

ін фек цыі. У іх ка ра на ві рус ная ін фек цыя не па цвер дзі ла ся.

— Пла ну ец ца, што пры ад сут нас ці да дат ко вых да  ных аб 

рас паў сюдж ан ні ін фек цыі ся род сту дэн таў на на ступ ным 

тыд ні БНТУ змо жа пры сту піць да звы чай на га воч на га рэ-

жы му пра цы, — пра ка мен та ва ла Юлія Ба ра дун. — Вы клад-

чы кам бу дуць за кры ты ліст кі не пра ца здоль нас ці, сту дэн там 

вы да дуць да вед кі. Усе змо гуць пра цяг ваць на ву чаль ны 

пра цэс.

Цяпер пад ме ды цын скім на зі ран нем зна хо дзіц ца 1 322 

ча ла ве кі, якія пры бы лі з эпі дэ мі я ла гіч на не спры яль ных рэ-

гі ё наў. За гэ ты пе ры яд 1 135 ча ла век зня ты з на зі ран ня, бо 

ў іх ня ма ні я кай клі ніч най кар ці ны і прай шоў ін ку ба цый ны 

пе ры яд.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы хуНа слы ху

ВІРУС УТАЙМАВАНЫ
Шас ця рых па цы ен таў хут ка вы пі шуць: яны не заразныя

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

ПУ ЦЁЎ КА Ў ОКС ФАРД
Кам па нія МТС аб' яў ляе пра старт кон кур су для вуч-

няў 10-11 кла саў «MоbіКвіз».

— Мы не пер шы год ла дзім кон кур сы для школь ні каў. Су-

мес на з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі імк нём ся пад тры маць юных 

ін тэ ле кту а лаў, у якіх ёсць ці ка васць да сфе ры су час ных тэх-

на ло гій. Фар мат «MоbіКвіза» да зво ліць кож на му ўдзель ні ку 

пра ве рыць сваю эру ды цыю, — пад крэс лі вае кі раў нік ка мер-

цый на га дэ парт амен та кам па ніі МТС Мі ка лай БУ ЛАШ.

«Мо біК віз» бу дзе скла дац ца з се рыі ін тэ ле кту аль ных 

гуль няў. Ад бо рач ныя эта пы прой дуць ва ўсіх аб лас ных 

га ра дах Бе ла ру сі з са ка ві ка да мая. Пе ра мож цы рэ гі я наль-

ных ту раў пры едуць у Мінск на паў фі нал. Гуль цоў ка ман-

даў, якія пе ра маг лі, ча кае ін ды ві ду аль нае вы пра ба ван не: 

у фі наль ным ту ры яны бу дуць зма гац ца па між са бой.

Пы тан ні ва ўсіх ту рах ін тэ ле кту аль най гуль ні бу дуць да-

ты чыц ца тэх на ло гій, іна ва цый, ін тэр нэ ту, ма біль най су вя зі, 

а так са ма лі та ра ту ры і гіс то рыі. Для пе ра мо гі пад лет кам 

спат рэ бяц ца не толь кі ве ды, але так са ма ла гіч нае мыс-

лен не і ўмен не зна хо дзіць пра віль ныя ар гу мен ты.

Пе ра мож ца, які пра віль на ад ка жа на боль шасць пы тан няў 

у фі на ле «MоbіКвіза», атры мае мэ та вую сты пен дыю на на ву-

чан не на моў ных кур сах у Окс фар дзе (Вя лі ка бры та нія).

Пер шы ад бо рач ны этап прой дзе ў Брэс це 7 са ка ві ка. 

Для та го каб стаць удзель ні кам кон кур су, не аб ход на са-

браць ка ман ду з сямі ча ла век, прай сці рэ гіст ра цыю і ў 

пры зна ча ны час прый сці на гуль ню.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


