
ГРЫ БОЎ У НАС 
МІЛЬ ЁН ТОН!

Іры на СЫ СОЙ, 
на ву ко вы су пра цоў-
нік сектара ка даст-
ру рас лін на га све ту 
ІЭБ НАН Бе ла ру сі:

— Што год з Ін-
сты ту там ле су НАН 
Бе ла ру сі мы да сле-
ду ем за па сы, стан, 
струк ту ру гры боў. 
Вы зна ча ны пра гноз ныя за па сы па ўсёй кра-
і не — амаль міль ён тон. Рэ ка мен да ва ны аб'-
ём на рых то вак — больш за 200 ты сяч тон. 
Аб' ёмы за ку пак 2015 го да свед чаць аб тым, 
што гры боў вы ка рыс тоў ва ец ца 5% ад рэ ка-
мен да ва ных аб' ёмаў, ягад — 11 %, ле ка вых 
рас лін — менш за 1%.

Ана ліз дзей нас ці на рых тоў чых ар га ні за цый 
па каз вае, што шмат сы ра ві ны за куп ля ец ца за 
мя жой. На прык лад, брус ніч ны ліст у Бе ла ру сі 
на рых тоў ва юць у не вя лі кіх аб' ёмах. А сы ра ві ну 
мож на вы ка рыс тоў ваць і на экс парт. Гэ та ты чыц-
ца і ін шых ляс ных ягад: чар ніц, брус ніц, жу ра він 
ба лот ных. Іх за па сы ў нас — ве лі зар ныя.

На ву коў цы вы ву чы лі пры род ны па тэн цы ял 
усіх ра ё наў Бе ла ру сі, та му на рых тоў чым ар га ні-
за цы ям лёг ка за ры ен та вац ца ў тым, дзе ім най-
больш спры яль на пра ца ваць. На прык лад, да 
нас звяр ну ла ся «Бе ла сеп ты ка» за па ра дай на 
гэ ты конт. Прад пры ем ству бы ло рэ ка мен да ва-
на абраць у фар ма цэў тыч ных мэ тах Мя дзель скі 
ра ён. Ця пер там ёсць «Ап тэ кар скі сад», дзе 
па са джа ны план та цыі ле ка вых рас лін. Та кім 
чы нам, прад пры ем ства па кры вае свае вы дат кі 
на ім парт улас най вы твор час цю. Вы рошч ва юць 
тут эхі на цэю — тую са мую, якую яшчэ ня даў на 
за куп ля лі за мя жой. У ап тэ ках з'я ві лі ся бе ла-
рус кія ле кі, вы раб ле ныя на яе асно ве.

Так са ма ёсць маг чы масць па вя лі чыць 
коль касць га то вых прэ па ра таў на асно ве тых 
рас лін, якія да зво ле ны для вы ка ры стан ня 
ў фар ма ка пеі. Вель мі важ на раз віць яшчэ 
адзін не менш перс пек тыў ны на пра мак: за-
няц ца ты мі ві да мі, якія па куль не за цвер-
джа ны для фар ма ка пеі. Як, на прык лад, ліст 
чар ніц. Вя до ма, што па рас ні кі чар ніц вы ка-
рыс тоў ва юц ца як сро дак су праць дыя бе ту. 
А ме на ві та чар ні цы па сва іх аб' ёмах з'яў ля-
юц ца лі да рам ся род дзі ка рос лых ле ка вых 
рас лін.

КАБ ЗБІ РАЦЬ,
ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ ПРА ВІ ЛЫ

Тац ця на ЖА ЛЯЗ НО ВА, кансультант 
аддзела біялагічнай разнастайнасці 
Мінпрыроды:

— Перш за ўсё, 
вар та ска заць аб 
тым, што гра ма-
дзя не ма юць пра ва 
сва бод на зна хо-
дзіц ца на тэ ры то-
рыі ляс но га фон ду 
і бяс плат на збі раць 
яга ды, арэ хі, гры бы, 
ле ка выя рас лі ны для ўлас ных па трэб.

Іры на СТЭХ-САН КЕ ВІЧ, прэс-сак ра тар 
Мінп ры ро ды:

— Як без шко ды 
для пры ро ды збі раць 
гры бы, яга ды, арэ хі і 
ін шае, пра пі са на ў 
пра ві лах на рых тоў кі 
дзі ка рос лых рас лін. 
На прык лад, грыб 
збі ра ец ца толь кі руч-
ным спо са бам шля-
хам вы круч ван ня або 

зра за ец ца на жом ля ко ра ня, не па ру ша ю чы 
грыб ні цу. Да рэ чы, нель га раз гра баць мох у 
по шу ку гры боў, у пры ват нас ці, лі сі чак.

Яга ды збі ра юц ца ў вы зна ча ныя тэр мі ны, 
якія ўста наў лі ва юц ца мяс цо вы мі рас па рад-
чы мі і вы ка наў чым ор га нам па ўзгад нен ні з 
тэ ры та ры яль ны мі ор га на мі про філь ных мі-
ніс тэр стваў. На прык лад, нель га збі раць яга-
ды брус ні цы з утры ман нем не да спе лых ягад 
больш за 1 % ад са бра най ма сы, а так са ма 
яга ды жу ра він з утры ман нем не да спе лых ягад 
больш за 5 % ад са бра най ма сы.

Збі ран не арэ хаў, ягад ме ха ніч ны мі пры ста-
са ван ня мі, та кі мі, як грэ бень, са вок — за ба ра-
ня ец ца. Гэ та па шкодж вае рас лі ны і ў кан чат-
ко вым вы ні ку пры во дзіць да та го, што ягад ні кі 
драб не юць, зні жа ец ца іх ура джай насць.

Люд мі ла ПАЎ ЛОЎ СКАЯ, на чаль нік 
ад дзе ла тэх на ло гій 
кан сер ва ван ня хар-
чо вых пра дук таў 
НПЦ НАН Бе ла ру сі 
па хар ча ван ні:

— Ска жы це, які мі 
спо са ба мі вы да во-
дзі це гэ тую ін фар-
ма цыю да на сель-
ніц тва?

Іры на Стэх-Сан ке віч:
— Гэ тая ін фар ма цыя зна хо дзіц ца ў па-

ста ян ным до сту пе на сай це Мінп ры ро ды. 
А так са ма ты ра жу ец ца ў срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі, та кім чы нам да хо дзіць да ўсіх 
жы ха роў. Асаб лі вы ін та рэс у на сель ніц тва вы-
клі ка юць тэр мі ны збо ру ягад. Пас ля та го, як 
пры ма ец ца ра шэн не мяс цо вы мі вы ка наў чы мі 
і рас па рад чы мі ор га на мі аб па чат ку се зо на 
на рых то вак, на сель ніц тва апа вя шча ец ца аб 
гэ тым па ра дыё, праз мяс цо вы друк. Пры чым 
у роз ных рэ гі ё нах гэ тая ін фар ма цыя мо жа 
змя няц ца па ча се, па коль кі клі ма тыч ныя ўмо-
вы ўплы ва юць на тэр мі ны па спя ван ня ляс но-
га ўра джаю.

«Род ная пры ро да»:
— Тац ця на Ула дзі мі ра ўна, удак лад ні це, 

як за кон аба ра няе пры ро ду? І пра што ка-
жа ста тыс ты ка — гра мад ства ста но віц ца 
больш свя до мым?

Тац ця на Жа ляз но ва:
— Ёсць на шы тэ ры та ры яль ныя ор га ны, 

Дзярж ін спек цыя пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Яны со чаць за тым, каб не бы ло 
па ру шэн няў, вы яў ля юць бра кань е раў, пры цяг-
ва юць іх да ад каз нас ці згод на з ад па вед ным 
за ка на даў ствам.

Ця пер гэ та му пы тан ню на да ец ца больш 
ува гі. Вы пад кі за тры ман ня па ру шаль ні каў ма-
юць шы ро кую ага лос ку. На мой по гляд, гра-
мад ства ста ла больш за ко на па слух мя ным. 
Хоць, на жаль, не так хут ка ў лю дзей «спее» 
ра зу мен не та го, што яны шко дзяць не толь кі 
ле су, а на но сяць шко ду перш за ўсё са бе. 
Заўт ра яны не зной дуць на тым жа мес цы 
гры боў, і ўра джай ягад бу дзе знач на бяд ней-
шым.

СУ ЧАС НЫЯ ТЭХ НА ЛО ГІІ 
НА КА РЫСЦЬ ЗДА РОЎЮ
«Род ная пры ро да»:
— Як змя ні лі ся тэх на ло гіі пе ра пра цоў кі 

да роў пры ро ды з пунк ту гле джан ня ка рыс-
нас ці для ар га ніз ма ча ла ве ка? Якія з'я ві лі ся 
на він кі? За кошт ча го па шы рыў ся асар ты-
мент пра дук цыі?

Люд мі ла Паў лоў ская:
— У апош нія га ды на ша кан сер ва вая га лі на 

грун тоў на ад на ві ла аб ста ля ван не — ад ста-
рых за во даў ма ла што за ста ло ся. Змя ні лі ся 
па ды хо ды да са мо га пра цэ су кан сер ва ван-
ня. Ця пер ні хто бяз дум на не вы ка рыс тоў вае 
вы со кую тэм пе ра ту ру там, дзе ў гэ тым ня ма 
па трэ бы. Ад па вед на, пры та кім па ды хо дзе ка-
рыс ныя рэ чы вы, якія ра ней раз бу ра лі ся з-за 
тэр міч най апра цоў кі, ця пер лепш за хоў ва юц ца 
ў кан сер вах.

(Заканчэнне на 8-й стар.)

7
Сумесны выпуск газеты «Звяз да» і Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя № 5 (13) 

Круг лы столКруг лы стол  ��

ДА РЫ ПРЫ РО ДЫ: ДА РЫ ПРЫ РО ДЫ: 
МА ЕМ БОЛЬШ, МА ЕМ БОЛЬШ, 

ЧЫМ СПА ЖЫ ВА ЕМЧЫМ СПА ЖЫ ВА ЕМ
Пры род ны па тэн цы ял, якім ва ло дае на ша кра і на, знач на пе ра ўзы хо дзіць 
яго вы ка ры стан не. З ад на го бо ку, гэ та свед чыць пра ба гац це на шых да роў 
пры ро ды, з ін ша га — на строй вае на больш ак тыў ную на рых тоў ку і эфек тыў нае 
вы ка ры стан не пры род ных рэ сур саў. Бія раз на стай насць бе ла рус кай фло ры 
і фаў ны з'яў ля ец ца іс тот ным рэ зер вам для эка на міч на га раз віц ця дзяр жа вы. 
Акра мя та го, на ту раль ныя ай чын ныя пра дук ты здоль ныя знач на па леп шыць 
якасць жыц ця бе ла ру саў.
Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь усё больш на стой лі ва пра во дзіць па лі ты ку, ары ен та ва ную 
на па ве лі чэн не спа жы ван ня рэ сур саў жы вёль на га і рас лін на га све ту, 
пры аба вяз ко вай умо ве бе раж лі вых ад но сін да ба гац цяў на шай пры ро ды. 
Аб тым, якія за па сы мы ма ем, як яны вы ка рыс тоў ва юц ца, раз ва жа лі 
спе цы я ліс ты — прад стаў ні кі Мінп ры ро ды, Бел ка ап са ю за, на ву коў цы, прак ты кі 
за «круг лым ста лом», ар га ні за ва ным ча со пі сам «Род ная пры ро да».

На дзён наеНа дзён нае  ��

АД ХО ДЫ — 
У ДА ХО ДЫ

Су час нае гра мад ства за раз 
на зы ва юць спа жы вец кім, па коль кі 
кож ны дзень лю дзям па тра бу ец ца 
хар ча ван не, элект ра энер гія, газ, 
транс парт. Каб за бяс пе чыць 
ча ла ве ка ўсім не аб ход ным, 
пра цу юць роз ныя прад пры ем ствы 
цяж кай і лёг кай пра мыс ло вас ці, 
тэх ніч на і хі міч на ўзбро е на сель ская 
гас па дар ка. Жыц цё сён няш ня га 
гра ма дзя ні на ўлад ка ва нае, зруч нае, 
якое за ўгод на, толь кі не эка ла гіч нае. 
Тым не менш, над вы ра шэн нем 
пы тан няў ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя пра цу юць ты ся чы 
лю дзей у на шай кра і не. Зра зу ме ла, 
на са мым вы со кім уз роў ні 
гэ ты мі праб ле ма мі зай ма ец ца 
Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Су пра цоў ні кі 
пад вод зяць пер шыя вы ні кі сва ёй 
пра цы за 2016 год. За гэ ты час бы ло 
зроб ле на шмат — ад між на род ных 
пра ек таў да ўдзе лу ў тра ды цый ных 
су бот ні ках і спар та кі я дах.

За пла на ва ныя за дан ні ў асноў ным вы ка на-
ны ў поў ным аб' ёме, а па не ка то рых на прам-
ках зроб ле на на ват больш, чым раз ліч ва лі. 
Даў камп лек та ва на амаль 1000 спар тыў ных 
і дзі ця чых пля цо вак ка ля вы шын ных жы лых 
да моў, па са дзі лі больш за 56 ты сяч дрэў у 
два рах (за мест за пла на ва ных 37 ты сяч), уста-
ля ва лі 7711 кан тэй не раў для раз дзель на га 
збо ру ад хо даў.

Больш пад ра бяз ную ін фар ма цыю мож на 
атры маць на афі цый ным сай це мі ніс тэр ства 
http://mіnprіroda.gov.by/, дзе рэ гу ляр на раз мя-
шча юц ца на ві ны аб па дзе ях ве дам ства і пад-
на ча ле ных ар га ні за цый, дзей ні чае руб ры ка аб 
вы ні ках вы ка нан ня рэс пуб лі кан ска га пла на па 
на вя дзен ні па рад ку на зям лі з да дат кам фо-
та ма тэ ры я лаў «Да» і «Пас ля».

У Мі ніс тэр стве пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя доб ра ве да юць, як 
важ на для за ха ван ня пры род най раз на стай-
нас ці пра віль на абы хо дзіц ца з ад хо да мі. І з 
пунк ту гле джан ня эка но мі кі — пе ра тва раць 
іх у да хо ды.

Сён ня іс нуе адзін перс пек тыў ны на пра мак, 
яко му на да юць асаб лі вую ўва гу, — вы твор-
часць па ліў ных гра нул (пе лет, бры ке таў) з 
каст ры ль но пе ра пра цоў кі. Тэх на ло гія па вы-
ра бе па ліў ных бры ке таў з ад хо даў на ла джа-
на ў Бе ла ру сі на Кар мян скім іль но за вод зе і 
Верх ня дзвін скім іль но за вод зе (ма гут нас цю 
3,7 ты сячы тон у год і 2 ты ся чы тон у год ад-
па вед на).

Не менш за па тра ба ва ныя — пра ек ты па 
пе ра пра цоў цы драў ня ных ад хо даў у бія па лі-
ва. На пры кан цы ве рас ня на ба зе вы твор ча га 
ка му наль на га ўні тар на га прад пры ем ства «Ка-
му наль нік» (Брэст) ад крыў ся но вы комп лекс. 
Ця пер там пе ра пра цоў ва юць драў ня ныя ад хо-
ды, якія ра ней для атры ман ня бія па лі ва не вы-
ка рыс тоў ва лі ся: ста рую мэб лю, пні пас ля ле-
са на рых тоў кі. Пры ма ец ца сы ра ві на не толь кі 
ад юры дыч ных асоб, але і ад на сель ніц тва.

Ма дэр ні за цыю прад пры ем ства зра бі лі ў 
рам ках рэа лі за цыі пра ек та «Са дзей ні чан не 
пе ра хо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь да «зя лё най» 
эка но мі кі» Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя ў су пра цоў-
ніц тве з Пра гра май раз віц ця ААН, што фі-
нан су ец ца Еў ра пей скім са юзам. І гэ та толь кі 
адзін з 23 пі лот ных пра ек таў і іні цы я тыў гэ та га 
на прам ку.

У хут кім ча се (20 каст рыч ні ка) у Жыт ка-
віц кім ра ё не Го мель скай воб лас ці на ба зе 
ААТ «Жыт ка ві чы хім сэр віс» ад кры юць но вы 
комп лекс па атры ман ні вы со ка эфек тыў ных 
ар га ніч ных угна ен няў шля хам глы бо кай пе-
ра пра цоў кі са пра пе лю. Зда бы ча са пра пе лю 
ў Жыт ка віц кім ра ё не ста но віц ца без ад ход най 
іна ва цый най вы твор час цю.

На бу ду чы год су пра цоў ні каў мі ніс тэр ства, 
як і ін шых пры хіль ні каў па ляп шэн ня эка ла-
гіч на га ста ну Бе ла ру сі, ча кае шмат пра цы. 
Спа дзя ём ся, што яна бу дзе не менш плён най, 
чым у гэ тым ады хо дзя чым го дзе.

Іры на СТЭХ-САН КЕ ВІЧ,
прэс-сак ра тар Мінп ры ро ды.


