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Вя до ма, вы дат кі на за клад ку та-

кіх са доў мо гуць быць боль шы мі, 

чым, на прык лад, пры вы рошч ван ні 

яб лынь. Усё ж трэ ба ўлі чыць і та кія 

ню ан сы, як аба ро на на са джэн няў 

ад пту шак, гра ду, даж джу. Але гэ-

тая куль ту ра вы со ка рэн та бель ная, 

і ўсе вы дат кі хут ка аку пяц ца. Сён-

ня па якас ці бе ла рус кая ча рэш ня 

не са сту пае паўд нё вай, ся рэд няя 

ма са яга ды — 6,5 гра ма, але ёсць і 

сар ты з мак сі маль най ма сай пло да 

ў восем гра маў. З та кой пра дук-

цы яй мож на сме ла вы хо дзіць на 

ры нак. І ка лі бе ла рус кія са да во ды 

за ці ка вяц ца та кой куль ту рай, мож-

на бы ло б іс тот на ска ра ціць ім парт 

па ча рэш ні. На ват гру зін скія ка ле гі 

за ці ка ві лі ся рас пра цоў ка мі бе ла-

рус кіх ву чо ных. Да та го ж бе ла рус-

кія сар ты зі маў стой лі выя і ад роз-

ні ва юц ца хут ка плод нас цю — кос-

тач ка выя куль ту ры на се мян ных 

пры шчэ пах ус ту па юць у пло да на-

шэн не на трэці-чацвёрты год.

Яб лы ні бе ла рус кай се лек цыі 

на кло на вых пры шчэ пах на огул 

да юць ура джаі ўжо на дру гі год 

пас ля па сад кі. Усё гэ та ўплы вае 

на хут кую акуп насць на са джэн-

няў. Так, ад но та вар нае пло да на-

шэн не яб лынь ужо па кры вае вы-

дат кі на па сад ку, та му вы твор цы 

ўваж лі ва со чаць за рас пра цоў ка мі 

ву чо ных. І, як па ве да міў на прэс-

кан фе рэн цыі ды рэк тар Ін сты ту-

та пла да вод ства НАН Бе ла ру сі 

Аляк сандр ТА РА НАЎ, ву чо ныя 

га то выя дзя ліц ца сва і мі се лек-

цый ны мі да сяг нен ня мі, за клю чаць 

да га во ры аб вы твор чым вы пра ба-

ван ні най ноў шых сар тоў.

Трэ ба ска заць, што ін сты тут вя-

дзе се лек цыю па та кіх куль ту рах, 

як яб лы ня, гру ша, віш ня, ча рэш ня, 

чор ныя і чыр во ныя па рэч кі, агрэст 

і ін шых. Акра мя та го ву чо ны мі 

пра во дзіц ца ак тыў ная ра бо та па 

за ха ван ні ге не тыч ных рэ сур саў. 

З 2012 го да «са да він ная» ка лек-

цыя Ін сты ту та пла да вод ства пры-

зна на на цы я наль ным зда быт кам. 

На сён ня ў ёй больш за пяць з па ло-

вай ты сяч узо раў сар тоў 40 куль тур 

110 ві даў. Для пры кла ду, 

толь кі ў ка лек цыі ві на гра-

ду 510 узо раў! Усё гэ та 

за хоў ва ец ца ў са дах ін-

сты ту та, якія зай ма юць 

вя ліз ныя пло шчы. Гэ та 

адзін з най буй ней-

шых са доў у Цэнт-

раль на-Ус ход няй 

Еў ро пе, і ана ла гаў 

яму ў Бе ла ру сі ня-

ма. У склад на ву ко-

ва га цэнт ра ўва хо-

дзіць і Та ла чын скі 

кан сер ва вы за вод, 

пад пла до выя на са-

джэн ні яко га за ня та 

больш за 600 гек та раў і дзе но выя 

рас пра цоў кі ву чо ных най перш пра-

хо дзяць вы твор чае вы пра ба ван не. 

На прык лад, па вы ні ках вы рошч ван-

ня гру шы Прос та Ма рыя зга да ны 

сорт, між ін шым адзін з най леп шых 

у Бе ла ру сі, быў ра я ні ра ва ны па Ві-

цеб скай воб лас ці.

Пра цу юць ву чо ныя і з куль ту ра-

мі, якія ра ней не бы лі ха рак тэр ныя 

для бе ла рус кіх са доў. Імі са бра ная 

ба га тая ка лек цыя па аб ры ко се, 

грэц кім арэ ху, больш за 30 сор таў-

зо раў пер сі ка. Зра зу ме ла, ба га ты 

ге на фонд вы ка рыс тоў ва ец ца і ў 

се лек цый най ра бо це.

Акра мя та го ву чо ныя вя дуць да-

сле да ван ні, звя за ныя з по шу кам 

за меж ных сар тоў, якія маг лі б па-

спя хо ва вы рошч вац ца ў са дах на-

шай кра і ны. На прык лад, 

ле тась на дзяр жаў нае 

сор та вып ра ба ван не пе ра-

да дзе ны сорт іг ру шы Тал-

гар ская пры га жу ня зім ня-

га тэр мі ну вы спя ван ня.

У той жа час бе ла-

рус кія сар ты за па тра ба-

ва ныя за мя жой. У прыватнасці, 

16 сар тоў пла до вых куль тур ра-

я на ва ны па цэнт раль ным рэ гі ё не 

Ра сіі. Хі ба гэ та не па цвяр джэн не 

доб ра га па тэн цы я лу на шых сар-

тоў, якія мо гуць рас ці ў роз ных 

клі ма тыч ных умо вах? Бе ла рус кія 

яб лы ні здоль ныя вы трым лі ваць 

тэм пе ра ту ры ка ля мі нус 40. Най-

больш рас паў сю джа ныя ў Ра-

сіі та кія сар ты, як Але ся, Ан тэй, 

Імант, Ве ся лі на і ін шыя, шы ро кую 

вя до масць атры ма ла бе ла рус кая 

гру ша Прос та Ма рыя з поз нім тэр-

мі нам вы спя ван ня. Доб ра ся бе за-

рэ ка мен да ва лі бе ла рус кія сар ты і 

на Укра і не, адзін з са мых па пу ляр-

ных там — Сяб ры на — вы лу чыў-

ся і ўра джай нас цю, і та вар нас цю 

пла доў.

Ся род апош ніх сар тоў, пе ра-

да дзе ных ву чо ны мі на дзярж вы-

пра ба ван не, у тым лі ку ўлас ныя 

рас пра цоў кі гло гу і ка лі ны. Ву-

чо ны мі вя дуц ца вы пра боў ван ні 

як для пра мыс ло ва га, так і для 

ама тар ска га са да вод ства, пры-

чым для апош ня га па вы ні ках 

экс перт най ад зна кі пра во дзіц ца 

больш па ско ра нае ра я на ван не 

сар тоў.

За ня лі ся ву чо ныя і хме лем. Ня-

даў на бы ла рас пра ца ва ная тэх-

на ло гія па яго раз мна жэн ні, вы-

ве дзе ны азда роў ле ныя рас лі ны і 

за кла дзе ны ма тач нік.

На ву ко выя да сле да ван ні пра-

вод зяц ца так са ма ў ла ба ра то рыі 

пча ляр ства. Ся род апош ніх рас-

пра цо вак — тэх на ло гія вы со ка-

шчыль на га апы лен ня са доў. Да ня-

даў ня га ча су бы ло рэ ка мен да ва на 

мець дзве сям'і пчол на гек тар па-

са дак, але пра ве дзе ныя да сле да-

ван ні па ка за лі, што для апы лен ня 

су час ных, больш ін тэн сіў ных са доў 

іх па трэб на ка ля шас ці.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ста ліч ны транс партСта ліч ны транс парт  

МЕТ РО 
ПРЫ ВАБ ЛІ ВАЕ 
МА ЛА ДЫХ

За пер шае 

паў год дзе 

2018 го да 

ста ліч ны 

мет ра па лі тэн 

пе ра вёз 

больш 

за 141 міль ё н 

па са жы раў — 

пры клад на 

780 ты сяч 

ча ла век 

за су ткі.

Як па ве да міў на чаль нік служ бы ру ху ДП «Мін скі мет ра па лі тэн» 

Ігар ДА ДА ЛКА, звы чай на апош няя ліч ба скла дае 800—850 ты сяч ча-

ла век за су ткі. Аднак ле там тра ды цый на па са жы ра па ток кры ху змян-

ша ец ца — пры клад на на 100 ты сяч ча ла век у дзень. Хто ад пра віў ся 

ад па чы ваць на мо ра, хто — пра ца ваць на да чу, а га лоў нае, раз' еха лі ся 

сту дэн ты. Бо яны знач на больш за да рос лых ка рыс та юц ца мет ро. Да-

рос лы ча ла век што? Ра ні цай на пра цу, ве ча рам з пра цы. А сту дэнт то 

на лек цыю, то ў біб лі я тэ ку, то на фіт нес — ці ма ла спраў у мо ла дзі? 

А поз на ве ча рам, гэ так пас ля адзі нац ца ці, ка го больш за ўсіх уба чыш 

у мет ро? Зноў жа ма ла дых.

Як рас ка заў су раз моў нік, у апош нія га ды на зі ра ла ся тэн дэн цыя да 

зні жэн ня коль кас ці па са жы раў. Пры чы ны та му роз ныя. Уз рас ла аў та-

ма бі лі за цыя на сель ніц тва. Нех та вы бі рае на зем ны гра мад скі транс-

парт, — на жаль, ча сам та му, што «над зям лёй» мож на пры пы нак-дру гі 

пра ехаць без апла ты. Пра сцей ка жу чы, «зай цам». У мет ро ж, вя до ма, 

та кі ну мар не прой дзе. Адзін час не ка то рыя прад пры ем ствы, да якіх ра-

бо чыя да бі ра юц ца ў асноў ным на мет ро, пе ра хо дзі лі на ча ты рох дзён ку, 

і гэ та так са ма ад бі вала ся на агуль ным па са жы ра па то ку.

Але, па сло вах Іга ра Да да лкі, сі ту а цыя ста бі лі за ва ла ся. За раз мін-

скае мет ро пе ра во зіць столь кі ж па са жы раў, як і ра ней. А ў хут кім ча се 

ад пуск ная па ра скон чыц ца, вер нуц ца на ву чо бу сту дэн ты, ад па вед на, 

ска ро ціц ца ін тэр вал па між цяг ні ка мі, і ста ліч ная пад зем ка за пра цуе 

на поў ную моц.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ
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НА ВЕД ВАН НЕ ЛЯ СОЎ 
АБ МЕ ЖА ВА НА Ў 32 РА Ё НАХ

Су хое і вет ра нае на двор'е ста ла пры чы най 

уста наў лен ня вы со ка га кла са па жар най не-

бяс пе кі і ра шэн няў аб увя дзен ні за ба ро ны 

на на вед ван не ля соў у 32 ра ё нах кра і ны, па-

ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве ляс ной гас па дар кі.

Так, ля сы за кры ты для на вед ван ня ў Ваў ка-

выс кім, Мін скім, Ба ры саў скім, Ка лін ка віц кім і ін-

шых ра ё нах. За ба ро на па куль не за кра ну ла толь кі 

Брэсц кую і Ві цеб скую воб лас ці.

З пад ра бяз ным пе ра лі кам ра ё наў мож на азна-

ё міц ца, вы ву чыў шы ін тэр ак тыў ную кар ту за ба ро-

наў і аб ме жа ван няў на на вед ван не ля соў, зме-

шча ную на сай це Мін ляс га са.

БРУС НІ ЦЫ І ЖУ РА ВІ НЫ 
ЧА КА ЮЦЬ!

У Бе ла ру сі ўста ноў ле ны тэр мі ны збо ру 

жу ра він і брус ніц, па ве да мі лі ў прэс-служ-

бе Мінп ры ро ды. Ра шэн ні аб уста наў лен ні 

тэр мі наў збо ру, на рых тоў кі (за куп кі) дзі-

ка рос лых ягад жу ра він і брус ніц пры ня тыя 

абл вы кан ка ма мі.

Збі раць брус ні цы ўжо мож на ў Брэсц кай і Го мель-

скай аб лас цях (з 8 жніў ня), у Ма гі лёў скай (з 12 жніў-

ня). З 15 жніў ня збор бу дзе да зво ле ны ў Мін скай 

воб лас ці, з 16 — у Ві цеб скай, з 20 — у Гро дзен-

скай. На рых тоў ку жу ра він пер шы мі пач нуць жы ха ры 

Брэсц кай воб лас ці — з 24 жніў ня. З 25 жніў ня да іх 

змо гуць да лу чыц ца жы ха ры Го мель скай воб лас ці, 

з 1 ве рас ня — Ма гі лёў скай, з 2 ве рас ня — Мін скай 

воб лас ці. Жу ра ві на вы се зон у Ві цеб скай воб лас ці 

ад кры ец ца 3 ве рас ня, у Гро дзен скай — 6 ве рас ня.

Мінп ры ро ды на гад вае, што збі раць яга ды трэ-

ба спо са ба мі, якія не на но сяць шко ды ягад ні кам і 

не пры вод зяць да іх зні шчэн ня. Пры збо ры брус ніц 

утры ман не спе лых ягад па він на скла даць не менш 

за 99 пра цэн таў ад са бра най ма сы, жу ра він — не 

менш за 95 пра цэн таў. За па ру шэн не тэр мі наў, 

вы ка ры стан не за ба ро не ных срод каў або ме та даў 

збо ру або на рых тоў кі, ін шае па ру шэн не пра ві лаў 

збо ру пра ду гле джа на ад каз насць: па пя рэ джан-

не або штраф да 20 ба за вых ве лі чынь (1 БВ — 

Br24,5), для ІП — да 100 ба за вых ве лі чынь, для 

юры дыч ных асоб — да 500 ба за вых ве лі чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«НА ХІ МІ ЧЫЎ» 
СА БЕ ПРАБ ЛЕМ

Як па ве да міў ад дзел ін фар ма цыі і су вя зяў 

з гра мад скас цю След ча га ка мі тэ та, за гад-

чык ад ной са ста ліч ных крам бы та вой хі міі 

і кас ме ты кі, зло ўжы ва ючы служ бо вы мі паў-

на моц тва мі, на пра ця гу 2018 го да па да ваў у 

бух гал тэ рыю сва ёй ар га ні за цыі фік тыў ныя 

да ку мен ты аб зда чы гра шо вай вы руч кі.

Роз ні цу, якая атрым лі ва ла ся ад рэ аль на атры-

ма най вы руч кі і на зва най у да ку мен тах, ён пры-

свой ваў. У вы ні ку та кіх ма хі на цый за гад чык-кам-

бі на тар за ва ло даў гра шо вы мі срод ка мі на су му 

ка ля 65 ты сяч руб лёў.

Дзе ян ні муж чы ны ква лі фі ка ва ны па ч. 4 

арт. 210 (кра дзеж шля хам зло ўжы ван ня служ-

бо вы мі паў на моц тва мі, здзейс не ны ў асаб лі ва 

буй ным па ме ры). За раз у рам ках рас сле да ван ня 

да пыт ва юць све дак, ана лі зу ец ца бух гал тар ская 

да ку мен та цыя, пры ма юц ца ме ры да ад шу кан ня 

ма ё мас ці, якая пад ля гае арыш ту, у мэ тах кам пен-

са цыі пры чы не най шко ды.

Рас сле да ван не пра цяг ва ец ца.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

ПАД ЛЕТ КІ НА МА ТА ЦЫК ЛЕ 
ЎРЭ ЗА ЛІ СЯ Ў ТРАК ТАР

Ава рыя ў Лель чыц кім ра ё не ад бы ла ся ран-

кам. У ёй па цяр пе лі два не паў на лет нія жы-

ха ры аг ра га рад ка Дзяр жынск.

Па ін фар ма цыі УСК па Го мель скай воб лас ці, 

два род ныя бра ты 15 і 16 га доў еха лі на ма та-

цык ле па гра вій най да ро зе ў ляс ным ма сі ве. На 

за круг лен ні двух ко ла вы транс парт ны сро дак вы-

ехаў на па ла су су стрэч на га ру ху і су тык нуў ся з 

трак та рам, за ру лём яко га быў жы хар Брэсц кай 

воб лас ці. У вы ні ку да рож на-транс парт на га зда-

рэн ня не паў на лет нія ў цяж кім ста не бы лі да стаў-

ле ны ў баль ні цу. Ужо ўста ноў ле на, што ма та цыкл 

на ле жаў ай чы му хлоп цаў. Транс парт ны сро дак не 

за рэ гіст ра ва ны, тэх агляд ён не пра хо дзіў, стра-

ха во га па свед чан ня так са ма ня ма. Апроч та го, 

бра ты не ме лі пра ва кі ра ван ня транс парт ны мі 

срод ка мі. След чыя ўста наў лі ва юць аб ста ві ны 

ава рыі, у тым лі ку тое, хто з па цяр пе лых кі ра ваў 

ма та цык лам.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Гас па даГас па да   р ка па на ву цыр ка па на ву цы

ЧА РЭШ НЕ ВЫ САД. 
БЕ ЛА РУС КАЯ ВЕР СІЯ

Ці рэ аль на ў нас вы рошч ваць паў днё выя дрэ вы?
Бе ла рус кія ву чо ныя ўпэў не ныя, што ча рэш ня 

цал кам за слу гоў вае ўва гі са да во даў. На сён ня 

Ін сты ту там пла да вод ства НАН Бе ла ру сі вы ве дзе на 

больш за дзя ся так улас ных сар тоў і се лек цый ная ра бо та 

пра цяг ва ец ца. Ка лі ра ней лі чы ла ся, што пла до выя дрэ вы 

вар та вы рошч ваць толь кі на поўд ні кра і ны, то за раз дзя ку ю чы 

ма ро за ўстой лі вым сар там ча рэш ні доб ра бу дуць рас ці 

па ўсёй Бе ла ру сі.


