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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
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Ула дзі мір ВА ШЧАН КА, мі ністр 
па над звы чай ных сі ту а цы ях:

«Кі раў ні ком дзяр жа вы 
па стаў ле на за да ча зняць усе 
ліш нія пра вер кі, сты му ля ваць 
дзе ла вую ак тыў насць. Тут нам 
не аб ход на, вя до ма ж, шу каць 
па ды хо ды ў на гляд най дзей нас ці. 
Мы даў но пра цу ем з біз не сам, 
і сур' ёз ных праб лем не ўзні ка ла. 
Пас ля пры няц ця ра шэн ня аб 
спы нен ні пра ве рак вы каз ва лі ся 
мер ка ван ні, што асаб лі ва 
на гляд ная дзей насць МНС і не 
пе ра шка джа ла: ёсць за кон, ёсць 
па тра ба ван ні, і ёсць кі раў ні кі, 
служ бо выя асо бы, якія 
па він ны вы кон ваць гэ тыя 
за ко ны і па тра ба ван ні. Мы, 
у сваю чар гу, заў сё ды га то выя 
да дыя ло гу, га то выя прый сці, 
да па маг чы, пад ка заць, на ву чыць, 
паў дзель ні чаць. Га лоў нае — 
за бяс пе чыць вы со кі ўзро вень 
бяс пе кі і пры няць усе ме ры 
па за ха ван ні жыц ця
і зда роўя лю дзей».
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Лаўкост 
да нас 

даляціць?

Іна ва цыі з пра бір кіІна ва цыі з пра бір кі  ��

СВАЁ — ЗАЎ СЁ ДЫ 
НАЙ ЛЕП ШАЕ

Які мі да сяг нен ня мі мо гуць па хва ліц ца 
ву чо ныя-рас лі на во ды?

«Су час нае рас лі на вод ства 
не маг чы ма ўя віць без 
ука ра нен ня і су пра ва джэн ня 
су час ны мі тэх на ло гі я мі, — 
мяр куе на мес нік ге не раль на га 
ды рэк та ра па на ву цы 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. — 
На ай чын ных па лях ураб ля ец ца 
больш за 40 куль тур, 
рас пра ца ва ных у на шай кра і не, 
яны зай ма юць ка ля трох 
чвэр цяў ад усіх па сяў ных пло шчаў. Што год мы рэ ка мен ду ем 
для вы рошч ван ня ад 8 да 15 но вых сар тоў».

Па вод ле слоў спе цы я ліс та, рас пра ца ва ныя ў Бе ла ру сі сар ты рас лі на вод-
чых куль тур не заў сё ды пе ра ўзы хо дзяць свае за меж ныя ана ла гі, ад нак яны 
най лепш адап та ва ны да на ша га клі ма ту. Так, на прык лад, толь кі за апош ні год 
аг ра рыі пра па на ва лі шэ раг сар тоў: пша ні цу яра вую «Ма не та» з ура джай нас цю 
да 110 цэнт не раў з гек та ра, азі мую пша ні цу «Гір лян да», устой лі вую да не спры-
яль най зі моў кі з час ты мі ад лі га мі і па ха ла дан ня мі, і ін шыя. Ад на з ак ту аль ных 
праб лем, якія вы ра ша юц ца ця пер, — за бес пя чэн не сель скай гас па дар кі бял ка-
мі. Іх ад сут насць пры во дзіць да пе ра рас хо ду кар моў мі ні мум на 30 пра цэн таў. 
Пры да па мо зе се лек цыі бы лі рас пра ца ва ны сар ты та кіх куль тур, як ві ка яра вая, 
лу бін вуз ка ліс ты і га рох. Іх вы рошч ван не да зво ліць ад мо віц ца ад 
ім пар ту соі і сэ ка но міць ка ля 100 міль ё наў до ла раў у год. СТАР. 4

Пры го жыя і моц ныяПры го жыя і моц ныя  ��

ЖАН ЧЫ НЫ 
МО ГУЦЬ УСЁ

Пра ца ваць, вы хоў ваць, ства раць і пе ра ма гаць
Ма ці, бе ра гі ні, вы ха валь ні цы дзя цей, за ха валь ні цы ся мей на га 
ача га, ня стом ныя пра цаў ні цы і прос та пры га жу ні. Та кія яны — 
су час ныя жан чы ны Бе ла ру сі, най леп шыя прад стаў ні цы якіх 
сё ле та атры ма лі вы со кую ўзна га ро ду ад Бе ла рус ка га са ю за 
жан чын — пры знан не сва іх за слуг і да сяг нен няў 
у чар го вым кон кур се «Жан чы на го да — 2016». СТАР. 5
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Асцярожна: 
махляры

Намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу, старшыня 
ГА «Беларускі саюз жанчын» Марыяна ШЧОТКІНА ўручае ўзнагароду 

намесніку старшыні Магілёўскага гарвыканкама Але ГАЛУШЦЫ.
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