ЗДАРОЎЕ.
ПРАКТЫЧНЫ
ПАДЫХОД

ЛАБАРАТОРЫЯ
У КАНТЭЙНЕРЫ

17 ЛІПЕНЯ 2020 г.
ПЯТНІЦА
№ 137 (29251)

ЦЫТАТА ДНЯ

Вялікая вада
Аляксандра Рыжова

Пётр КАЗАКЕВІЧ,
намеснік старшыні
Прэзідыума
Нацыянальнай акадэміі
навук:

«За апошнія 15-20 гадоў
мы істотна павялічылі
ўраджайнасць
сельскагаспадарчых
культур: збожжавых
і зернебабовых — з 28 да
35 ц/га, бульбы — з 150 да
250 ц/га, буракоў — з 220
да 460 ц/га, ільновалакна —
з 6 практычна да 10 ц/га.
Гэтыя вынікі дасягнуты
шмат у чым за кошт
работы аграрнай навукі.
Навуковае забеспячэнне
неабходнае для развіцця
сельскагаспадарчай
галіны».

КОРАТКА
• У Гродне пашыраць
выкарыстанне электратранспарту.
• Пасольства ва Узбекістане сумесна з «Белавія»
ар га ні за ва ла чар тар ныя
рэйсы для вяртання беларусаў дадому.
•

Беларускія валейбалісткі возьмуць удзел у
маладзёжным ЧЕ-2020.

• Беларускія навукоўцы распрацоўваюць новыя
сарты персікаў.
• Экспарт беларускіх
тавараў ва Узбекістан за
студзень—май па вя лічыўся да $68,7 млн.
• З 12 жніўня мінчане
могуць абмяняць чэкі «Маёмасць» на акцыі сталічных
прадпрыемстваў.
• Ураджайнасць збожжавых, бульбы, буракоў
і лёну ў Беларусі значна вырасла за апошнія
15-20 гадоў.
• Чэмпіянат свету па
фех та ван ні 2021 го да ў
Егіпце адменены.
• Абмежаванні на навед ван не ля соў дзейні ча юць у 14 ра ё нах
Беларусі.
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Жыхар Жодзіна Аляксандр РЫЖОЎ у летнія дні прыходзіць на тэрыторыю спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага
рэзерву па веславанні на байдарках і каноэ,
каб патрэніравацца — нетаропка спускаецца да вады, садзіцца ў сваю асабіс тую байдарку, вяслуе да сярэдзіны ракі. Менавіта ў
гэтай школе ў свае падлеткавыя і юначыя
гады Аляксандр далучаўся да спорту, а цяпер на базе ўстановы дзейнічае ветэранскі

клуб-каманда, які ствараўся пры яго ўдзеле. Сам Аляксандр уваходзіць у групу нашых
параалімпійцаў па веславых відах спорту і
ўвесь вольны час рыхтуецца да вялікіх і малых спаборніцтваў.
Пасля школы ён паступіў у ваеннае вучылішча, потым стаў афіцэрам. На вучэннях быў
цяжка паранены, застаўся без нагі. Але спорт
даў мужчыну веру ў сябе, запаліў агеньчык
надзеі, у тым ліку і алімпійскай, зрабіў апты-

Надвор'е i клiмат

містычным і жыццярадасным чалавекам. Цяпер Аляксандр — вядомая ў горадзе асоба:
стварыў і ўзначальвае будаўнічую фірму, дапамагае сацыяльным праектам, на свае зберажэнні ўзвёў прыгожую капліцу-званіцу на месцы разбуранай у шасцідзясятыя гады царквы.
Упартасцю ды поспехамі ў спорце, жыццёвай
стойкасцю Аляксандр стаў прыкладам для многіх жодзінскіх падлеткаў.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Шануй сваё

АМАЛЬ САМАЕ
ЦЁПЛАЕ
ПАЎГОДДЗЕ,
пачынаючы з 1945 года
Як адзначыла намеснiк начальнiка Рэспублiканскага цэнтра
гiдраметэаралогii, кантролю радыеактыўнага забруджвання i
манiторынгу навакольнага асяроддзя Мiнпрыроды Святлана
КУЗЬМIЧ, адной з актуальных праблем сусветнай эканомiкi
i мiжнароднай палiтыкi ў ХХI стагоддзi з'яўляецца праблема
змены клiмату.

ПЕХАТОЙ У КАЗКУ.
МОЖНА I НА ВЕЛАСIПЕДЗЕ
Альтэрнатывай замежным падарожжам можа
стаць экалагiчны адпачынак
Колькi раз даводзiлася бываць у Белавежскай пушчы, падлiчыць вельмi складана. Часцей сюды прыводзiлi журналiсцкiя
справы: пушчу наведваюць высокiя ўрадавыя дэлегацыi i вясёлыя кампанii мiжнародных маладзёжных альбо спартыўных
суполак. Прыязджалi ў нацпарк таксама сям'ёй з дзецьмi —
але заўсёды гэта было ў складзе нейкiх арганiзаваных груп.
А вось каб невялiкай камернай кампанiяй, такога
i не згадаю.
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— Клiмат мяняўся заўсёды, але пад уздзеяннем натуральных прычын. Асаблiвасцю змены клiмату ў цяперашнi час з'яўляецца яго антрапагенны характар, — паведамiла яна.
У Беларусi змены клiмату назiраюцца з 1989 года — з анамальна
цёплага студзеня, i за гэтыя 30 гадоў тэмпература паветра павысiлася на 1,3 градуса (прыблiзна 0,4 градуса за 10 гадоў). Мiнулы, 2019-ы
быў самы цёплы за ўсю гiсторыю нацыянальных метэаназiранняў, i
пачатак 2020-га ад яго не адрознiваўся — сярэднямесячная тэмпература студзеня i лютага была вышэйшая за клiматычную норму на
пяць з лiшнiм градусаў. Сакавiк i чэрвень таксама былi цёплыя, а вось
красавiк i май — халаднейшыя за клiматычную норму.

Суперхалодная канцоўка вясны i позняе лета
Але гэта выключэнне з правiл. Досыць халодны май, здавалася б,
перакрэслiў прадказаннi спецыялiстаў аб чарговай хвалi цяпла — але не.
Увогуле першае паўгоддзе бягучага года было вельмi
цёплае.
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