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Мі ка лай ШАРС ТНЁЎ, 

стар шы ня Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма:

«У раз віц ці рай цэнт раў 
трэ ба ра біць стаў ку 
на дзя цей. Гэ та на ша 
бу ду чы ня. Вы хоў ваць 
пад рас та ю чае па ка лен не 
ад ным толь кі сло вам 
не маг чы ма. Трэ ба 
ства раць умо вы для 
якас на га на ву чан ня, 
усе ба ко ва га раз віц ця 
і кам форт на га жыц ця 
дзя цей, па чы на ю чы 
ад дзі ця ча га сад ка, 
шко лы, спар тыў най за лы, 
му зыч най шко лы, ін ша га. 
Вось гэ та на ша за да ча».

ЦЫТАТА ДНЯ

Пры ро да і мыПры ро да і мы  

КЛІ МАТ І ЭКА НО МІ КА: 
ЗМА ГАЦ ЦА 

ЦІ ПРЫ СТА СА ВАЦ ЦА?
Чым не бяс печ ныя цёп лыя зі мы і тра піч нае ле та

Сён ня су свет ны клі мат змя ня ец ца — і гэ та бяс спрэч ны факт, 
упэў не ны спе цы я ліс ты. Ці мож на пры ста са вац ца да гэ тых змен 
або зні зіць уплыў не га тыў ных пры род ных фак та раў на жыц ця-
дзей насць на шай кра і ны?

— Ка лі пра соч ваць змя нен не тэм пе ра ту ры на тэ ры то рыі Бе ла ру-
сі (а пер шыя ін стру мен таль ныя на зі ран ні тут бы лі рас па ча ты яшчэ ў 
пер шай па ло ве XІX ста год дзя), то па чы на ю чы пры клад на з 1989 го да, 
тэм пе ра ту ра па вет ра па ста ян на рас це, — кан ста туе Вік тар МЕЛЬ НІК, 
на чаль нік служ бы на ву ко ва-ме та дыч на га за бес пя чэн ня гід ра ме-
тэа ра ла гіч на га і ра ды я цый на-эка ла гіч на га ма ні то рын гу і фон даў 
да ных Бел гід ра ме та. — За гэ ты час (з 1989 па 2015 га ды) у кра і не 
ся рэд не га да вая тэм пе ра ту ра па вет ра пе ра вы сі ла клі ма тыч ную нор му 
на 1,3 °С. Гэ та зна чыць, мы жы вём у час, ка лі клі мат змя ня ец ца ў бок 
па цяп лен ня, і па куль, па вод ле ацэ нак спе цы я ліс таў, гэ ты пра цэс бу дзе 
пра цяг вац ца.

Па цяп лен не клі ма ту ў нас пра яў ля ец ца праз цёп лыя зі мы, ран ні на ды-
ход вяс но вых пра цэ саў, па ве лі чэн не пра цяг лас ці і цеп ла за бяс пе ча нас ці 
ве ге та цый на га пе ры я ду. Ра зам з тым рас це і паў та раль насць за сух, 
хваль цяп ла, вы со кіх тэм пе ра тур па вет ра, па вя ліч ва ец ца коль касць 
но вых ін фек цый ных і па ра зі тар ных хва роб, ляс ных па жа раў і інш. Усё 
гэ та іс тот на ўплы вае на дзей насць роз ных сфер эка но мі кі кра і ны.

Па ацэн ках экс пер таў Су свет на га бан ка (2005 г.), што га до вая стра-
та ад уз дзе ян няў не бяс печ ных гід ра ме тэа ра ла гіч ных з'яў на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі скла дае ка ля 90 млн до ла раў. З іх на сель скую гас па дар ку 
пры па дае 42%, па ліў на-энер ге тыч ны комп лекс — 19%, бу-
даў ніц тва — 12%. СТАР. 7

Жні во-2017Жні во-2017  

ХЛЕ БА РО БЫ Ў ПА ГО НАХ
Як вай скоў цы да па ма га юць аг ра ры ям збі раць ура джай

Мі ніс тэр ства аба ро ны вы са джвае свой «дэ сант»

на хлеб ныя па лет кі ўжо не першы год. 

На не каль кі тыд няў вай скоў цы ста но вяц ца 

хле ба ро ба мі ў па го нах. Вя до ма, на кам бай ны 

іх не са дзяць — су час най тэх ні кай 

кі ру юць толь кі пра фе сі я на лы. 

А вось быць за ру лём гру за вых аў та ма бі ляў — 

аку рат у ва ен най кам пе тэн цыі.

Што год Мі на ба ро ны вы дзя ляе на ўбор ку ўра джаю не толь кі спе цы я-
 ліс таў, а і сваю тэх ні ку. Сё ле та, на прык лад, вай скоў цы да па ма га юць 
збі раць збож жа ў Мін скім, Ста ра да рож скім, Асі по віц кім і Мсці слаў-
скім ра ё нах кра і ны. Дзе ля гэ тых па трэб вы лу ча на ка ля 50 адзі нак 
аў та ма біль най тэх ні кі.

Да вай скоў цаў — ні вод най за ўва гі
На пры блі жа ных да ста лі цы па лет ках аг ра ры ям да па ма га юць ва ен-

на слу жа чыя 65-й аў та ма біль най і 30-й чы гу нач най бры гад. Пра цоў ны 
дзень для іх па чы на ец ца з ус хо дам сон ца — пад час убор кі кож ная 
хві лі на на ва гу зо ла та. Не спы ня ец ца ў іх ра бо та і пас ля та го, як на-
сту пі ла цем ра. Не каль кі га дзін сну — і зноў у по ле.

Для стар шы ны кант ракт най служ бы Сяр гея Свір ска га та кі рас па-
ра дак дня не но вы. На ра дзіў шы ся ў вёс цы, пра жні во ён ве дае не па 
чут ках. Ці ка ва, што абод ва яго бра ты ў гэ ты час так са ма пра цу юць 
на агуль ны ка ра вай кра і ны.

— Адзін з бра тоў — кам бай нер, па куль леп шы па Брэсц кай 
воб лас ці, — з го на рам ка жа Сяр гей. — Ма лод шы пра цуе ме ха ні за-
та рам: на жні ве не менш ад каз ная па са да. Я ж пе ра во жу са бра ны 
ўра джай.

Ужо ка то ры год, ня гле дзя чы на па го ны, Сяр гей Свір скі ў гэ ты 
пе ры яд — на па лет ках. Пяць ра зоў за пар удзель ні чаў ва ўбор цы 
ўра джаю ў Ві цеб скай воб лас ці, пры чым у ад ным кал га се. Сё ле та 
да па ма гае аг ра ры ям аг ра кам бі на та «Жда но ві чы». Пры чым не толь кі 
ва ўбор цы збож жа. На да ве ра ным яму аў та ма бі лі пе ра во зіць і са ло-
му, і кар мы.

— На ша гас па дар ка ад на з най буй ней шых у кра і не, та му да па мо-
га, якую аказ ва юць вай скоў цы, нам вель мі не аб ход ная, — рас каз вае 
га лоў ны ін жы нер прад пры ем ства Ула дзі мір ПЯ КАР ЧЫК. — Мі-
ніс тэр ствам аба ро ны вы дзелена шэсць аў та ма бі ляў. У нас ха пае і 
сва ёй тэх ні кі, але па коль кі ад лег лас ці вя лі кія (ва ўлас нас ці гас па дар-
кі — 8200 гек та раў на тэ ры то рыі Мінск ага і Дзяр жын ска га ра ё наў), 
па трэб на больш: кам байн ча каць ма шы ну не па ві нен. Мы вель мі 
за да во ле ныя ра бо тай ва ен на слу жа чых: яны пра цу юць 
без да кор на. Ні вод най за ўва гі! СТАР. 4

Свой уклад 
у агуль ны ка ра вай кра і ны 

ўно сіць і ра да вы 
кант ракт най служ бы 

Дзя ніс ЦЫ ЦУ ЛЯ.

ЁСЦЬ МІЛЬЁН!

11 жніў ня міль ён ную 
то ну збож жа са бра лі 
ў Мін скай воб лас ці.
Кам бай не раў-
двух ты сяч ні каў 
дзярж прад пры ем ства 
«Саў гас «Рач ка ві чы» 
Бе ла рус кай чы гун кі» 
ў Слуц кім ра ё не 
па він ша ваў пер шы 
на мес нік стар шы ні 
Мі набл вы кан ка ма 
Ігар Ма кар. 
На прад пры ем стве 
са бра на 4 тыс. тон 
збож жа, а ўся го 
ў Слуц кім ра ё не — 
100 тыс.тон.

Кам бай не р-двух ты сяч ні к 
Аляксандр АНЦІПЦАЎ.


