
По словам Александра Лукашенко, зерно сегодня – практически новое золото или нефть.  
Что делается в стране для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность  

и гарантировать бесперебойные поставки на экспорт?
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Ночью +6...+7
ДНЕМ +13...+15

Пасмурно.
Без осадков.
Ветер южный, 10-13 м/с

погода 7 апреля 8 апреля
Ночью +9...+11
ДНЕМ +8...+11

Пасмурно.
Небольшой дождь.
Ветер южный, 5-8 м/с
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Серада
Раённая масавая газета.

Заснавана 24 сакавіка 1935 года

Солнце
Восход 6.30
Заход 19.54

Долгота дня 13.24

Луна
7, 8, 9 апреля – в Раке,
10, 11 апреля – в Льве

Первая четверть
7, 8 апреля

с. 2

Посевная с прицелом на продбезопасность

Победное 
упорство

Обладателю золотой 
медали турнира  

по греко-римской борьбе  
– всего 15 лет

ЗНАЙ НАШИХ!

с. 6 
урАджАЙ-2022

– Іншы раз даводзіцца і ў абед рас-
пачынаць, – кажа механізатар Рыгор 
Тур. – Гатовы чакаць, колькі трэба, 
толькі б нарэшце ўжо выйсці ў поле. 
Засумавалі за зіму.

Яшчэ дзён 10 – і ў сяўбе зерневых 
можна будзе паставіць кропку. У паняд-

зелак пераростаўскія аграрыі падышлі 
да экватара работ: засеялі больш як 50 
працэнтаў ад неабходнага.

– На маім рахунку каля 50-60 гектараў 
штодня, – кажа Рыгор Тур. – І трактар, 
і пасяўны камбінаваны агрэгат – но-
выя. У кабіне даводзіцца праводзіць 
увесь светлавы дзень. Для большага 
камфорту абсталяваў яе прывычнымі 
рэчамі, падарункамі сваёй сям’і. 

Тое, што трактар новы і можа падкінуць 
сюрпрызаў, вопытнага аграрыя не пу-
жае. Мужчына прызнаўся: цікавыя 
пытанні эксплуатацыі абмяркоўвае з 
калегамі з усёй краіны ў спецыяльнай 
групе ў сацыяльных сетках. Дарэчы, і 
новенькі “Кіравец”, і нямецкая сеялка 
дэбютавалі на пераростаўскіх палет-
ках яшчэ ў верасні. Пасля ашчаднай 
абкаткі цяпер механізатар робіць усё, 
каб атрымаць заяўленую вытворцамі 
аддачу ад машын.

(Заканчэнне – на с 3.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Пераростаўскія 
аграрыі –  

адны з лідараў 
веснавой кампаніі

Экватар  
пройдзены

Рыгор Тур – адзіны сейбіт у гаспадарцы

Нядаўна гаспадарка набыла два новыя “Кіраўцы” расійскай вытворчасці

Раніца ў сельгаспрад-
прыемстве “Калінінскі” 
гэтымі днямі пачынаец-
ца аднолькава: з замеру 
тэмпературы глебы. У 
гаспадарцы актыўнымі 
тэмпамі вядзецца вес-
навая сяўба. Для гэта-
га выкарыстоўваюць 
кожную спрыяльную 
мінуту. З 455 гектараў, 
адведзеных тут пад 
сяўбу яравых культур, 
палова плошчаў ужо 
апрацавана.

У “Краснай  
Будзе”, 

“Баршчоўскім”, 
“Жгунскім” засеяна 

больш як па 300 
гектараў плошчаў
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