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Гэ та ад но з тых ме ра пры-

ем стваў, якое хо чац ца ўба-

чыць дзе ля ўлас ных эмо цый. 

І та кіх ама та раў на ка на ле 

са бра ла ся не каль кі ты сяч, як 

вы зна чы лі ар га ні за та ры. Вя-

до ма, знач ную част ку скла лі 

са мі ўдзель ні кі не звы чай на га 

за плы ву. На прык лад, з Ваў-

ка выс ка пры еха ла цэ лая ка-

ман да моц ных муж чын, каб 

вы гру зіць вя лі кі МАЗ, хоць 

ён і быў зроб ле ны з лёг ка-

га плас ты ку і пе нап лас ту. 

Зда ва ла ся, што смец ця воз 

ідзе сва ім хо дам па ва дзе. 

Ка му наль ні кі та кім чы нам 

яшчэ раз звяр ну лі ўва гу на 

раз дзель ны збор смец ця. На-

прык лад, ле тась яны плы лі 

на пэт-бу тэль ках.

Ме та ліч ныя боч кі, шы ны, 

ба ло ны — усё іш ло ў ход, каб 

на даць пля цоў кам устой лі-

васць. Праў да, на гэ ты пад-
вод ны «фун да мент» ма ла 
хто звяр таў ува гу. Ку ды ці-
ка вей бы ло на зі раць за тым, 
што плы ло на вер се. А тут 
уз вы ша ла ся Эй фе ле ва ве-
жа (Смар гон скі ра ён), плыў 
«Ху та рок у Зо сі» (Сло нім скі 
ра ён), з гаст роль ным ту рам 
пры бы ла Вер ка Сяр дзюч-
ка (прад пры маль нік Та ма ра 
Каз лоў ская).

Ве се ла плы ла вя лі кая бу-
даў ні чая пля цоў ка з ды мам, 
ве ла сі пед ная пар коў ка, на 
якой раз мяс ці ла ся цэ лая 
гру па спарс тме наў-ама та-

раў, вя до ма ж, пі рац кія ка-

раб лі і на ват аку ла Ма ша. 

У го нар 15-год дзя БРСМ 

чле ны гро дзен скай ар га ні-

за цыі пус ці лі па ва дзе вя лі-

кі свя точ ны торт. На вёс лы 

се лі прад стаў ні кі сту дэнц кіх 

атра даў, ва лан цё ры. Ра бот-

ні кі га за вай служ бы пры-

плы лі на сва ім «фір ма вым» 

аў та ма бі лі, і не прос та так, а 

з фе ер вер кам. Прад стаў ні кі 

хі міч най га лі ны пе ра сця раг лі 
ад ня шчас ных вы пад каў на 
вы твор час ці.

Свае плы ву чыя срод кі 
прад ста віў кож ны ра ён воб-
лас ці і го рад Грод на. На ка-

нал пры плыў на ват сам Саль-

ва дор Да лі ў чор ным фра ку і 

цы лінд ры. Плот Гро дзен ска-

га ра ё на пад наз вай «Га ла» 

з вя лі кім бе лым яй кам па ся-

рэ дзі не ад ра зу пры цяг нуў 

ува гу. Тут зна хо дзі ла ся мно-

га не вя до мых іс тот, на пе ра-

дзе бы лі ўста ля ва ны вя лі кія 

чыр во ныя вус ны. Ідэю ажыц-

ця ві лі ў СПК «Пра грэс-Вер-

ця ліш кі», прад стаў ні кі яко га 

па бы ва лі ў Іс па ніі і вель мі 

бы лі ўра жа ны твор час цю 

зна ка мі та га мас та ка. Плы-

ву чы сюр рэа лізм не па кі нуў 

абы яка вы мі і чле наў жу ры, 

яны пры су дзі лі яму Гран-пры. 

Да рэ чы, на мі на цый бы ло ня-

ма ла: і са мы не па тап ляль ны, 

і са мы ары гі наль ны, і са мы 

му зы каль ны...

Трэ ба ска заць, што ідэя 

та кіх за плы ваў «на чым па-

па ла» пе ра ня та ад поль скіх 

су се дзяў. На тым ба ку Аў-

гус тоў ска га ка на ла яны пра-

 вод зяц ца ўжо больш за 

20 га доў. У гро дзен цаў за плыў 

стаў куль мі на цы яй «Свя та 
мо ра», но ва га ме ра пры ем-

ства, якое бу дзе тра ды цый на 

пра хо дзіць на ка на ле ў жніў-

ні. За раз у яго ар га ні за цыі 

пры ня лі ўдзел упраў лен не 

спор ту і ту рыз му абл вы кан-

ка ма, Гро дзен скі рай вы кан-
кам, БРСМ.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 
margo@zviazda.by



Вя сё лае ле таВя сё лае ле та  

На ва ду спус ці лі... МАЗ. А за ім — свя точ ны торт
Уні каль ны для Бе ла ру сі за плыў «на чым па па ла» прай шоў на Аў гус тоў скім ка на ле

На тал ля РА МА НО ВІЧ, на-
чаль нік ад дзе ла ідэа ло гіі, 
куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Гро дзен ска га рай вы кан ка ма:

— Пра гра ма свя та атры ма-
ла ся на сы ча най. Па пу ляр ным 
ста но віц ца «ба лот ны» фут бол. 
Гэ тым ра зам у спа бор ніц тве 
пры ня лі ўдзел ка ля 30 ка ман даў, 
з іх 8 — жа но чых. Мно гія маг-
лі па спа бор ні чаць у кі дан ні ры-
бац ка га бо та і вы ра та валь на га 
кру га. Для ры ба коў так са ма быў 
ар га ні за ва ны свой кон курс. Дзя-
цей за баў ля лі Неп тун і За ла тая 
Рыб ка. На шы тра ды цый ныя пад-
вор кі бы лі аб ста ля ва ны на мар-
скую тэ му. На дру гі год пла ну ем 
пус ціць да дат ко ва транс парт з 
Грод на, мож на да ба віць яшчэ 
ганд лё вых пунк таў, асаб лі ва з 
аха ла джаль ны мі на по ямі, каб 
за бяс пе чыць больш кам форт ны 
ад па чы нак, без доў гіх чэр гаў.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр 
НАН па зем ля роб стве ажыц цяў ляе 
се лек цый ны пра цэс па 42 сель-
ска гас па дар чых куль ту рах. «Гэ та 
прак тыч на ўсе збож жа выя, азі-
мыя, кру пя ныя. Так са ма вя дзец-
ца се лек цый ны пра цэс па 19 ві дах 
шмат га до вых ба бо вых і зла ка вых 
траў. Акра мя та го, 75 на шых сар тоў 
уклю ча ны ў рэ естр ін шых кра ін», — 
па ве да міў ву чо ны.

Спе цы я ліс ты ак тыў на пра цу юць 
над тым, каб зні зіць ім парт бял ко-
вых на паў няль ні каў, на якія што-
год вы дат коў ва ец ца ка ля 300 млн 
до ла раў. З гэ тай мэ тай ство ра ныя 
но выя сар ты рас лін. Вя дзец ца се-
лек цыя лу бі ну, га ро ху.

З уво дам у Бе ла ру сі ў экс плу а-
та цыю двух ку ку ру за ка ліб ро вач ных 
за во даў у знач най сту пе ні ўда ло-
ся вы ра шыць пы тан не па на быц ці 
на сен ня ку ку ру зы. «Ка лі яшчэ 15
га доў та му лі чы ла ся, што ку ку ру за —
куль ту ра паў днё вых рэ гі ё наў, то 
сён ня ў брэсц кім фі лі яле Ін сты ту та 
рас лі на вод ства ство ра на ўжо 10 
гіб ры даў ку ку ру зы бе ла рус кай вы-
твор час ці, якія на 50% за мя ня юць 
ім парт. Там жа ство ра ны сар ты і 
сла неч ні ка, і мно гія ін шыя куль ту-

ры», — рас ка заў Эро ма Урбан.

На се лек цыі спра ва з рас лі на мі 

не спы ня ец ца. Па сло вах ву чо на га, 

у Ін сты ту це гле ба знаў ства і аг ра хі міі 
рас пра ца ва ны комп лекс угна ен няў 
пад пэў ныя ві ды куль тур з раз лі ча-
ным на бо рам мак ра- і мік ра эле мен-
таў. «Та кі комп лекс сён ня ёсць пад 
цук ро выя бу ра кі, лён. Акра мя та го, 
Ін сты тут ахо вы рас лін ужо па спеў 
рас пра ца ваць больш за тры дзя сят-

кі тэх на ло гій для аба ро ны ад шкод-
ні каў і хва роб. Яны за бяс печ ва юць 
за ха ва насць ура джаю ад 10—20% 
і вы шэй», — да даў экс перт.

— Кож ны год сель гас вы твор цы 
кра і ны на пес ты цы ды вы дат коў ва-
юць ка ля 200 млн до ла раў, — пра-
ін фар ма ваў Дзміт рый Лу жын скі. 
«Сту пень іх так січ нас ці роз ная. Ці 
мо жа ай чын ная сель ская гас па дар-
ка абы сці ся без хі міч ных срод каў 
ахо вы? У вы пад ку ад мо вы ад «хі-
міч най тэ ра піі» вы ні кі для сель скай 
пра мыс ло вас ці па збо ры ўра джаю 
змян шаюц ца ў 3—4 ра зы. Пры чым, 
ка лі ўжы ваць пес ты цы ды, вы кон ва-
ю чы нор му, то яны бу дуць рас кла-
дац ца і сля доў ад іх не за ста нец ца. 

У на шай кра і не ідзе жорст кі кант-

роль па ўжы ван ні пес ты цы даў і іх 

да зі ра ван ня, каб усё бы ло бяс печ-
на», — за пэў ніў ву чо ны.

Ці ка ва, што, па ін фар ма цыі гід-
ра ме тэа служ бы, 40% ВУП кра і ны 
на пра мую за ле жыць ад на двор'я і 
асноў ную част ку ме тэа за леж на га 
пра дук ту скла дае сель ская гас па-
дар ка. Па сло вах на ву коў цаў, за леж-

насць рас лі на вод ства ад на двор'я 
за ста ец ца та таль най. Дзміт рый Лу-
жын скі ад зна чыў, што па куль ра бо-
тай «цэ ха пад ад кры тым не бам» на-
ву коў цы ўсіх кра ін све ту кі ра ваць не 
на ву чы лі ся, ня гле дзя чы на ўсе свае 
ге не тыч ныя рас пра цоў кі. «Рэ гу ля-
ваць клі мат ча ла век мо жа толь кі ў 
цяп лі цах. Але па вы сіць устой лі васць 
сар тоў да ма ра зоў, на прык лад, маг-
чы ма. Мы па вы сі лі ўстой лі васць 
рап су да ма ра зоў. Гэ тыя сар ты 
сён ня вы трым лі ва юць 14 гра ду-
саў ні жэй за нуль. Ра ней маг чы ма
бы ло толь кі мі нус восем», — рас ка-
заў спе цы я ліст.

МЕ ХА НІ ЗА ЦЫЯ «РУ ЛІЦЬ»
Факт — ні я кая су час ная кра і на не 

змо жа атрым лі ваць доб рыя ўра джаі 
без на леж най ме ха ні за цыі. На прык-
лад, ка лі кам байн у се зон убор кі 
пра ста іць толь кі адзін дзень — кра-
і на мо жа стра ціць да 150 тон збож-
жа. Над ма шы на мі, так са ма як і над 
сар та мі, трэ ба пра ца ваць увесь час. 
На мес нік ге не раль на га ды рэк та-
ра па ўка ра нен ні і вы пра ба ван нях 
НПЦ НАН па ме ха ні за цыі сель-
скай гас па дар кі Дзміт рый КОМ-
ЛАЧ ад зна чае, што за апош нія 5 
га доў рас пра ца ва на больш за 100 
най мен няў ма шын і аб ста ля ван ня 
для сель скай гас па дар кі. «Адзін з 
яр кіх пры кла даў — Ін сты тут рас-
пра ца ваў се ял ку пра мой сяў бы, 
якая да зва ляе ў пра цэ се ўно сіць 
мі не раль ныя ўгна ен ні. Так са ма 
мы рас пра ца ва лі гле ба апра цоў чы 
агрэ гат, у якім хут кая зме на мо ду-
ляў да зва ляе ра біць апра цоў ку гле-
бы па ўсіх іс ну ю чых тэх на ло гі ях», 
— рас ка заў на ву ко вец.

Спе цы я ліс ты На ву ко ва-прак-
тыч на га цэнт ра па ме ха ні за цыі 

сён ня так са ма пра цу юць над тым, 
каб змен шыць стра ты ар га ніч ных 
угна ен няў, бо кошт іх вель мі вы-
со кі. Для гэ та га рас пра ца ва на вя-

лі кая коль касць ма шын. Апош няя 

рас пра цоў ка — ма шы на для вы-

со ка дак лад на га ўня сен ня цвёр дых 

мі не раль ных угна ен няў.

«Ця пер мы зай ма ем ся тым, каб 

сё ле та прай шлі дзяр жаў ныя вы пра-

ба ван ні яга даў бо рач на га кам бай-

на. Пла ну ец ца, што да на ступ на-

га се зо на ён з'я віц ца на се рый най 

вы твор час ці. Вар та так са ма ад-

зна чыць, што ў рам ках пра гра мы 

Са юз най Дзяр жа вы скон чы ла ся 

рас пра цоў ка і ажыц цяў ля ец ца па-

ста ноў ка на се рый ную вы твор часць 

ка ля 10 ма шын, якія да зва ля юць 

па гра да вай тэх на ло гіі атрым лі ваць 

вы со кія ўра джаі на сен най буль бы. 

У цэ лым за апош ні год мы па ста ві лі 

15 но вых ма шын і аб ста ля ван ня на 

се рый ную вы твор часць», — рэ зю-

ма ваў Дзміт рый Ком лач.

Да рэ чы, тэр мін ука ра нен ня но-

вых рас пра цо вак у экс плу а та цыю 

скла дае ка ля 3 га доў. Сё ле та ўжо 

пра цуе но вая рас пра цоў ка НПЦ 

НАН па ме ха ні за цыі — тэх на ла гіч-

ная лі нія па пад рых тоў цы на сен ня 

збож жа вых куль тур.

ТЭ МА КАР МОЎ УСЁ ЯШЧЭ 
НЕ РАС КРЫ ТАЯ

Каб зра зу мець важ насць жы вё-
ла га доў лі ў сель скай гас па дар цы 

кра і ны трэ ба па мя таць ад ну ліч бу — 

65. Ме на ві та столь кі пра цэн таў ва-

ла во га да хо ду ад аграр на га сек-
та ра эка но мі ка атрым лі вае праз 
жы вё ла га доў лю. Сён ня ў Бе ла ру сі 
аг ра рыі ка рыс та юц ца са мы мі пе ра-

да вы мі бія тэх на ло гі я мі на пост са-
вец кай пра сто ры. Але стан спраў 
Бе ла ру сі ў жы вё ла га доў лі на ву коў-
цаў не за да валь няе. «Мы ўжо на 
пра ця гу 10 га доў не мо жам пе рай сці
мя жу ўдо яў у 5 ты сяч кілаграм ма ла-
ка на ка ро ву ў год», — прыводзіць 
сярэднія лічбы па краіне пер шы на-
мес нік ге не раль на га ды рэк та ра 
НПЦ НАН па жы вё ла га доў лі Іван 
ШАЙ КО.

Па вод ле яго слоў, на ву коў цы 
рас пра ца ва лі тэх на ло гіі ў се лек-
цыі, пра пі са лі і рэ ка мен да цыі па 
на рых тоў цы кар моў. Але карм лен-
не ў мно гіх гас па дар ках усё яшчэ 
ажыц цяў ля ец ца не эфек тыў на. «Мы 
па він ны змя ніць па ды хо ды, каб вы-
тры маць тэх на ла гіч ныя па ра мет ры 
тра вя ных кар моў. Ге на ты пы на шых 
ка роў ужо ця пер здоль ныя пад-
няць узро вень удо яў да 7,5 ты ся чы 
кілаграм у год. Га лоў нае — кар міць 
пра віль на», — вы ка заў сваё мер ка-
ван не ву чо ны. На яго дум ку, праб-
ле му вы ра шыць па ляп шэн не якас ці 
тра вя ных кар моў з да да ван нем да 
30% бял ко вай част кі.

На ву ко вец так са ма ад зна чыў, 
што ў 2017—2018 га дах пла ну ец ца 
ства рыць су мес ныя се лек цый на-ге-
не тыч ныя цэнт ры ў Бе ла ру сі і Ра сіі. 
Гэ тае пы тан не аб мяр коў ва ла ся 30 
чэр ве ня на па ся джэн ні Вы шэй ша га 
дзяр жаў на га са ве та Са юз най дзяр-
жа вы. Та кія цэнт ры бу дуць ство ра-
ны па ма лоч най жы вё ла га доў лі, 
на сен ня вод стве, птуш ка га доў лі з 
вы ка ры стан нем най ноў шых бія-
тэх на ла гіч ных пры ёмаў і ме та даў. 
На пра ця гу на ступ ных пя ці га доў 
спе цы я ліс ты пла ну юць ужо атры-
маць вы нік.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

ПЕРАВАГІ АЙЧЫННАЙ СЕЛЕКЦЫІ

Гэ та ві до ві шча ўжо трэ ці год за пар здзіў ляе сва ім не-
стан дарт ным па ды хо дам. Удзель ні кі, а іх на бі ра ец ца 
ка ля 20, плы вуць хто на чым здат ны — і на бу даў ні-

чай пля цоў цы, і на Эй фе ле вай ве жы, і ў кам па ніі са 

зна ка мі тым Саль ва до рам Да лі. Сё ле та ава рый ныя 

служ бы яшчэ раз звяр ну лі ўва гу на ме ры бяс пе кі, а 

ка му наль ні кі пры зва лі да збо ру дру гас най сы ра ві ны. 

Усе ўдзель ні кі шчас лі ва даб ра лі ся да фі ні шу.


