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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 16.08.2017 г.
Долар ЗША    1,9498
Еўра 2,2907
Рас. руб. 0,0325
Укр. грыўня 0,0761

Мі ха іл КА ВА ЛЁЎ, дэ кан 
эка на міч на га фа куль тэ та 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та:

«Бе ла русь — ма лень кая 
кра і на, але ўсе ве да юць, 
што ў су свет ным 
экс пар це, су свет най 
вы твор час ці мы лі дзі ру ем 
па вель мі мно гіх па зі цы ях. 
На прык лад, па лё не 
мы трэ ція ў све це. 
Зу сім ня даў на прый шла 
ін фар ма цыя ад Су свет най 
ганд лё вай ар га ні за цыі, 
што ад нос на ма ла ка 
Бе ла русь вый шла на пя тае 
мес ца ў све це і тры мае 
4% су свет на га рын ку. 
Зра зу ме ла, што на пе ра дзе 
Но вая Зе лан дыя, гі ганц кі 
ЕС, ЗША, Аў стра лія, але 
пя тай ідзе на ша кра і на. 
І гэ тым кож ны з нас 
па ві нен га на рыц ца».
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Што прапануе 
школьны 
буфет

Усё пра шкоду 
і карысць 
раслін
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Дзе ці ў цэнт ры ўва гі
Лет нія ка ні ку лы ад ліч ва юць апош нія дзянь кі. 

Зу сім хут ка сот ні ты сяч бе ла рус кіх школь ні каў 

пе ра мес цяц ца за школь ныя пар ты. Ме на ві та з 

гэ тай на го ды ра та валь ні кі пра вод зяць ак цыю «У цэнт ры 

ўва гі — дзе ці». А рас ка заць аб тым, што ча кае ма лень-

кіх бе ла ру саў і іх баць коў, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па пра-

сіў афі цый на га прад стаў ні ка Мінск ага га рад ско га ўпраў-

лен ня Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях Воль гу 

МЕЛЬ ЧАН КУ.

Сё ле та ак цыя прой дзе ўжо пя ты раз. Яна па дзе ле на на тры 

эта пы. Пер шы з іх пач нец ца зу сім хут ка — 21 жніў ня.

Экі пі роў ка ра та валь ні каў по бач з фор май
Пад рых тоў ка да шко лы рэд ка абы хо дзіц ца без ві зі ту ў буй ны 

ганд лё вы цэнтр. Столь кі ўся го трэ ба на быць — і кан цы ляр скія пры-
ла ды, і фор му, і абу так, і за плеч нік... Зра зу ме ла, што ра біць па куп кі 
зруч ней у ад ным мес цы, чым ез дзіць па вя лі кім го ра дзе. На гэ та і 
зро бяць ак цэнт ра та валь ні кі. Тым больш што вель мі мно га баць коў 
ад кла да юць пад рых тоў ку да шко лы на апош нія дні ле та...

— На прык лад, у ад дзе лах дзі ця ча га адзен ня на ма не ке нах або 
ве шал ках бу дуць вы стаў ле ны кам плек ты ба я во га адзен ня ра та-
валь ні ка, — ка жа Воль га Мель чан ка. — Ся род іх — і экі пі роў ка 
дзі ця чых па ме раў. А ў ад дзе лах, якія ганд лю юць кан цы ляр скай 
пра дук цы яй, з'я вяц ца вог не ту шы це лі і аў та ном ныя па жар ныя апа-
вя шчаль ні кі. Уся ат ры бу ты ка су пра ва джа ец ца цэт лі ка мі, 
на якія на не се ны ад па вед ныя сло га ны. СТАР. 3
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ПЕРАВАГІ 
АЙЧЫННАЙ СЕЛЕКЦЫІ

На ву коў цы па дзя лі лі ся апош ні мі да сяг нен ня мі ў аг ра пра мыс ло вас ці

СТАР. 4

Бе ла рус кім ву чо ным у сфе ры 
раз віц ця сель скай гас па дар кі 
што год да во дзіц ца ад каз ваць на 

вя лі кую коль касць вы клі каў, каб 

на ша кра і на ме ла маг чы масць 

пра да ваць вы са ка я кас ную пло-

да а га род нін ную і мя са-ма лоч-

ную пра дук цыю на рын ках ін-

шых дзяр жаў.

Не аб ход на і но выя сар ты рас лін 
вы вес ці з боль шай ура джай нас цю, і 
рас пра ца ваць рэ цэп ту ру кар моў для 
жы вё ла га доў лі, і па бу да ваць ма шы-
ны, якія бу дуць за бяс печ ваць до гляд 
за рас лі на мі як на эта пе раз віц ця, так 
і ў мо мант іх убор кі. І «па праў ку» на 
на двор'е зра біць не за быц ца. А так-
са ма трэ ба са чыць за пе ра да вы мі 
су свет ны мі рас пра цоў ка мі і ка лі не 
апя рэдж ваць іх, то як мі ні мум, не ад-
ста ваць і іс ці ў на гу з ча сам. Пра тое, 
над чым яны сён ня пра цу юць, больш 
пад ра бяз на ў ма тэ ры я ле «Звяз ды».

Ў РЭ ЖЫ МЕ НОН-СТОП
Апош нія 10 га доў у Бе ла ру сі на зі-

ра ец ца тэн дэн цыя па ве лі чэн ня ўра-
джай нас ці і ва ла во га збо ру збож жа. 
Яшчэ дзе ся ці год дзе та му мы збі ра лі 
ка ля 5 млн тон у се зон. Сё ле та план ка 
пад ня тая амаль да 8 млн тон. На ву-
коў цы доб ра пад рых та ва лі ся для да-
сяг нен ня мэ ты —рас пра ца ва лі сар ты 

і тэх на ло гіі, угна ен ні і срод кі ахо вы 
рас лін. Пры гэ тым яны не хва рэ юць 
на ап ты мізм, і ро бяць «па праў ку на 
глуп ства». Яны ра зу ме юць, што на 

мес цах не заў сё ды ўно сяц ца ўгна ен-

ні ў тых коль кас цях, якія рэ ка мен ду-

юц ца тэх на ла гіч ным рэг ла мен там. 

Уліч ва юць і тое, што не заў сё ды пра-

во дзіц ца свое ча со ва аба ро на рас лін 

і не ты мі прэ па ра та мі. Па іх раз лі ках, 

ка лі тэх на ло гіі ўсіх эта паў бу дуць вы-

кон вац ца, атры маць ура джай насць 

у 45 цэнт не раў з гек та ра — цал кам 

рэ аль на.

На мес нік ге не раль на га ды рэк та-

ра па на ву ко вай ра бо це і вы твор-

час ці На ву ко ва-прак тыч на га цэнт-

ра НАН Бе ла ру сі па зем ля роб стве 

Дзміт рый ЛУ ЖЫН СКІ ад зна чае, 
што кож ны но вы сорт, які ства ра юць 
ай чын ныя на ву коў цы, эфек тыў ней шы 
на 3-5% за па пя рэд ні ана лаг. Што год 
іх ства ра ец ца ад 15 да 28. Ня гле дзя-
чы на тое, што з бе ла рус кі мі се лек-
цы я не ра мі кан ку ры ру юць леп шыя 
еў ра пей скія се лек цый ныя цэнт ры, 
на на шых па лях усё яшчэ ка ля 80% 
ай чын ных сар тоў. «А гэ та больш за
2 млн гек та раў рал лі», — удак лад няе 
На мес нік ге не раль на га ды рэк та ра 
па на ву ко вай ра бо це НПЦ НАН па 
зем ля роб стве Эро ма 
УРБАН. 

ЗБОЖ ЖА БЛА СЛА ВЁ НАЕЗБОЖ ЖА БЛА СЛА ВЁ НАЕ

Удзель ні цы фальк лор на га гур та «Вя зан ка» з вёс кі Вяз зе Асі по віц ка га ра ё на 
Воль га СА ЛАЎ Ё ВА, Рэ на та ПА РА МО НА ВА, Але на БЕЛ АХ ВОСТ, Ма ры на ЛЕЙ ВА і Іры на ЗА БАЎ СКАЯ (з абразом).


