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На дзён ная
не аб ход насць
і экс парт ны па тэн цы ял

На мес нік мі ніст ра 

сель скай гас па дар кі 

і хар ча ван ня Ула дзі-

мір ГРА КУН ар гу мен-

та ва на га во рыць пра 

не аб ход насць пры-

няц ця гэ та га за ко на:

— Пло шча зя мель 

у све це для вы твор час ці ар га ніч най пра-

 дук цыі па вя лі чы ла ся за 10 га доў з 30,2 млн га 

да 58 млн га. Аб' ём рэа лі за цыі ар га ніч-

 най пра дук цыі за гэ ты пе ры яд на су свет ным 

рын ку вы рас да 89,7 млрд до ла раў (па вя-

лі чыў ся ў 2 ра зы). Асаб лі вас цю зга да на га 

сег мен та рын ку з'яў ля ец ца ста біль на вы со кі 

рост (ад 10 да 20 % у год). Згод на з экс перт-

ны мі ацэн ка мі, да 2020 го да між на род ны 

аба рот ар га ніч най пра дук цыі па вя лі чыц ца 

да 130 млрд до ла раў. У су свет ным маш та-

бе вя дзец ца ак тыў ная ра бо та па рас пра-

цоў цы і ўдас ка на лен ні нар ма тыў на-пра ва-

во га рэ гу ля ван ня ар га ніч най вы твор час ці. 

З 179 кра ін све ту, якія ажыц цяў ля юць гэ тую 

вы твор часць, 87 ма юць ад па вед ныя за ко ны, 

17 кра ін зна хо дзяц ца ў пра цэ се рас пра цоў-

кі і пры няц ця нар ма тыў на-пра ва вой ба зы,

20 ма юць стан дар ты, але не ма юць за ко наў. 

Ся род кра ін СНД па ар га ніч най сель скай 

гас па дар цы пры ня тыя за ко ны ва Укра і не, 

Ка зах ста не, Мал до ве, Гру зіі, Та джы кі ста-

не, Ар ме ніі... Вы твор часць ар га ніч най пра-

дук цыі на рошч ва ец ца, і яна ка рыс та ец ца 

вя лі кім по пы там. Мы ма ем маг чы масць за-

бяс пе чыць сваё на сель ніц тва якас най пра-

дук цы яй і ма ем экс парт ны па тэн цы ял. Ужо 

ёсць за ка зы на та кую пра дук цыю (сён ня

ад на толь кі Ра сія га то вая за ку піць яе на 

400 млн до ла раў).

Ці рэ аль на ад мо віц ца 
ад пес ты цы даў?

У на шай кра і не 

шы ро кае рас паў-

сюдж ван не атры ма ла 

ін тэн сіў ная сель ская 

гас па дар ка (ка лі без 

па ве лі чэн ня пло шчаў 

па вя ліч ва ец ца пра-

дук цый насць). Па вы-

твор час ці пра дук таў хар ча ван ня на ду шу 

на сель ніц тва мы зна хо дзім ся на пе ра да вых 

па зі цы ях. Ад нак уз ні кае пы тан не, якім чы нам 

атры ма ны та кія вы со кія вы ні кі? Пра рэк тар 

па на ву ко вай ра бо це Гро дзен ска га дзяр-

жаў на га аграр на га ўні вер сі тэ та, кан ды-

дат сель ска гас па дар чых на вук Сяр гей

ТА РА СЕН КА тлу ма чыць:

— Ёсць пра мая за леж насць па між сту-

пен ню хі мі за цыі і ве лі чы нёй атры ма на га ўра-

джаю. На ступ ствы вы со ка га ўзроў ню хі мі за-

цыі — у грун та выя па верх не выя во ды трап ляе 

ад 15 да 40 % вы ка ры ста ных мі не раль ных 

угна ен няў. У той жа час ар га ніч ныя ўгна ен ні 

вы ка рыс тоў ва юц ца з боль шай ка рыс цю для 

куль тур і з мен шы мі стра та мі. Асноў ныя мі-

не раль ныя ўгна ен ні (азот ныя, фос фар ныя, 

ка лій ныя) утрым лі ва юць знач ную коль касць 

со ляў цяж кіх ме та лаў. З пунк ту гле джан ня 

аг ра хі міі гэ тыя со лі — мік ра эле мен ты. Гэ та 

як у ме ды цы не, ня ма шкод ных рэ чы ваў, ёсць 

шкод ная коль касць. Роз ні ца па між атру тай і 

ле ка мі толь кі ў до зе. Так і тут.

Важ на ве даць, што сіс тэ мы нейт ра лі за цыі 

пес ты цы даў у пры ро дзе не іс нуе. Хі міч ныя 

рэ чы вы (гер бі цы ды, ін сек ты цы ды, фун гі цы-

ды, сты му ля та ры рос ту) трап ля юць у сель-

ска гас па дар чую пра дук цыю, у гле бу, у па-

верх не выя і грун та выя во ды. Ме на ві та гэ та 

і слу жыць пры чы най та го, што мно гія сён ня 

ад маў ля юц ца ад іх пры мя нен ня.

Тым не менш на кар міць усіх лю дзей ар-

га ніч най пра дук цы яй — гэ та 

ўто пія, лі чыць Сяр гей Та ра-

се віч:.

— Ін тэн сіў ныя тэх на ло гіі 

вы рошч ван ня сель ска гас-

па дар чых куль тур па він ны 

раз ві вац ца. Сён ня эка ла гі-

за цыя сель гас вы твор час ці 

праз зні жэн не доз срод каў 

аба ро ны рас лін, ад мо ву ад 

хі міі, за ме на іх бія ла гіч ны-

мі рэ чы ва мі, вы ка ры стан-

не аг ра тэх ніч ных ме та даў 

ба раць бы з пус та зел лем 

зна хо дзіц ца на пер шым 

мес цы... Трэ ба імк нуц ца 

да гэ та га, але ар га ніч нае 

зем ля роб ства так са ма мае 

пра ва на іс на ван не. Тым не 

менш пры ві да воч ных плю сах для зда роўя 

і эка ло гіі гэ та вы твор часць мае не да хо пы. 

Мы пра во дзі лі роз ныя да сле да ван ні, на-

прык лад, пад час прак ты кі сту дэн ты ру ка мі 

зды ма лі ка ла рад ска га жу ка, апра цоў ва лі 

рас лі ны вы ключ на ад ва ра мі і на сто я мі. На 

жаль, ін дэкс урад лі вас ці атры маў ся ніз кі.

Што да ты чыц ца ца ны, то ар га ніч ная пра-

дук цыя каш туе на рын ку да ра жэй, але ў яе 

су му ўклю ча ны і да сле да ван ні на ўтры ман-

не хі міч ных рэ чы ваў. Спе цы я ліс ты на ша га 

ўні вер сі тэ та пра вя лі і ан ке та ван не. Га тоў-

насць на бы ваць ар га ніч ную пра дук цыю па 

ца не, удвая вы шэй шай за тра ды цый ную, 

вы ка за лі 28 % рэ спан дэн таў, па ца не тра-

ды цый най — 63 %.

Спра ва 
не толь кі фер ме раў

На дум ку спе цы я ліс та, з пры няц цем за ко-

на ар га ніч най сель гас вы твор час цю бу дуць 

зай мац ца фер мер скія гас па дар кі, гас па-

да ры пры ся дзіб ных участ каў, але ні хто не 

за ба ра няе і буй ным сель ска гас па дар чым 

прад пры ем ствам зай мац ца та кой дзей нас-

цю. «Наш за кон па ві нен ад па вя даць прын-

цы пам між на род най ар га ні за цыі ар га ніч на га 

зем ля роб ства, та ды на ша пра дук цыя бу дзе 

сер ты фі ка ва на і мо жа быць кан ку рэн та-

здоль най. Мы па він ны мець ор ган па сер-

ты фі ка цыі і сіс тэ му сер ты фі ка цыі та кой пра-

дук цыі. Раз віц цё ар га ніч на га зем ля роб ства 

грун ту ец ца на но вых ве дах і тэх на ло гі ях, тут 

па трэб ны і до свед, і экс пе ры мент», — лі чыць 

Сяр гей Та ра сен ка.

По пыт на ар га ніч-

ную пра дук цыю (пры 

па ста ян ным рос це

вы твор час ці ў Еў ро-

 пе толь кі за 2015 год 

склаў больш за 28 %) 

ста біль на пе ра вы шае 

пра па но ву. Гэ та ве да-

юць мно гія, та му спе цы я ліст «Цэнт ра эка-

ла гіч ных ра шэн няў» На тал ля ПА РЭ ЧЫ НА 

лі чыць, што ры нак та кой пра дук цыі яшчэ не 

на сы ча ны, бе ла ру сам ёсць дзе пра ца ваць.

Пер шыя кро кі ў на шай кра і не бы лі зроб-

ле ны яшчэ ў 90-я га ды, ак тыў на ар га ніч ная 

тэ ма па ча ла раз ві вац ца ў 2009—2012 га-

дах: гэ та бы лі пер шыя се мі на ры, су стрэ чы 

з прак ты ку ю чы мі фер ме ра мі, са сту дэн та-

мі, вы ступ лен не роз ных за меж ных экс пер-

таў і прак ты каў. Сён ня вы да юц ца і роз ныя 

пуб лі ка цыі (у тым лі ку ў ча со пі се «Род ная 

пры ро да»).

Па чы на ю чы з 2012 го да на 

па ста ян най асно ве ў Ака дэ-

міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 

стаў пра хо дзіць ты дзень эка-

ла гі за цыі сель скай гас па дар кі. 

На ву чаюцца пер шыя на мес ні кі

старшынь рай вы кан ка маў па 

сель скай гас па дар цы, стар-

шы ні сель са ве таў. За ня ткі па 

ар га ніч най сель скай гас па дар-

цы пра во дзяць у рам ках на ву-

чаль ных кур саў «Іна ва цый нае 

раз віц цё АПК» і «Кі ра ван не 

хар чо вай і эка ла гіч най бяс пе-

кай». За гэ тыя га ды больш за 

300 кі раў ні коў па зна ё мі лі ся 

з тэ май ар га ніч най сель скай 

гас па дар кі. Да нас у кра і ну рэ-

гу ляр на пры яз джа юць за меж ныя экс пер-

ты, якія вы сту па юць як пе рад фер ме ра мі, 

так і пе рад сту дэн та мі ўні вер сі тэ таў і ка-

ле джаў сель ска гас па дар чых спе цы яль-

нас цяў (Чэ хія, Поль шча і мно гія ін шыя). 

З 2012 го да пра хо дзяць прак тыч на што год 

між на род ныя на ву ко ва-прак тыч ныя кан фе-

рэн цыі па ар га ніч най сель скай гас па дар цы. 

Сё ле та ўпер шы ню бы ла кан фе рэн цыя для 

ма ла дых на ву коў цаў. Коль касць удзель ні-

каў па доб ных ме ра пры ем стваў па ста ян на 

рас це. Гэ та на ву коў цы, фер ме ры, біз нес ме-

ны, прад стаў ні кі сер ты фі ка цый ных ор га наў. 

Пра вод зяц ца круг лыя ста лы, роз ныя аду ка-

цый ныя ві зі ты. На шы спе цы я ліс ты так са ма 

пры ма юць удзел у шэ ра гу роз ных кан фе рэн-

цый, як у СНД, так і ў еў ра пей скіх кра і нах.

Тэ ма ар га ніч най сель скай гас па дар кі 

ад зна ча на і ў не каль кіх стра тэ гіч ных да ку-

мен тах: «На цы я наль ны план дзе ян няў па ба-

раць бе з апус тынь ван нем і дэ гра да цы яй зя-

мель», «На цы я наль ная стра тэ гія ўстой лі ва га 

раз віц ця Бе ла ру сі на пе ры яд да 2030 го да», 

«На цы я наль ная стра тэ гія адап та цыі сель скай 

гас па дар кі да зме ны клі ма ту».

— Акра мя пра цы з фер ме ра мі вя дзец ца 

ак тыў ная ра бо та з на сель ніц твам па фар-

мі ра ван ні па куп ніц ка га по пы ту, — ад зна-

чае На тал ля Па рэ чы на. — Ка лі не бу дзе 

ўнут ра на га по пы ту, цяж ка бу дзе ка заць аб 

раз віц ці ар га ніч най сель скай гас па дар кі 

ў цэ лым. Та му пра вод зяц ца фэс ты, па куль 

толь кі для Мін ска, але мы пла ну ем па шы-

раць ме ра пры ем ства на ўсе аб лас ныя, 

а за тым і ра ён ныя цэнт ры.

Воль га ПРА ЛЮК.

БА РАЦЬ БА БА РАЦЬ БА 
ЗА «ЧЫС ТЫЯ» ЗА «ЧЫС ТЫЯ» 
ПРА ДУК ТЫПРА ДУК ТЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ар га ніч ная вы твор часць — 

гэ та спо саб сель ска гас па дар чай 

вы твор час ці, пры якім не 

вы ка рыс тоў ва юц ца хі міч ныя 

прэ па ра ты, гар мо ны рос ту, 

ан ты бі ё ты кі, ме та ды ген най 

ін жы не рыі. Вы нік да ся га ец ца 

за кошт пра віль на га вы ба ру 

сор ту, аг ра тэх ніч ных пры ёмаў, 

па пя рэ джан ня ўзнік нен ня хва роб 

і рас паў сюдж ван ня шкод ні каў 

ме ха ніч ны мі і бія ла гіч ны мі ме та да мі. 

Прак ты ку юць та кое гас па дар кі больш 

чым у 170 кра і нах све ту.


