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• У Грод не па шы раць 

вы ка ры стан не элект ра-

транс пар ту.

• Па соль ства ва Уз бе кі-

ста не су мес на з «Бел авія» 

ар га ні за ва ла чар тар ныя 

рэй сы для вяр тан ня бе ла-

ру саў да до му.

• Бе ла рус кія ва лей ба-

ліст кі возь муць удзел у 

ма ла дзёж ным ЧЕ-2020.

• Бе ла рус кія на ву коў-

цы рас пра цоў ва юць но выя 

сар ты пер сі каў.

• Экс парт бе ла рус кіх 

та ва раў ва Уз бе кі стан за 

сту дзень—май па вя лі-

чыў ся да $68,7 млн.

• З 12 жніў ня мін ча не 

мо гуць аб мя няць чэ кі «Ма ё -

масць» на ак цыі ста ліч ных 

прад пры ем стваў.

• Ура джай насць збож-

жа вых, буль бы, бу ра коў 

і лё ну ў Бе ла ру сі знач-

на вы рас ла за апош нія

15-20 га доў.

• Чэм пі я нат све ту па 

фех та ван ні 2021 го да ў 

Егіп це ад ме не ны.

• Аб ме жа ван ні на на-

вед ван не ля соў дзей-

ні ча юць у 14 ра ё нах 

Бе ла ру сі.

КОРАТКА

Пётр КА ЗА КЕ ВІЧ, 

на мес нік стар шы ні 

Прэ зі ды у ма 

На цы я наль най ака дэ міі 

на вук:

«За апош нія 15-20 га доў 
мы іс тот на па вя лі чы лі 
ўра джай насць 
сель ска гас па дар чых 
куль тур: збож жа вых 
і зер не ба бо вых — з 28 да 
35 ц/га, буль бы — з 150 да 
250 ц/га, бу ра коў — з 220 
да 460 ц/га, ільно ва лак на — 
з 6 прак тыч на да 10 ц/га. 
Гэ тыя вы ні кі да сяг ну ты 
шмат у чым за кошт 
ра бо ты аграр най на ву кі. 
На ву ко вае за бес пя чэн не 
не аб ход нае для раз віц ця 
сель ска гас па дар чай 
га лі ны».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗДАРОЎЕ. 
ПРАКТЫЧНЫ 
ПАДЫХОД

ЛАБАРАТОРЫЯ 
У КАНТЭЙНЕРЫ

Ша нуй сваёШа нуй сваё

ПЕ ХА ТОЙ У КАЗ КУ. 
МОЖ НА I НА ВЕ ЛА СI ПЕ ДЗЕ
Аль тэр на ты вай за меж ным па да рож жам мо жа 

стаць эка ла гiч ны ад па чы нак
Коль кi раз да во дзi ла ся бы ваць у Бе ла веж скай пу шчы, пад лi-

чыць вель мi скла да на. Час цей сю ды пры во дзi лi жур на лiсц кiя 

спра вы: пу шчу на вед ва юць вы со кiя ўра да выя дэ ле га цыi i вя-

сё лыя кам па нii мiж на род ных ма ла дзёж ных аль бо спар тыў ных 

су по лак. Пры яз джа лi ў на цпарк так са ма сям' ёй з дзець мi — 

але заў сё ды гэ та бы ло ў скла дзе ней кiх ар га нi за ва ных груп. 

А вось каб не вя лi кай ка мер най кам па нi яй, та ко га 

i не зга даю.

На двор'е i клi матНа двор'е i клi мат

АМАЛЬ СА МАЕ 
ЦЁП ЛАЕ 

ПАЎ ГОД ДЗЕ,
па чы на ю чы з 1945 го да

Як ад зна чы ла на мес нiк на чаль нi ка Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра 

гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лю ра дые ак тыў на га за брудж ван ня i 

ма нi то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мiнп ры ро ды Свят ла на 

КУЗЬ МIЧ, ад ной з ак ту аль ных праб лем су свет най эка но мi кi 

i мiж на род най па лi ты кi ў ХХI ста год дзi з'яў ля ец ца праб ле ма 

зме ны клi ма ту.

— Клi мат мя няў ся заў сё ды, але пад уз дзе ян нем на ту раль ных пры-

чын. Асаб лi вас цю зме ны клi ма ту ў ця пе раш нi час з'яў ля ец ца яго ант-

ра па ген ны ха рак тар, — па ве да мi ла яна.

У Бе ла ру сi зме ны клi ма ту на зi ра юц ца з 1989 го да — з ана маль на 

цёп ла га сту дзе ня, i за гэ тыя 30 га доў тэм пе ра ту ра па вет ра па вы сi ла-

ся на 1,3 гра ду са (пры блiз на 0,4 гра ду са за 10 га доў). Мi ну лы, 2019-ы 

быў са мы цёп лы за ўсю гiс то рыю на цы я наль ных ме тэа на зi ран няў, i 

па ча так 2020-га ад яго не ад роз нi ваў ся — ся рэд ня ме сяч ная тэм пе-

ра ту ра сту дзе ня i лю та га бы ла вы шэй шая за клi ма тыч ную нор му на 

пяць з лiш нiм гра ду саў. Са ка вiк i чэр вень так са ма бы лi цёп лыя, а вось 

кра са вiк i май — ха лад ней шыя за клi ма тыч ную нор му.

Су пер ха лод ная кан цоў ка вяс ны i поз няе ле та
Але гэ та вы клю чэн не з пра вiл. До сыць ха лод ны май, зда ва ла ся б, 

пе ра крэс лiў прад ка зан нi спе цы я лiс таў аб чар го вай хва лi цяп ла — але не. 

Уво гу ле пер шае паў год дзе бя гу ча га го да бы ло вель мi 

цёп лае.
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Жы хар Жо дзі на Аляк сандр РЫ ЖОЎ у лет-

нія дні пры хо дзіць на тэ ры то рыю спе цы я лі за-

ва най дзі ця ча-юнац кай шко лы алім пій ска га 

рэ зер ву па вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ, 

каб па трэ ні ра вац ца — не та роп ка спус ка ец-

ца да ва ды, са дзіц ца ў сваю аса біс тую бай-

дар ку, вяс луе да ся рэ дзі ны ра кі. Ме на ві та ў 

гэ тай шко ле ў свае пад лет ка выя і юна чыя 

га ды Аляк сандр да лу чаў ся да спор ту, а ця-

пер на ба зе ўста но вы дзей ні чае ве тэ ран скі 

клуб-ка ман да, які ства раў ся пры яго ўдзе-

ле. Сам Аляк сандр ува хо дзіць у гру пу на шых 

па ра а лім пій цаў па вес ла вых ві дах спор ту і 

ўвесь воль ны час рых ту ец ца да вя лі кіх і ма-

лых спа бор ніц тваў.

Пас ля шко лы ён па сту піў у ва ен нае ву чы-

лі шча, по тым стаў афі цэ рам. На ву чэн нях быў 

цяж ка па ра не ны, за стаў ся без на гі. Але спорт 

даў муж чы ну ве ру ў ся бе, за па ліў агень чык 

над зеі, у тым лі ку і алім пій скай, зра біў ап ты-

міс тыч ным і жыц ця ра дас ным ча ла ве кам. Ця-

пер Аляк сандр — вя до мая ў го ра дзе асо ба: 

ства рыў і ўзна чаль вае бу даў ні чую фір му, да-

па ма гае са цы яль ным пра ек там, на свае збе ра-

жэн ні ўзвёў пры го жую кап лі цу-зва ні цу на мес-

цы раз бу ра най у шас ці дзя ся тыя га ды царк вы. 

Упарт асцю ды пос пе ха мі ў спор це, жыц цё вай 

стой кас цю Аляк сандр стаў пры кла дам для мно-

гіх жо дзін скіх пад лет каў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Вя лі кая ва да Вя лі кая ва да 
Аляк санд ра Ры жо ваАляк санд ра Ры жо ва
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