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Тут ро бяць стаў ку на су пер iн-

тэн сiў ныя са ды. Iн сты тут вя-

дзе рас пра цоў ку i ўка ра нен не 

ў вы твор часць адап тыў ных 

тэх на ло гiй, скi ра ва ных на 

атры ман не якас на га па са-

дач на га ма тэ ры я лу. Кож ны 

год на ву коў ца мi i вы твор ца-

мi асвой ва юц ца но выя сар-

ты ра сiй скай i еў ра пей скай 

се лек цыi, каб вы браць ап-

ты маль ныя для бе ла рус кiх 

умоў вi ды.

Са ма наз ва «iн сты тут» пра-

ду гледж вае на ву ко ва-да след-

чую дзей насць уста но вы. Так на 

са май спра ве i ёсць. На ву ко вае 

прад пры ем ства «Гро дзен скi за-

наль ны iн сты тут рас лi на вод ства» 

з'яў ля ец ца фi лi ялам На цы я наль-

най ака дэ мii на вук Бе ла ру сi i скi-

ра ва на на на ву ко вае за бес пя чэн-

не аг ра пра мыс ло ва га комп лек су 

Гро дзен скай воб лас цi. Вя до ма, тут 

iс нуе цэ лы шэ раг на ву ко вых ла ба-

ра то рый па роз ных кi рун ках. Але 

не толь кi. Iн сты тут, якi мес цiц ца ў 

Шчу чы не, мае да во лi знач ную вы-

твор чую ба зу.

Цяпер тут iдзе збор ура джаю 

яб лы каў. Пад са ды ў iн сты ту це ад-

ве дзе на да во лi знач ная пло шча — 

больш за паў сот нi гек та раў. Тут 

вы рошч ва юць звыш 50 сар тоў 

яб лы каў, з якiх больш за 30 — 

экс пе ры мен таль ныя па сад кi. Для 

атры ман ня су пер iн тэн сiў на га са ду 

пры вез лi бам бук. Тут спа дзя юц ца, 

што ма ла ды сад хут ка ся бе аку пiць 

i пач не пры но сiць пры бы так.

— Ле тась мы за кла лi сад на 

дзе ся цi гек та рах па но вай тэх-

на ло гii, — па ве да мiў ды рэк тар 

iнстыту та Сяр гей ШЭЎ ЧЫК. — 

Ка лi ра ней шчыль насць дрэў скла-

да ла ад 800—900 штук на гек тар, 

ця пер яна знач на вы шэй шая i 

скла дае 1800—2100 са джан цаў. 

Гэ та ста ла маг чы ма з вы ка ры-

стан нем бам бу ку. Хоць спат рэ бi-

лi ся да дат ко выя за тра ты, але та-

кая тэх на ло гiя пры но сiць знач ную 

пра дук цый насць са ду. Сё ле та мы 

ўжо атры ма лi 20 тон яб лы каў з гек-

та ра. Та кiя са ды бу дуць за кла дзе-

ны яшчэ. Гэ та да зво лiць не толь кi 

па вя лi чыць аб' ёмы ўра джаю, але i 

якасць пла доў.

У iн сты ту це адзiн з но вых кi-

рун каў — па ляп шэн не афар боў-

кi. Каб яна бы ла раў на мер ная i 

больш-менш ад ноль ка вая. Ме на-

вi та та кiя сар ты ў пры яры тэ це, бо 

двух ка ля ро выя яб лы кi каш ту юць 

знач на тан ней. А вось да бiц ца 

та ко га вы нi ку не так прос та. На-

прык лад, сё ле та тут су тык ну лi ся 

з дзвю ма праб ле ма мi — за суш-

лi вае ле та, ка лi част ка яб лы каў 

асы па ла ся, i цёп лыя во сень скiя 

но чы, пад час якiх пла ды не на бы-

ва юць ко лер.

— Дзiў на, але за меж ныя спа-

жыў цы на пер шае мес ца ста вяць 

не смак яб лы ка, а яго знеш нi вы-

гляд. Пе ра ва га ад да ец ца чыр во-

нам пла дам, якiя ма юць ка лiбр 

70—80 мi лi мет раў. Та му для про-

да жу за клад ва ем яб лы кi ме на вi та 

та кiх па ме раў, а вось мен шыя iдуць 

дру гiм га тун кам i ад праў ля юц ца на 

пе ра пра цоў ку. Кан ды цый ны та вар 

iдзе ў фрук тас хо вi шча, — па ве да-

мiў на чаль нiк гру пы пра мыс ло-

ва га са ду Ста нi слаў НЕ СЦЕР.

Спе цы я лiс ты лi чаць, што сад 

за наль на га iн сты ту та ў Шчу чы-

не — адзiн з най леп шых у Бе ла-

ру сi. I гэ та аб умоў ле на шэ ра гам 

фак та раў, га лоў ным з якiх з'яў ля-

ец ца ме на вi та па са дач ны ма тэ ры-

ял. Ад бы ва ец ца шмат сту пень ча ты 

пра цэс, якi скi ра ва ны на атры ман-

не зда ро вых кло на вых пры шчэ паў. 

Спра ва, па сло вах спе цы я лiс таў, 

да во лi за трат ная, та му гас па дар кi 

па са дач ны ма тэ ры ял у асноў ным 

за куп ля юць. А вось iн сту тыт што-

год асвой вае но выя сар ты ра сiй-

скай i еў ра пей скай се лек цыi, каб 

вы браць вi ды, ап ты маль ныя для 

бе ла рус кiх умоў. На прык лад, два 

га ды та му тут вы са дзi лi пяць гек та-

раў улас ным па са дач ным ма тэ рыя-

лам, сё ле та пла ну ец ца па са дзiць 

яшчэ тры. Част ка iдзе на про даж 

на сель нiц тву пад час тра ды цый ных 

кiр ма шоў, на бы ва юць так са ма i 

гас па дар кi. Во сень — пры дат ны 

пе ры яд для та кой ра бо ты.

Ура джай насць экс пе ры мен-

таль ных са доў ня дрэн ная — 30 тон 

з гек та ра. Як рас ка за ла за гад чы-

ца ад дзе ла са да вод ства Iна СIН-

КЕ ВIЧ, упер шы ню тут зня лi сорт 

«Па мя цi Сю ба ра вай». На бы вае 

па пу ляр насць но вы сорт «Сяб ры-

на». Яб лык зiм нi, жоў та-ма лi на вы, 

на сы ча ны, за хоў ва ец ца да са ка вi-

ка. З iм парт ных сар тоў — ра я на ва-

ны «Чэм пi ён», цi гру ша вы яб лык, 

якi па пу ляр ны па сма ку i маюць 

доб рую ўзнаў лен чую струк ту ру. 

Гэ тым сор там зай ма юц ца мно гiя 

гас па дар кi ў воб лас цi. Так са ма 

маюць доб ры по пыт «Бе ла рус кi 

са лод кi», «Але ся». За раз у iн сты-

ту це вы ву ча юць сар ты «Пос пех», 

«Дару нак», «Красавi та», «Са ка вi-

та», якiя па куль не атры ма лi шы-

ро ка га рас паў сюдж ван ня.

Яб лы кi — важ ны склад нiк эка-

на мiч на га ста ну iн сты ту та. Бо на-

ву ко выя рас пра цоў кi па тра бу юць 

ня ма ла срод каў. Та му пра дук цыю 

iн сты тут рэа лi зуе на ўнут ра ным i 

знеш нiм рын ках. Знач ная част ка 

ад гру жа ец ца ў Ра сiю. Гэ та да па ма-

гае вес цi на ву ко вую дзей насць.

На прык лад, ця пер у рам ках 

дзярж пра гра мы вя дуц ца да следа-

ван нi па праб ле ме пе ры я дыч нас цi 

пло да на шэн ня. Як рас тлу ма чы ла 

ву чо ны сак ра тар Вiк то рыя Ку хар-

чык, з-за вя лi кай коль кас цi пла доў 

на дрэ ве яб лык губ ляе та вар ны 

вы гляд. Гэ ту праб ле му трэ ба вы-

ра шыць: па зба вiц ца ад лiш няй 

за вя зi пры да па мо зе спе цы яль-

ных прэ па ра таў, якiя ўно сяц ца ў 

вы зна ча ны пе ры яд. На па чат ку вя-

дзец ца ра бо та па га лi нах, за тым 

па за вя зi. I тут вар та па да браць 

та кую рэ цэп ту ру, каб атры маць 

ап ты маль ную коль касць пла доў 

на дрэ ве. Праў да, не ка то рыя сар-

ты яб лынь са мi рэ гу лю юць гэ ты 

пра цэс. Яны на огул не скiд ва юць 

лiш нюю за вязь i рас туць да лей. 

Але дрэ ву столь кi яб лы каў не пра-

кар мiць. Каб атры маў ся та вар ны 

плод, па вiн на за стац ца толь кi 5 % 

за вя зi ад усiх кве так. Для су пер-

iнтэн сiў ных са доў, на якiя скi ра ва-

ны ў iн сты ту це, пры мя ня юць апо ру 

i па лiў. Гэ та да ра гiя тэх на ло гii, але 

яны да зва ля юць на ват пры вель мi 

шчыль най па са дцы атры маць вы-

со кi ўра джай та вар ных яб лы каў, 

якiя ад па вя да юць па трэб на му па-

ме ру i ко ле ру.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ. 

Ура джай-2020

З апо рай на бам бук
Як у Гро дзен скiм за наль ным iн сты ту це рас лi на вод ства па ляп ша юць яб лы кi
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Праў да, да рож ку ўздоўж 

ма ляў нi чых азёр Соя брас-

таў ча не аб лю ба ва лi вель мi 

даў но. Мяс цi ны тут над звы-

чай пры го жыя. На прык лад, 

у кар це-бук ле це, якi не так 

даў но па явiў ся ў сва бод-

ным до сту пе ў се цi ве, гэ ты 

ўчас так апiс ва ец ца да во-

лi паэ тыч на: «Соя Ма лая, 

Соя Вя лi кая — дзве вёс кi. 

Брэсц кая Ат лан ты да. Сыш-

ла пад ва ду ў 1974 го дзе. Да 

гэ тай па ры мож на па ла зiць 

па адзi чэ лых фрук то вых са-

дах. Не каль кi га дзiн у цi шы 

на бе ра зе. Ра ка, аст ра вы, 

клiч нiк тру бы ТЭЦ, бар жы, 

парк, пя цi па вяр хо вi кi вы-

гляд ва юць... Рэд кi па раз-

на стай нас цi вы гляд. Сто я чы 

ка ля краю да ро гi, з вы шы нi 

на сы пу мож на гля дзець у 

бяс край няе ча ро та вае по ле. 

Най леп шы вiд на га рад скую 

на бя рэж ную з за рэч ча. Кi ла-

метр рэ лiк та вай сцеж кi...»

Ле пей, пэў на, i не ска-

жаш пра ка ва лак пры ро-

ды ў га рад ской ры се. Ён, 

гэты ка ва лак пра цяг лас цю 

ў пяць кi ла мет раў, атры маў 

у мi ну лую су бо ту афi цый-

ны ста тус экас ця жы ны. На 

адкрыц цi пад крэс лi ва лi, што 

ўнi каль насць пра ек та за-

клю ча ец ца ў комп лекс ным 

па ды хо дзе да вы ра шэн ня 

пы тан ня. Над рэа лi за цы яй 

пра ца ва лi ак ты вiс ты ру ху 

«За вела — Брэст», гар вы-

кан кам, мiн скiя спе цы я лiс ты 

Цэнт ра эка ла гiч ных ра шэн-

няў. Iнi цы я ты ва ўлад ка ван-

ня марш ру ту бы ла пад тры-

ма на Еў ра пей скiм са юзам. 

Вяс ной на аб' ек це па явi лi ся 

ве ла пар коў кi, бы лi ўста ноў-

ле ны шлаг ба у мы, якiя аб мя-

жоў ва юць рух аў та ма бi ляў, 

пра ве дзе ны ра бо ты па доб-

ра ўпа рад ка ван нi.

Увесь марш рут аб ста-

ля ва ны пры го жы мi iн фар-

ма цый ны мi стэн да мi. На iх 

зме шча на iн фар ма цыя пра 

роз ныя вi ды рас лiн i жы вёл, 

якiя су стра ка юц ца на сця жы-

не. Ве ла сi пед ную экскурсiю 

па марш ру це пра вя ла 

брэсц кая га рад ская ляс нi-

чая Але на ШТЫК-БАЖ КО. 

На пра ця гу гэ та га марш ру ту 

мож на бы ло не толь кi па лю-

ба вац ца рас кош ны мi кар цi-

на мi во се нi, але i да ве дац ца 

шмат но ва га.

Уз доўж сця жы ны су-

стра ка ец ца ня ма ла чыр-

ва на кнiж нi каў як ся род 

прад стаў нi коў фло ры, так 

i фаў ны. На прык лад, ма лы 

бу гай — са мая ма лень кая 

еў ра пей ская чап ля, ма лы 

па го нiч — птуш ка, якую ляг-

чэй па чуць, чым уба чыць, бо 

яна знаходзіцца ў гу шча ры 

ча ро ту i ра го зу ў пой ме Му-

хаў ца. Тут таксама жы вуць 

та кiя рэд кiя на ся ко мыя, як 

му раў i ны леў i тыг ро вы жук. 

У аб' ек ты вы ка мер ле там 

трап ля лi ся аса-адзi ноч ка 

бем бекс наса ты i не каль кi 

рэд кiх вi даў стра коз.

Пра iх мож на па чы таць на 

iн фар ма цый ных стэн дах. Тут 

жа рас каз ва ец ца аб бiя раз-

на стай нас цi на шых шы рот, 

зме нах клi ма ту, эка ла гiч ных 

праб ле мах су час нас цi.

— Брэс ту па шан ца ва ла 

з унi каль ным вод на-зя лё-

ным ланд шаф там, — лi чыць 

Але на. — Го рад раз дзя ляе 

Му ха вец. А тэ ры то рыя па-

аба пал ра кi мае свае не паў-

тор ныя асаб лi вас цi. Каш тоў-

насць гэ та га мес ца на ват 

не ў тым, што тут рас туць 

рэд кiя рас лi ны цi трап ля юц-

ца ўнi каль ныя птуш кi ды ка-

зяў кi, а ў на ту раль ным ста-

не эка сiс тэ мы. Мож на браць 

дзя цей, збi рац ца не вя лi кай 

кам па нi яй i ад праў ляц ца ў 

мi нi-па ход па экас ця жы не, 

ды хаць чыс тым па вет рам, 

на зi раць за птуш ка мi — тут 

iх вя лi кае мност ва.

Марш рут вель мi ка рыс-

ны ў асвет нiц кiм пла не. Таму 

на ад крыц цё прый шло ня-

ма ла на стаў нi каў, ра бот-

нi каў уста ноў да дат ко вай 

аду ка цыi. Для iх эк скур сiю 

пра вёў су пра цоў нiк Цэнт-

ра эка ла гiч ных ра шэн няў 

Сяр гей ЮШ КЕ ВIЧ. Пад час 

пра гул кi эк скур са вод даў 

рэ ка мен да цыi па пра вя-

дзен нi па за клас ных за ня-

ткаў з дзець мi, рас ка заў аб 

ва рыян тах вы ка ры стан ня 

сця жы ны ў спра ве на ву чан-

ня. Важ насць но ва га аб' ек-

та ў асвет нiц кай дзей нас цi 

як з дзi ця чай, так i з да рос-

лай аў ды то ры яй пад крэс лiў 

ды рэк тар Цэнт ра эка ла-

гiч ных ра шэн няў Мiн ска 

Яўген ЛА БА НАЎ.

А вось за гад чы ца сек-

та ра спор ту i ту рыз му 

Брэсц ка га гар вы кан ка ма 

Але ся ОК РУГ зра бi ла ак-

цэнт на пра за iч най жыц цё-

вай праб ле ме. Тут час та 

пра вод зяц ца су бот нi кi па 

прыбор цы тэ ры то рыi, i мно-

гiя жы ха ры го ра да пра яў ля-

юць ак тыў насць, ра зу мен не, 

калi трэ ба пры браць. Але ж 

iн шыя ад па чы валь нi кi, на 

жаль, па кi да юць пас ля ся-

бе го ры смец ця. I гэ та за-

сму чае. Плас ты ка выя, па-

пя ро выя, шкля ныя ад хо ды 

на но сяць урон пры ро дзе. 

Ад ча ла ве чай не ахай нас цi 

цер пяць па ста ян ныя на сель-

нi кi ма ляў нi чай сця жы ны, 

асоб ныя ж су ай чын нi кi нi як 

не пры ву чац ца да куль тур-

на га зна хо джан ня на пры ро-

дзе. Але ж чым больш свя до-

мых i са праўд ных ама та раў 

пры ро ды бу дзе пра хо дзiць 

па сця жы не, тым больш ста-

ноў чых пры кла даў для не-

хля мя жых на вед валь нi каў. 

Та му на экас ця жы ну лепш 

ха дзiць сем' я мi аль бо кла-

сам, сту дэнц кай гру пай. Ну i 

за ка ха ным там бу дзе рай.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Фо та 

Аляк санд ра ШУЛЬ ГА ЧА.

Жы вая пры ро да ПА ЛЕ СЕ ЎЗДОЎЖ РЭЧ КI
У Брэс це ад кры лi пя цi кi ла мет ро вую эка ла гiч ную сця жы ну ўздоўж Му хаў ца

Па чат кам гiс то рыi гэ та га марш ру ту мож на, вi даць, 

лi чыць 2012 год. Ме на вi та та ды га ра джа не звяр ну лi ся 

ў гар вы кан кам з прось бай аб ме жа ваць рух ма шын 

на ўчаст ку да ро гi ў ляс ной зо не ўздоўж паўд нё ва г а 

бе ра га Му хаў ца — ад Брэсц кай крэ пас цi да Чыр во-

на га два ра. Так па сту по ва i па ча ла фар мi ра вац ца 

сця жы на ў ця пе раш нiм яе вы гля дзе.


