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ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

На тал ля КА ЧА НА ВА, 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Вель мі важ на не толь кі 
знай сці та ле на ві тых 
дзя цей, пад рых та ваць, 
вы ха ваць іх, але і не стра ціць 
за тым пры пе ра хо дзе 
ў да рос лы спорт. Сён ня 
ву чы лі шчы алім пій ска га 
рэ зер ву зай ма юць важ нае 
мес ца ў пад рых тоў цы 
спар тыў на га рэ зер ву, 
з'яў ля ю чы ся той са май 
ба зай, дзе пад рас та юць 
бу ду чыя чле ны на цы я наль ных 
ка манд і бу ду чыя чэм пі ё ны. 
Вель мі па ка заль на, што 
з 12 спарт сме наў, якія 
за ва я ва лі ме да лі на Гуль нях 
у Рыа-дэ-Жа нэй ра, 10 — 
вы пуск ні кі ву чы лі шчаў 
алім пій ска га рэ зер ву».

ЦЫТАТА ДНЯ

Арганічная 
гаспадарка 

ў ЕАЭС – не міф

Як паэзія 
развівае 
інтэлект

СТАР. 13

Па мясцінах 
Максіма 

Багдановіча…

Іна ва цыіІна ва цыі  ��

ГЕ НЕ ТЫ КА: АД ФАН ТАС ТЫ КІ 
ДА РЭ АЛЬ НАС ЦІ

Як на ву коў цы ства ра юць но выя сар ты рас лі ны
і ка рэк ту юць спад чын насць ча ла ве ка?

На слы хуНа слы ху  ��

Каб 
«са цы яль ная» 

ста ла 
«пра цоў най»

Ня ма стра ха во га ста жу — 
ня ма пен сіі?

Для та го каб у ста рас ці атры маць 
пра цоў ную пен сію па ўзрос це, 
ча ла ве ку трэ ба мець пра цоў ны 
і стра ха вы стаж. Апошні дае 
пра ва на пра цоў ную пен сію 
па ўзрос це. Ён ня даў на быў 
па вя лі ча ны і, па чы на ю чы 
з 1 сту дзе ня 2017 го да, бу дзе 
што год па вя ліч вац ца на 
6 ме ся цаў да да сяг нен ня 20 га доў. 
У су вя зі з гэ тым у не ка то рых 
лю дзей па ды шоў пен сій ны 
ўзрост, а не аб ход ных на сён ня 
15,5 го да стра ха во га ста жу 
ў іх яшчэ ня ма. 
Як ім быць? СТАР.  3СТАР.  4

Уні каль ны на ву ко вы аб' ект — 
Рэс пуб лі кан скі банк 
ДНК ча ла ве ка, жы вёл, 
рас лін і мік ра ар га ніз маў — 
быў аб ве шча ны сё ле та 
на цы я наль ным зда быт кам. 
Ад каз насць за яго 
за ха ван не і функ цы я на ван не 
ўскла дзе на 
на На цы я наль ную ака дэ мію 
на вук.

Банк з'я віў ся ў Ін сты ту це ге не-
ты кі і цы та ло гіі НАН уся го тры га-
ды та му, а сён ня ён на ліч вае ўжо 
6,5 ты ся чы ўзо раў ДНК ча ла ве ка, 
868 узо раў ДНК жы вёл, больш як 
2 ты ся чы ДНК рас лін, 257 узо раў 
ДНК мік ра ар га ніз маў. І ге не тыч-
ны ма тэ ры ял пра цяг вае сю ды па-
сту паць. На прык лад, на ву коў цы 
за ма ро зі лі каш тоў ныя ўзо ры ДНК 
еў ра пей ска га зуб ра, ДНК рыб, ко-
ней, ка лек цыю ўзо раў ДНК не са-

праўд ных транс фар ман таў 
іль ну-даў гун ца, якая не мае 
ана ла гаў у све це... У бан-
ку за хоў ва юц ца ўзо ры ДНК 
па цы ен таў са зла я кас ны мі 
і даб ра якас ны мі пух лі на мі 
роз ных ор га наў, з бран хі-
яль най астмай, астэ а па ро-
зам, ту га ву хас цю і ін шы мі 
за хор ван ня мі. Ёсць узо ры 
ДНК ка рэн ных жы ха роў Бе-
ла ру сі з шас ці эт на гра фіч-
ных рэ гі ё наў кра і ны, ДНК спарт-
сме наў двац ца ці на цы я наль ных 
ка манд, шта мы мік ра ар га ніз маў, 
якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў вы твор-
час ці фер мен та ва ных ма лоч ных 
пра дук таў, а так са ма бія ўгна ен няў 
і бія сты му ля тара ў рос ту рас лін. 
Па сут нас ці, са бра ныя ка лек цыі 
ўяў ля юць са бой ана лаг біб лі я тэ-
кі сіс тэ ма ты за ва ных ге не тыч ных 
пер ша кры ніц (на кож ны но вы ўзор 
скла да ец ца паш парт), да якіх на ву-

коў цы змо гуць звяр нуц ца ў лю бы 
мо мант. Пры тэм пе ра ту ры мі нус 
80 гра ду саў на цы я наль нае ба гац це 
мо жа за хоў вац ца веч на. Але най-
больш уні каль ныя ўзо ры пла ну-
ец ца за хоў ваць пры тэм пе ра ту ры 
вад ка га азо ту. Маг чы ма, у бу ду-
чы ні, ка лі ма ле ку ляр ная ге не ты ка 
зро біць гі ганц кі ры вок на пе рад, усе 
гэ тыя ўзо ры ста нуць уні каль ным 
ма тэ ры я лам для да-
след чы каў...

КАЦЯРЫНІНА ГОРКАКАЦЯРЫНІНА ГОРКА

Сяброўкі Кацярына УВАРАВА і Кацярына ЗЮБІНА 
са сваімі дзецьмі Палінай і Глебам 

катаюцца на снежнай горцы каля старой сядзібы 
ў Лошыцкім парку сталіцы. 
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