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3 с.

Породіллям Породіллям 
компенсують компенсують 
кошти кошти 
за «пакунок за «пакунок 
малюка»малюка»

11 с.

Коли Коли 
коронавірус  коронавірус  
наступає, наступає, 
обережність — обережність — 
найперший найперший 
захистзахист
Про що говорили Про що говорили 
красноградці красноградці 
із нашою із нашою 
кореспонденткою кореспонденткою 
на вулицях містана вулицях міста

Çì³íà êë³ìàòó íàðàç³ — îñíîâíà 
ïðîáëåìà, ç ÿêîþ ñòèêàþòüñÿ âèðîá-
íèêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ó 
áîðîòüá³ çà âðîæàé. Îñòàíí³ìè ðîêàìè 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñò³éêå ï³äâèùåííÿ òåì-
ïåðàòóðè àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ³ òðè-
âàëå áåçäîù³â’ÿ. Çàòÿæí³ ïîñóõè òåïåð 
ãîëîâí³ âîðîãè àãðàð³¿â. Çà ³íôîðìàö³-
ºþ íàóêîâö³â ³íñòèòóòó çåðíîâèõ êóëü-
òóð, öüîãî ë³òà âèïàëî ëèøå 69,8 ìì 
îïàä³â. Öå íà 55 â³äñîòê³â ìåíøå ñå-

ðåäíüî¿ áàãàòîð³÷íî¿ íîðìè. ²ç 2014-ãî 
òàêèé äåô³öèò âîëîãè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
âäðóãå. Ïîïåðåäí³ ïðîãíîçè ñâ³ä÷àòü, 
ùî ïîñóøëèâ³ ïåð³îäè òðèâàòèìóòü ³ 
íàäàë³. Â³äòàê ñåëåêö³îíåðè òðóäÿòüñÿ 
íàä ñòâîðåííÿì òàêèõ ñîðò³â ³ ã³äðèä³â 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, çî-
êðåìà îçèìî¿ ïøåíèö³ òà êóêóðóäçè, 
ÿê³ çìîæóòü íàéêðàùå àäàïòóâàòèñÿ 
äî êë³ìàòè÷íèõ ïðèìõ òà íå âòðàòÿòü 
ïðîäóêòèâíîñò³.

Íîâèíêè ñåëåêö³¿ ñïåðøó âèïðîáîâó-
þòü íà äîñë³äíèöüêèõ ä³ëÿíêàõ. Äåìîí-
ñòðàö³éíå ïîëå ç ã³áðèäàìè êóêóðóäçè º é 
ó ÄÏ ÄÃ «Êðàñíîãðàäñüêå». Ñþäè íàñàì-
ïåðåä ³ çàïðîñèëè ó÷àñíèê³â ñåì³íàðó. 

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà 
²ãîðÿ Êîáîñà, òóò íàðàç³ âèðîùóºòüñÿ  
ïîíàä â³ñ³ìäåñÿò ã³äáðèä³â êóêóðóäçè. Öå 
ë³í³éêè âèðîáíèöòâà ³íñòèòóòó çåðíîâèõ 
êóëüòóð ÍÀÀÍ Óêðà¿íè, êîìïàí³é «Ìà¿ñ», 
ÒÎÂ ÍÂÊÔ «Ñåëåêòà», «Euralis», «KWS-
Óêðà¿ íà», «Ârevant», ÀÔ «Ñàäè Óêðà¿íè» 
òà ³íø³. Ó÷àñíèêè ç³áðàííÿ ïîáà÷èëè, ÿê 
ïî÷óâàºòüñÿ êà÷àíèñòà ó ñêëàäíèõ ïî-
ãîäíèõ óìîâàõ öüîãî ñåçîíó. Ïðî îñîá-
ëèâîñò³ êîæíîãî ã³áðèäó òà òåõíîëîã³þ ¿õ 
âèðîùóâàííÿ ó ïåâíèõ êë³ìàòè÷íèõ çîíàõ 
ðîçïîâ³ëè ôàõ³âö³ êîìïàí³é, ÿê³ áåçïî-
ñåðåäíüî ñòâîðþþòü òà ðåàë³çóþòü òàêó 
ïðîäóêö³þ íà â³ò÷èçíÿíîìó  íàñ³ííºâîìó 
ðèíêó é çà ìåæàìè äåðæàâè.

Ïðîäîâæåííÿ íà 5 ñ.

Як зібрати Як зібрати 
високі врожаї високі врожаї 
зернових усупереч зернових усупереч 
кліматичним змінамкліматичним змінам

Цій темі присвятили семінар, який  8 вересня відбувся 
на базі державного підприємства «Дослідне господарство 
«Красноградське». До нього долучилися науковці  
інституту зернових культур Національної академії 
аграрних наук України, представники компаній, 
які працюють у галузі селекції та виробництва насіння, 
місцеві аграрії. З учасниками зібрання поспілкувався
 голова Красноградської райдержадміністрації 
Олександр Кайдаш.
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Äèðåêòîð ³íñòèòóòó çåðíîâèõ êóëüòóð Âëàäèñëàâ ×åð÷åëü (ñïðàâà) ïðåäñòàâëÿº ã³áðèäè êóêóðóäçè, ñòâîðåí³ íàóêîâöÿìè çàêëàäó

ЗАХОДИ
з нагоди відзначення 

Дня міста 

та 77-ї річниці 

визволення 

Красноградського 

району від нацистів 

18 âåðåñíÿ
09.00 — ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ìîãèëè 
íåâ³äîìèõ ñîëäàò³â, ñåëèùå Êóìè 

19 âåðåñíÿ
08.00 — â³äêðèòèé Êóáîê ç âîëåéáîëó, 
ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê á³ëÿ Êðàñíî-
ãðàäñüêîãî ìîëîä³æíîãî öåíòðó
08.30 — â³äêðèòèé Êóáîê ç ôóòáîëó, 
ñòàä³îí «Þâ³ëåéíèé»
10.00 — ðàéîííà õîäà «Ìàðø Ïàì’ÿò³» 
â³ä Ìàëî¿ ïëîù³ ì³ñòà äî ìåìîð³àëüíî-
ãî êîìïëåêñó «Áðàòñüê³ ìîãèëè», ì³òèíã 
òà öåðåìîí³ÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â, ìåìî-
ð³àëüíèé êîìïëåêñ «Áðàòñüê³ ìîãèëè»
11.00 — ñïîðòèâíî-ìàñîâèé êîí-
êóðñ-çìàãàííÿ «Ìàìà, òàòî, ÿ — ñïîð-
òèâíà ñ³ì’ÿ!», Ìàëà ïëîùà
12.30 — ëåãêîàòëåòè÷íà åñòàôåòà, 
Ìàëà ïëîùà
14.00 — ñòàðò ìîëîä³æíîãî êâåñòó 
«²ñòîðè÷íèìè ñòåæêàìè Êðàñíîãðàä-
ùèíè!», Ìàëà ïëîùà
17.00 — âèñòóï äóõîâîãî îðêåñòðó 
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñè-
òåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, á³ëÿ Áóäèíêó 
ðàäè
18.00 — êîíöåðòíî-ðîçâàæàëüíà ïðî-
ãðàìà, Öåíòðàëüíà ïëîùà ì³ñòà

12 с.

Діти Діти 
високого неба високого неба 
Премію відомого Премію відомого 
письменника письменника 
із сахновщинського із сахновщинського 
краю свого часу краю свого часу 
отримала отримала 
Ганна ТкаченкоГанна Ткаченко


