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На поў на чы кра і ны са мы вя-

лі кі «фронт ра бот» у ба раць-

бе з ін ва зій най рас лі най. З ёй 

зма га юц ца на ват з да па мо гай 

квад ра коп та ра.

Во пыт Ві цеб шчы ны ў зні шчэн ні 

бар шчэў ні ку ці ка вы та му, што тут 

больш за 80 пра цэн таў за рас ні каў 

ад агуль на га па кра і не. Рас лі на-па-

ра зіт рас це на пло шчы ка ля трох 

ты сяч гек та раў.

Фі нан са ван не 
па вя ліч ва ец ца

Най больш праб лем ны мі з'яў-

ля юц ца Ушац кі ра ён, дзе пло шча 

рас паў сюдж ван ня бар шчэў ні ку 

больш за 1260 га, Ві цеб скі — ка-

ля 521, Га ра доц кі — ка ля 404,5 

гек та ра.

Як па ве да міў стар шы ня Ві цеб-

ска га аб лас но га ка мі тэ та пры род-

ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя Вік тар Га ла наў, 

вы яў ле на 3432 мес цы вы рас тан ня 

бар шчэў ні ку Са сноў ска га на тэ-

ры то ры ях 455 зем ле ка рыс таль-

ні каў.

У кан цы кра са ві ка на па ся-

джэн ні Ві цеб ска га аб лас но га вы-

ка наў ча га ка мі тэ та раз гле джа на 

пы тан не аб ар га ні за цыі ра бот па 

ба раць бе з ін ва зій ны мі ві да мі рас-

лін. Ад каз ным вы ка наў цам і служ-

бам бы лі да дзе ны кан крэт ныя да-

ру чэн ні.

Ак ту аль нае пы тан не фі нан-

са ван ня. У ра ён ных і га рад скіх 

бюд жэ тах пра ду гле джа ны срод кі 

на вы ка нан не ме ра пры ем стваў —

больш за 530,7 ты ся чы руб лёў. 

У тым лі ку ў Брас лаў скім, Ві цеб скім, 

Га ра доц кім, Ар шан скім, Ушац кім, 

Шар каў шчын скім ра ё нах і Ві цеб-

ску. Для па раў на ння, ле тась з аб-

лас но га бюд жэ ту вы дзе ле на бы ло 

310 ты сяч руб лёў.

Па вод ле ін фар ма цыі Ві цеб ска-

га аб лас но га ка мі тэ та пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя на 1 чэр ве ня, ме ра пры-

ем ствы па ба раць бе з бар шчэў ні-

кам вы ка на ны на пло шчы больш 

за дзве ты ся чы гектараў. Асвое на 

275,5 ты ся чы руб лёў, або 44 % ад 

пра ду гле джа ных срод каў.

Ба га ты ар се нал
Аб лас ны мі служ ба мі і ар га ні за-

цы я мі, іх пад на ча ле ны мі пад раз-

дзя лен ня мі вы ка нан не ра бот па 

ба раць бе з ін ва зій ны мі ві да мі рас-

лін пра вод зяц ца за ўлас ны кошт.

Так, Ві цеб скім дзяр жаў ным ле-

са гас па дар чым аб' яд нан нем на кі-

ра ва на на зні шчэн не бар шчэў ні ку 

больш за 40 ты сяч руб лёў. Лес ні-

кі ку пі лі 40 кі ла гра маў гер бі цы ду 

«Тэр сан» і 40 літ раў «Тар на да». 

Іх уно сяць з да па мо гай руч ных 

апырс кваль ні каў, а так са ма па-

вет ра на дзі ма лак з па да чай ва ды. 

Пра ве дзе ны ра бо ты на 293,3 га 

зя мель ляс но га фон ду.

Зма га юц ца з «зя лё ным во ра-

гам» і да рож ні кі. У па ло сах ад во-

ду аў та ма біль ных да рог вы ка на ны 

ме ра пры ем ствы на пло шчы 55,2 га. 

І энер ге ты кі бя руць удзел у ба-

 раць бе з «па ра зі там». Для вы ка-

нан ня гэ тых ра бот у фі лі ялах РУП 

«Ві цеб скэ нер га» ма юц ца мо та ко-

сы, кус та рэ зы і трак та ры з на вяс-

ным аб ста ля ван нем.

Чы гу нач ні кі вель мі ак тыў на на-

вод зяць пры га жосць у па ла се ад-

во ду чы гун кі. Ві цеб скім ад дзя лен-

нем БЧ сё ле та на пра вя дзен не ра-

бот вы дат ка ва на 15 ты сяч руб лёў. 

Уся го ў Ві цеб скай воб лас ці для 

пра вя дзен ня ра бот вы ка рыс тоў-

ва ец ца больш за 170 трак та роў, 

аб ста ля ва ных ка сіл ка мі і на вяс ны -

мі апырс кваль ні ка мі. У ар се на-

ле зні шчаль ні каў бар шчэў ні ку 

184 ран ца выя апырс кваль ні кі, ка-

ля 340 тры ме раў і бен за кос. На-

бы та 578 кг гер бі цы даў, больш за 

2680 літ раў глі фа са таў...

У Ві цеб скім ра ё не ра бо ты на 

зем лях сель ска гас па дар ча га 

пры зна чэн ня пра вод зяц ца ўлас-

ны мі сі ла мі сель ска гас па дар чых

ар га ні за цый, якім для за куп кі 

гер бі цы даў вы дзе ле на больш за 

82,6 ты ся чы руб лёў. На зем лях 

сель скіх вы ка наў чых ка мі тэ таў на 

кон курс най асно ве вы зна ча ны 

вы ка наў цы ра бот на су му ка ля 

37,3 ты ся чы руб лёў. Ра бо ты пра-

вод зяц ца спе цы я лі за ва ны мі бры-

га да мі, ство ра ны мі на ба зе Ві цеб-

скай ПМС, УП «Віт рай кам гас» (су-

мес на з рай ад дзе лам Мі ніс тэр ства 

па над звы чай ных сі ту а цы ях) і ААТ 

«Ві цеб скі рай аг ра сэр віс».

Як зні шча юць 
на Ушач чы не?

Ва Ушац кім ра ё не за кошт вы-

дзе ле ных бюд жэт ных срод каў 

за куп ле ны гер бі цы ды «Тэр сан», 

«То тал» 480. Ра бо ты на зем лях 

за па су, а так са ма агуль на га ка-

ры стан ня на се ле ных пунк таў, 

сель ска гас па дар ча га пры зна чэн ня 

агуль най пло шчай 505 га вы кон ва-

юць ра та валь ні кі. Пла ну ец ца да-

дат ко вае на быц цё 40 кг гер бі цы ду 

«Маг нум».

Пер шы на мес нік стар шы ні рай-

вы кан ка ма, на чаль нік упраў лен ня 

па сель скай гас па дар цы і хар ча ван-

ні Сяр гей Са доў скі кан ста туе, што 

для вы ка нан ня ме ра пры ем стваў з 

аб лас но га бюд жэ ту пе ра да дзе на 

ў ра ён ны 226 ты сяч руб лёў. На ра-

бо тах за дзей ні ча ны тры бры га ды

па пяць ча ла век з мо та апырс кваль-

ні кам, трак тар з са до вым апырс-

кваль ні кам. Пад рад най ар га ні за-

цы яй вы ка на ны ра бо ты па хі міч най 

апра цоў цы мес цаў вы рас тан ня на 

пло шчы 300 га. Ра бо ты пра ве дзе-

ны на зем лях сель ска гас па дар ча га 

пры зна чэн ня, сель са ве таў.

На ме ха ніч най апра цоў цы за-

дзей ні ча ны трак тар ныя ка сіл кі 

да рож ных ар га ні за цый, прад пры-

ем ства ЖКГ, сель ска гас па дар чых 

ар га ні за цый, а так са ма ра бо чыя 

ляс га са з мо та ко са мі і ко са мі. 

Сель ска гас па дар чыя ар га ні за цыі 

за вор ва юць зем лі, за ня тыя бар-

шчэў ні кам. Уся го за ара на 710 га.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

БАР ШЧЭЎ НІК НЕ ЗДА ЕЦ ЦА, 
АЛЕ ПА КУЛЬ...

Праб ле ме ін ва зій ных 

ві даў ад да ец ца ў апош-

нія га ды шмат ува гі. 

Што ж та кое ін ва зій ны 

від? Гэ та не прос та чу-

жа род ная рас лі на, якая 

вы рас ла ў на шых умо-

вах, але і да ла мност ва 

на сен ня, а гэ тае на сен-

не, у сваю чар гу, за ся-

лі ла ве лі зар ныя тэ ры-

то рыі. Зга да ная гру па 

рас лін змаг ла за да во лі 

ка рот кі пе ры яд асво іць 

ня звык лыя ёй эка то пы, 

а ў шэ ра гу вы пад каў па-

спя хо ва кан ку ры ра ваць 

і з аба ры ген ным яд ром 

мяс цо вай фло ры.

Трэ ба ад зна чыць, што 

коль касць чу жа род ных рас-

лін з кож ным го дам па ста-

ян на па вя ліч ва ец ца і пра во-

дзіц ца па ста ян ная ра бо та па

ад соч ван ні іх па во дзі н у 

пры ро дзе. Яны асвой ва юць 

но выя тэ ры то рыі за вель мі 

ка рот кі час:

— На прык лад, бар шчэў-

нік тра піў у на шу кра і ну 

толь кі ў 1954 го дзе, — рас-

каз вае Ар кадзь СКУ РА ТО-

ВІЧ, стар шы на ву ко вы су-

пра цоў нік Ін сты ту та экс-

пе ры мен таль най ба та ні кі 

На цы я наль най ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі. — На ву-

коў цы атрым лі ва лі гіб ры ды, 

раз мна жа лі гэ тую рас лі ну. 

Спра ва ў тым, што быў да-

дзе ны за гад вы вес ці рас лі-

ну з вы со кай ура джай нас-

цю, каб на кар міць жы вё лу. 

Ку ку ру за дае ўра джай 

700 цэнтнераў з аднаго гек-

тара, а бар шчэў нік — 1200—

1500 цэнтнераў з та кой жа 

пло шчы. Але лю дзі не ўлі-

чы лі на ступ стваў. І за раз 

лю бое да кра нан не да яго 

ба га та вя лі кі мі праб ле ма мі 

са зда роў ем.

Спе цы я ліст сцвяр джае, 

што ва ўлас ці вас цях гэ тай 

рас лі ны за клю ча юц ца і ме-

та ды ба раць бы з ёю. Бо бар-

шчэў нік па кі дае апё кі толь-

кі пры да па мо зе со неч ных 

пра мя нёў, та му ба раць бу з 

ім трэ ба вес ці ў цём ны час 

су так, та ды яго яд не бу дзе 

та кі ак тыў ны.

Кож ны год у Бе ла ру сі 

зна хо дзяць но выя ін ва зій-

ны ві ды. Іх, маг чы ма, за вез лі 

даў но, але ця пер яны адап-

та ва лі ся і па чы на юць раз-

мна жац ца ў геа мет рыч най 

пра грэ сіі. І спра ва не толь кі ў 

лю дзях, якія бяз дум на пры-

во зяць эк за тыч ныя рас лі ны, 

але і ў па цяп лен ні клі ма ту.

Ка ноп лі па сяў ныя бы-

лі пры ве зе ны ў Бе ла русь у 

ХІХ ста год дзі. З гэ та га ві ду 

ка ноп ляў вы раб ля лі меш ка-

ві ну, вя роў кі. Яны лёг ка здзі-

чэ лі і рас паў сю дзі лі ся.

Су мнік ка над скі рас паў-

сю дзіў ся на ват у Бе ла веж-

скай пу шчы. Яго шмат на 

бы лых сель ска гас па дар-

чых угод дзях, якія ра ней 

бы лі за кі ну тыя. На пус ту-

ю чай зям лі трэ ба бы ло па-

се яць шмат га до выя тра вы, 

па свіць жы вё лу, але гэ та га 

не зра бі лі свое ча со ва, і рас-

лі на-агрэ сар за ня ла тэ ры то-

рыю. На ват дрэ вы не мо гуць 

рас ці по бач з су мні кам, та му 

што ў ка ра нях гэ тай шкод-

най рас лі ны ёсць ін гі бі та ры, 

гэ та зна чыць рэ чы вы, якія 

за па воль ва юць рост ін шых 

рас лін. Сён ня на ву коў цы 

спра бу юць зда быць гэ тыя 

рэ чы вы ў чыс тым вы гля дзе 

і вы ка рыс тоў ваць су праць 

са мо га су мні ка.

Дуб чыр во ны (або паў-

ноч ны) спее на 20—30 га-

доў ра ней на ша га ду ба, але 

пад та кі мі ду ба мі не рас туць 

гры бы, тра вя ніс тыя рас лі ны, 

та му што пад ім зна хо дзіц ца 

шчыль ны пласт су хо га ліс-

ця. Та кія дрэ вы фар мі ру юць 

«мёрт выя» ля сы.

Лу бін шмат ліс ты мае вы-

дат ныя ўлас ці вас ці: за бі рае 

азот з па вет ра і на за па швае 

ў гле бе. У гэ тай рас лі не шмат 

ва ды. Ка лі яго па са дзіць у са-

сон ні ку, то мож на не ба яц ца 

па жа раў. Але ка лі та кая рас-

лі на вый дзе на ўзле сак, то 

за ста нуц ца толь кі гэ тыя рас-

лі ны, ас тат нія не вы жы вуць.

Ад зна чым, што боль шая 

част ка зга да ных ін ва зій ных 

ві даў рас лін рас паў сю дзі ла-

ся ў Бе ла ру сі ў асноў ным у 

ся рэ дзі не ХХ ста год дзя. Гэ-

та час цей за ўсё вы хад цы 

з Паў ноч най Аме ры кі, кра ін 

Паўд нё вай і За ход няй Еў ро-

пы, Цэнт раль най Азіі. Яны 

ак тыў на кан ку ры ру юць з 

аба ры ген ным яд ром фло-

ры, вы цяс ня ю чы ві ды, якія 

рас лі спрад ве ку на лу гах, 

ля сах, бе ра гах ва да ёмаў і 

ва да цё каў.

У да лей шым, у су вя зі з 

па цяп лен нем клі ма ту і па-

ве лі чэн нем ант ра па ген ных 

на гру зак на на ту раль ныя 

эка то пы, на ву коў цы праг на-

зу юць па ве лі чэн не коль кас ці 

ін ва зій ных рас лін.

Воль га ПРА ЛЮК.

Фо та 

Ар кадзя СКУ РА ТО ВІЧА.

РАС ЛІ НЫ-ПРЫ ШЭЛЬ ЦЫ

 Ка мен та рый у тэ му
— Пла нам ме ра пры ем стваў па на вя дзен ні па рад ку на зям лі абл вы-

кан ка мам і Мінск аму гар вы кан ка му ўста ноў ле ны што ме сяч ныя за дан ні 

па рэ гу ля ван ні рас паў сюдж ван ня і коль кас ці бар шчэў ні ку Са сноў ска га, — 

га во рыць на чаль нік упраў лен ня бія ла гіч най і ланд шафт най раз-

 на стай нас ці Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя Мі ка лай СВІ ДЗІН СКІ. — У маі за пла на ва на зні шчэн-

не бар шчэў ні ку па ўсёй кра і не на пло шчы, якая ахоп лі вае 1817,75 га. 

Па ста не на 1 лі пе ня ме ра пры ем ствы па рэ гу ля ван ні рас паў сюдж ван ня 

і коль кас ці бар шчэў ні ку Са сноў ска га ў цэ лым па кра і не пра ве дзе ны на 

пло шчы 2556,53 га, або 140,6 % ад уста ноў ле на га за дан ня. На прык лад, 

у мес цах ад па чын ку на вод ных аб' ек тах лік ві да ва ны за рас ні кі бар шчэў-

ні ку на 6,2116 га, што скла ла 121,5 % ад уста ноў ле на га за дан ня, на 

сель ска гас па дар чых тэ ры то ры ях і аб' ек тах — на 1290,4687 га (136,7 %). 

Вы ка рыс тоў ва юц ца ўсе маг чы мыя спо са бы вы да лен ня бар шчэў ні ку: 

ме ха ніч ны, хі міч ны і кам бі на ва ны. Зні шчэн ню гэ тай ін ва зій най рас лі ны 

ад да ец ца сур' ёз ная ўва га, ра бо та па вы ка нан ні ме ра пры ем стваў па 

рэ гу ля ван ні рас паў сюдж ван ня і коль кас ці бар шчэў ні ку Са сноў ска га 

зна хо дзіц ца на кант ро лі ў тэ ры та ры яль ных ор га наў Мінп ры ро ды.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Дуб чыр во ны.

Су мнік ка над скі.

Лу бін шмат ліс ты.


