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Гла баль ны 
трэнд, у якім 
трэ ба ўдзель ні чаць
Се на тар за клі ка ла мо ладзь пад клю чыц ца 
да да сяг нен ня Мэт устой лі ва га раз віц ця
У се ра ду, 13 чэр ве ня, па за пра шэн ні сту дэн таў Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма Тан ка 
на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі, на цы я наль ны ка ар ды на тар па да сяг нен ні Мэт 
устой лі ва га раз віц ця Мар' я на ШЧОТ КІ НА су стрэ ла ся 
з бу ду чы мі пе да го га мі.

— Ні вод ная доб рая спра ва без мо ла дзі ні ко лі не бу дзе зроб-
ле на, — рас тлу ма чы ла ві цэ-спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та жур на ліс там мэ ту су стрэ чы. — Крэ а тыў насць, твор-
чы па тэн цы ял, ак тыў насць мо ла дзі па він ны быць уцяг ну тыя ў 
рэ чы шча жыц ця. За раз рас пра цоў ва ец ца пра ект На цы я наль най 
стра тэ гіі ўстой лі ва га раз віц ця да 2035 го да, і, ка неш не, тыя дум-
кі, тыя ідэі, тыя асноў ныя стра тэ гіч ныя па ла жэн ні, якія па він ны 
быць за кла дзе ныя ў гэ тую пра гра му, па він ны іс ці ад мо ла дзі, 
ад лю дзей і мець на ўва зе па вы шэн не ўзроў ню і якас ці жыц ця 
лю дзей. Пры рас пра цоў цы лю бой пра гра мы, стра тэ гіі, пры 
пры няц ці лю бо га ра шэн ня га лоў нае — чуць мер ка ван ні, роз ныя, 
ча сам аль тэр на тыў ныя, бо іс ці на заў сё ды па ся рэ дзі не і бу дзе 
зной дзе на кам пра міс на, але аба вяз ко ва з удзе лам не толь кі вы-
ка наў чай і за ка на даў чай ула ды, але і гра мад скай су поль нас ці. 
Мо ладзь ка жа ад кры та і сме ла тое, што ду мае. Та му гэ ты дыя лог 
вель мі ка рыс ны, перш за ўсё для мя не і для ўсіх нас.

На цы я наль ны ка ар ды на тар пад крэс лі ла, што ро ля бу ду чых 
пе да го гаў вель мі важ ная для да сяг нен ня ўсіх 17 Мэт устой лі ва-
га раз віц ця, бо ў кож най з іх мае зна чэн не ад па вед ны ўзро вень 
аду ка цыі як гра мад ства ў цэ лым, так і тых, хто пры мае ра шэн ні. 
Мар' я на Шчот кі на на га да ла ло зунг аме ры кан ска га эко ла га 
Дэ ві да Браў э ра «Ду маць гла баль на, дзей ні чаць ла каль на». 
«Трэ ба перш за ўсё пе ра бу доў ваць сваю свя до масць на да-
сяг нен не ўстой лі вас ці: як спа жы ваць рэ сур сы, як ста віц ца да 
пры ро ды, якім чы нам кож ны з нас аса біс та мо жа ўздзей ні чаць 
на тое, над чым пра цуе ўсё гра мад ства, — лі чыць Мар' я на 
Шчот кі на. — На гэ тай су стрэ чы не прос та сту дэн ты, але — бу-
ду чыя на стаў ні кі. Ад на стаў ні ка за ле жыць вель мі шмат. Гэ та 
аў та ры тэт для дзі ця ці. Вель мі важ на, якія дум кі ён бу дзе нес ці, 
якія каш тоў нас ці, тра ды цыі за кла дзе ў аду ка цый ны пра цэс. 
У час ін тэр нэ ту ма сіў ін фар ма цыі цал кам да ступ ны, але трэ ба 
ўмець ім рас па ра джац ца і фар мі ра ваць у ся бе і ў на ва коль-
ных ду хоў насць і ашчад ныя ад но сі ны адзін да ад на го. А гэ та 
за кла да ец ца ў дзя цін стве».

Бе ла рус кі дзяр жаў ны пе да га гіч ны ўні вер сі тэт шмат ро біць 
для та го, каб пад рых та ваць сва іх вы пуск ні коў для рэа лі за цыі 
Мэт устой лі ва га раз віц ця, па ве да міў рэк тар БДПУ Аляк сандр 
ЖУК: «У нас ство ра ны Ка ар ды на цый ны цэнтр «Аду ка цыя 
ў ін та рэ сах устой лі ва га раз віц ця», функ цы я ну юць дзве сту-
дэнц кія на ву ко ва-да след чыя ла ба ра то рыі. Мы пра вя лі дэ ка ду 
«Аду ка цыя ў ін та рэ сах устой лі ва га раз віц ця» і рых ту ем яшчэ 
шэ раг фо ру маў».

У гу тар цы са сту дэн та мі на цы я наль ны ка ар ды на тар па да-
сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця пад крэс лі ва ла, што кож ны 
ча ла век ін ды ві ду аль ны, кож ны мае ў ся бе за кла дзе ную ге-
ні яль насць і мо жа ўплы ваць як на ўлас нае бу ду чае, так і на 
бу ду чае ўсёй кра і ны і на ват цы ві лі за цыі. «Устой лі васць мае 
на ўва зе раз віц цё без шко ды для на ступ ных па ка лен няў. Мы 
па він ны пе ра даць на шчад кам сваю кра і ну і пла не ту ў ста не 
не гор шым, чым пры на шым спа жы ван ні яе рэ сур саў», — тлу-
ма чы ла яна важ насць ра зу мен ня людзь мі іх укла ду ў аб ліч ча 
заўт раш ня га дня.

Мар' я на Шчот кі на звяр ну ла ўва гу на тое, што сён ня са мая 
га лоў ная па гро за — стра та да ве ру па між дзяр жа ва мі, стра та 
шчы рас ці. «Та му толь кі са лі дар насць, толь кі парт нёр ства мо-
жа вы ра та ваць свет у цэ лым, бо гэ та за бяс пе чыць умо вы для 
да ве ру», — ка за ла яна ма ла дым лю дзям.

На цы я наль ны ка ар ды на тар рас ка за ла пра ме ха нізм кі ра-
ван ня пра цэ сам па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця і за клі-
ка ла мо ладзь удзель ні чаць у парт нёр скай гру пе, якая но сіць 
ад кры ты ха рак тар.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Ёсць праб ле ма з ар га ні за цы яй се-
лек цый на-ге не тыч ных цэнт раў, пад-
рых тоў кай кад раў для АПК і ін шыя. 
Ра сій скі бок так са ма за ці каў ле ны ў 
су мес ных пра ек тах і дзе ян нях.

— За пяць апош ніх га доў пры рост 
агуль най сель ска гас па дар чай пра-
дук цыі склаў у нас 15 %, ле тась мы 
са бра лі рэ корд ны ўра джай збож-
жа вых — 135 міль ё наў тон, — ад зна-
чыў Сяр гей Мі цін. — Мы ўпер шы-
ню за апош нія га ды ў кан ку рэнт най 
ба раць бе прак тыч на вы ціс ну лі з 
на ша га рын ку мя са птуш кі за меж-
ных па стаў шчы коў. На сы ці лі гэ тай 
пра дук цы яй свой ры нак і за раз 
па стаў ля ем яе ў кра і ны араб ска га 
све ту. Між тым іс нуе шэ раг сур' ёз-
ных праб лем. Тое ж ма ла ко. Ра сіі 
ма ла ка не ха пае, мы спа жы ва ем 
яго ка ля 240 кі ла гра маў на ча ла-
ве ка — а гэ та менш за бія ла гіч ную 
нор му, якая скла дае 340 кі ла гра-
маў. З ін ша га бо ку, пе ры я дыч на 
ўзні ка юць праб ле мы са збы там 
ма ла ка як для ра сій скіх ся лян, так 
і для бе ла ру саў. Ура дам абедз вюх 
кра ін трэ ба аб мер ка ваць, якія ме-
ры пры няць, каб та ко га не бы ло. 
Вель мі сур' ёз ныя пы тан ні ста яць і 
пе рад пе ра пра цоў чай пра мыс ло-
вас цю. Пры рос це аб' ёму сель ска-
гас па дар чай вы твор час ці на 15 % 
аб' ём пра дук таў хар ча ван ня вы рас 
ад чу валь на менш. І атрым лі ва ец-
ца пры рос це сель гас вы твор час ці, 
што амаль 30 % пра дук таў хар ча-
ван ня ім парт уец ца. Сён ня Са вет 
Фе дэ ра цыі ства рыў спе цы яль ную 

ча со вую ка мі сію па рас пра цоў цы 
мер дзярж пад трым кі для раз віц ця 
ма шы на бу да ван ня, хар чо вай і пе-
ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці. Нам 
ці ка ва па гля дзець, як з гэ тай праб-
ле май спраў ля юц ца бе ла ру сы.

З ДАК ЛАД НАС ЦЮ 
ДА САН ТЫ МЕТ РА

Ся лян ска-фер мер ская гас па дар-
ка Ула дзі мі ра Ма лі ноў ска га «Дзі я-
на» — ад на з па спя хо вых у кра і не. 
У спе цы я ліс та вя лі кі во пыт ра бо ты ў 
дзяр жаў ных аг ра гас па дар ках, але з 
1991 го да ён пра цуе вы ключ на на ся-
бе. «Дзі я на» бы ла ство ра на на пло-
шчы 50 гек та раў і пер ша па чат ко ва 
гэ тыя зем лі апра цоў ва лі ся вы ключ на 
ся мей ным пад ра дам. На той мо мант 
два сы ны фер ме ра бы лі стар ша клас-
ні ка мі, а да чцэ Дзі я не, у го нар якой 
і на зва ная гас па дар ка, споў ні ла ся 
дзевяць га доў. За раз дач ка і адзін 
з сы ноў — Дзміт рый — пра цу юць на 
роў ных з баць кам. Сын ад каз вае за 
ліч ба выя тэх на ло гіі, на якіх тут за раз 
ба зі ру ец ца ўся ра бо та. Вы ні кі пра цы 
ўраж ва юць. Ле тась ура джай насць 
буль бы скла ла 413 ц/га на пло шчы 
750 гек та раў, збож жа на ма ла ці лі 

74 ц/га. Пад час эк скур сіі па гас па-
дар цы бы ла маг чы масць да ве дац-
ца, як уда ло ся гэ та га да біц ца.

— Вель мі ак тыў на пра цу ем з но вы-
мі тэх на ло гі я мі, зна хо дзім ся ў па ста-
ян ным по шу ку па ды хо даў, ап ты мі за-
цыі сель ска гас па дар чай вы твор час ці. 
За апош нія 3-4 га ды вя лі кія зру хі ад-
бы лі ся па ліч ба вых тэх на ло гі ях. У нас 
тут уста ноў ле на апор ная стан цыя 
спа да рож ні ка вай сіс тэ мы дак лад на-
га па зі цы я на ван ня, якая за бяс печ вае 
дак лад насць пра хо ду ма шын да двух 
з па ло вай сан ты мет раў! Гэ та дае маг-
чы масць эка но міць па лі ва, гро шы, 
на сен не і ўгна ен ні. Рэн та бель насць 
вы твор час ці за 2016 год скла ла 53 %, 
ле тась 46 %, — рас ка заў Ула дзі мір 
Ма лі ноў скі.

Ле тась амаль на 1,5 ты ся чы гек-
та раў зям лі «Дзі я ны» вы рошч ва лі ся 
буль ба, азі мая і яра вая пша ні ца, яч-
мень, рапс, грэч ка. Сё ле та ўла дан ні 
па шы ры лі ся амаль да 3 ты сяч гек та-
раў. Ак цэнт ро біц ца на буль ба вод-
ства. Ле тась шмат буль бы гас па дар-
ка па ста ві ла ва Уз бе кі стан, Ка зах-
стан, Ра сію, Мал до ву, Укра і ну.

Ра зум ная тэх ні ка, якая пра-
цуе ў по лі па за да дзе най пра-
гра ме, вы ключ на за меж ная.

— Бе ла рус кія ма шы ны па-
куль гэ та ра біць не ўме юць, — 
пры зна ец ца гас па дар. — Але 
для пе ра воз кі ўра джаю ні чо га 
леп ша га за наш трак тар МТЗ 
8082 не пры ду ма еш: тан на, хут-
ка, вы со кая пра ход насць.

Для ма біль нас ці гас па дар кі тут 
шмат ча го зроб ле на. Ча ты ры га ды 
та му сер ты фі ка ва лі струк тур нае бу-
даў ні чае пад раз дзя лен не, атры ма лі 
лі цэн зію на пра вя дзен не ра бот. Усе 
бу дын кі на тэ ры то рыі гас па дар кі 
па бу да ва ны сва і мі сі ла мі. Ме та-
ла кан струк цыі так са ма ту тэй шай 
вы твор час ці. Гас па дар ка, да рэ-
чы, пра цуе без крэ ды таў. У куп лю 
тэх ні кі, ма тэ ры я лаў, у бу даў ніц тва 
і гэ так да лей уклад ва юц ца толь кі 
тыя гро шы, якія за ра бі лі. За раз, на-
прык лад, бу ду ец ца но вае буль ба-
схо ві шча на 40 ты сяч тон.

Сак рэт пос пе ху гас па дар кі — на-
ву ко вы па ды ход плюс ліч ба выя тэх-
на ло гіі, удак лад няе гас па дар.

 У тэ му
Аляк сандр ПА ПКОЎ, стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні:

— Гэ та па ся джэн не пра во дзіц ца ў мэ тах ар га ні за-
цыі най больш эфек тыў най ра бо ты V Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі. Мы вы но сім для аб мер ка ван ня цэ лы 
пе ра лік на прам каў, якія сён ня хва лю юць Са юз ную 
дзяр жа ву. Мы па гля дзе лі дзве фор мы ўлас нас ці — 
фер мер скую гас па дар ку і буй ную та вар ную вы твор-
часць. Мы ба чы лі ста ноў чыя пры кла ды, але нам трэ ба 
мець на ўва зе і ад моў ныя, каб пра ца ваць над імі і 
ўдас ка наль ваць на ша за ка на даў ства. Мы па ба чы лі, 
як ства ра ец ца су час ная пра дук цыя, за па тра ба ва ная 
на рын ках Бе ла ру сі і Ра сіі. Але нам трэ ба па ду маць, 

якім чы нам гэ тую пра дук цыю пра па ноў ваць. На жаль, 
шмат рын каў сён ня за поў не на. Нам трэ ба на пра цоў-
ваць та кія су мес ныя пра гра мы, якія на сі лі б сур' ёз ны 
па глыб ле ны ха рак тар. Мы па він ны ра шаць, якім чы-
нам на асно ве ліч ба вых тэх на ло гій ства рыць ма шы ны 
но ва га па ка лен ня, дак лад на га зем ля роб ства. Яшчэ 
ад на праб ле ма, якая нас сён ня хва люе, — ад сут насць 
се лек цый на-ге не тыч ных цэнт раў, якія маг лі б на пра-
ца ваць ад па вед ныя па ды хо ды па ім парт аза мя шчэн ні. 
Па куль мы цал кам за ле жым ад ім пар ту. Нас хва люе 
так са ма ад сут насць пе ра пра цоў кі лё ну. Мы яго пра да-
ём як сы ра ві ну. А гэ та ня вы гад на, трэ ба фар мі ра ваць 
да баў ле ную вар тасць. Праб лем шмат, і мы б ха це лі 
на фо ру ме вый сці на ней кія між дзяр жаў ныя па гад-
нен ні з тым раз лі кам, каб, су мяс ціў шы на шы ін та рэ сы, 
агуль ны мі на ма ган ня мі ства рыць но выя эфек тыў ныя 
на прам кі.

ЛІЧ БА ВАЯЛІЧ БА ВАЯ

На тэрыторыі гаспадаркі «Дзі я на» бы ло чым ура зіц ца.

У цэ ху пе ра пра цоў кі мя са ААТ «Алек санд рый скае».

Аляк сандр ПА ПКОЎ: 
«На ша сель ская гас па дар ка 

па він на вый сці на но вы ўзро вень».

Бе ла рус кі бок 
за ці каў ле ны 
са сты ка ваць з Ра сі яй 

на ма ган ні па вы твор час ці 
сіс тэм сель ска гас па дар чых 
ма шын і пра ца ваць на 
адзі ны комп лекс. 

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
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