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7,7 ты ся чы 
бе ла рус кіх школь ні каў 
у І паў год дзі змаг лі 
пад пра ца ваць у воль ны 
ад ву чо бы час. Пра цоў ны 
да га вор мож на за клю чаць 
з 14 га доў. За тры тыд ні 
хлоп чы кі і дзяў чат кі 
мо гуць за ра біць 
Br230—270. Уся го 
сё ле та пла ну ец ца знай сці 
ча со вую пад пра цоў ку 
пры клад на для 30 ты сяч 
не паў на лет ніх. У асноў ным 
та кой маг чы мас цю дзе ці 
ка рыс та юц ца пад час 
лет ніх ка ні кул. Мо ла дзі 
пра па ну ец ца пе ра важ на 
не ква лі фі ка ва ная пра ца: 
пры бор ка тэ ры то рый, 
азе ля нен не, рэ стаў ра цыя 
біб лі я тэч на га фон ду, вы раб 
су ве ні раў, па шыў швей ных 
вы ра баў, вы рошч ван не 
сель гас пра дук цыі. 
Фі нан са ван не ча со вай 
за ня тас ці мо ла дзі 
ажыц цяў ля ец ца за 
кошт дзяр жаў на га 
па за бюд жэт на га фон ду 
са цы яль най аба ро ны 
на сель ніц тва.
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• УП «Бел тэх агляд» пад-

трым лі вае пра па но ву аб 

зме не ме ха ніз му вы пла ты 

да рож на га збо ру.

• У На цы я наль ны дзі-

ця чы аду ка цый на-азда-

раў лен чы цэнтр «Зуб-

ра ня» на азда раў лен не 

пры едуць 150 дзя цей з 

Кі тай скай На род най Рэс-

пуб лі кі.

• У Мін ску 8 жніў ня 2018 

го да ўзя лі шлюб 108 пар.

• У Грэ цыі за фік са ва-

ны два смя рот ныя вы пад-

кі за ра жэн ня ві ру сам лі-

ха ман кі За ход ня га Ні ла.

• У Ві цеб ску па час ці лі ся 

кра дзя жы гро шай з бан каў-

скіх кар так у ка рыс таль ні-

каў сац се так.

• Ма рыя Скла доў ская-

Кю ры ўзна ча лі ла спіс 

100 жан чын, якія змя ні лі 

свет.

КОРАТКА

ПРЫПЫНАК 
ІМЯ АДАМОВІЧА 
З’ЯВІЦЦА 
Ў ГЛУШЫ

ЯК АДПАЧЫВАЮЦЬ 
НАШЫ ДЗЕЦІ

ЛІЧБА ДНЯ

Ду хоў ная су вязь, гар мо нія пры ро ды і ча-

ла ве ка! У Лу ні нец кім ра ё не, па блі зу ста ра-

жыт най вёс кі Ка жан-Га ра док, дзе сяць га доў 

та му пра бі ла ся кры ні ца. Мно гія па ле шу кі па-

ба чы лі ў гэ тым з'яў лен ні сім вал ад ра джэн ня 

ду хоў нас ці краю. Вы ток упа рад ка ва лі — па-

ста ві лі над ім ка ло дзеж, асвя ці лі, по бач збу-

да ва лі аль тан ку. Не бы ло та го дня, каб да 

кры ні цы ні хто не пры хо дзіў, асаб лі ва ў лет нія 

дзянь кі. Ва ду па лю бі лі і жы ха ры су сед ніх вё-

сак — Дрэб ска, Лах вы. Ня даў на пад апе кай 

Сель ска га Са ве та пра вя лі яшчэ ад но ўпа рад-

ка ван не не кра ну та га кут ка пры ро ды.

Ка ля кры ні цы — ка рэн ная ка жан-га ра доц-

кая жы хар ка, май стар ін крус та цыі са ло май 

Ва лян ці на БУ РА, за ха валь ні ца на род най куль-

ту ры Па лес ся. Ва лян ці не Фё да раў не за стаў ся 

са праўд ны скарб — жа но чы свя точ ны строй, 

які ў двац ца тых га дах мі ну ла га ста год дзя вы-

тка ла, па шы ла і ўпры го жы ла квет ка вы мі ар-

на мен та мі яе ба бу ля Вар ва ра Вай ця хоў ская. 

Ад ба бу лі да сва ёй дач кі, а паз ней і да ўнуч кі 

— не рвец ца ніт ка па мя ці і го на ру: Ва лян ці на 

ма рыць, каб кож ная яе зям ляч ка ў сва ім гар-

дэ ро бе ме ла і час ад ча су на сі ла свой — ка-

жан-га ра доц кі строй.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Вы то кі ма лой ра дзі мыВы то кі ма лой ра дзі мы  
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Як пе ра маг чы 
за су ху?

Што год мя ня юц ца най мен ні куль-

тур, якія вы рошч ва юц ца на на шых 

па лях. На зме ну ста рым сар там пры-

хо дзяць но выя — больш ура джай-

ныя і адап та ва ныя пад на шы клі ма-

тыч ныя ўмо вы. За дзе ся ці год дзе ў 

дзярж рэ естр уклю ча на больш як сто 

су час ных сар тоў, толь кі за апош нія 

тры — ка ля двац ца ці. На огул 80 пра-

цэн таў збож жа вых і зер не ба бо вых 

куль тур, што вы рошч ва юц ца на на-

шых па лях, — бе ла рус кай се лек цыі, 

а яшчэ на шы сар ты ўклю ча ны ў

рэ ест ры 80 кра ін све ту.

Ка лі ў 90-х га дах азі мы рапс, які 

вы рошч ваў ся ў Бе ла ру сі, вы мяр заў, 

то ў наш час вы ве дзе ны зі маў стой-

лі выя сар ты, якія за па тра ба ва ныя 

ўжо і за ме жа мі кра і ны. На огул на 

сён ня рапс — асноў ная бял ко ва-

алей ная куль ту ра, яго па се вы зай-

ма юць ка ля 500 ты сяч га. І хоць з-за 

не спры яль на га на двор'я, як ад зна-

ча юць ву чо ныя, сё ле та гас па дар кі 

не да бя руць ура джаю, дзярж за каз 

бу дзе вы ка на ны. Доб ра раз ві ва ец-

ца ку ку ру за, яна да зво ліць вы ра-

шыць пы тан ні з фу ра жом. Спра ва 

ў тым, што 70 пра цэн таў збож жа, 

што вы рошч ва ец ца ў кра і не, ідзе 

на фу раж ныя мэ ты.

Не сак рэт, што сё ле та з-за чэр-

вень скай за су хі мы не атры ма ем 

той ура джай нас ці збож жа вых, як 

пла на ва ла ся. Між ін шым, ад гэ та-

га па цяр пе лі і гас па дар кі су сед ніх 

Поль шчы і Ра сіі. Але ў ву чо ных ёсць 

пэў ныя пра па но вы, што ра біць, каб 

на ступ ствы ад та кіх пры род ных ка-

та кліз маў бы лі менш не бяс печ ныя 

для сель скай гас па дар кі. Рас пра-

ца ва на на ву ко ва аб грун та ва ная 

струк ту ра па сяў ных 

пло шчаў. 

Хар чо вая бяс пе каХар чо вая бяс пе ка  

СЕ ЛЕК ЦЫЯ ПА СКА РА ЕЦ ЦА
Ці трэ ба ад маў ляц ца ад азі ма га жы та?

СТАР. 3

Но выя тэх на ло гіі ўсё 

больш уплы ва юць на 

сель скую гас па дар ку. 

Ву чо ныя пра цу юць не 

толь кі над аб наў лен нем 

сар та во га скла ду 

і вы вя дзен нем 

пра дук цый ных жы вёл, 

мя ня ец ца сам уклад 

га лі ны — рас пра цоў ва ец ца 

су час ная тэх ні ка, якая 

аб лег чыць пра цу на ся ле, 

ра ба ты за ва ныя фер мы і 

на ват но вае кам п'ю тар нае 

за бес пя чэн не 

для гас па да рак.

КВЕТ КІ НАД КРЫ НІ ЦАЙКВЕТ КІ НАД КРЫ НІ ЦАЙ


