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На га да ем, што бар шчэў нік утрым лі вае вя лі кую гру пу бія ла гіч на 
ак тыў ных рэ чы ваў (фу ра ку ма ры наў, эфір на га алею і інш.). Сок 
рас лі ны з-за фу ра ку ма ры наў пад уз дзе ян нем свят ла (асаб лі ва 
ўльтра фі я ле та вай част кі яго спект ра) пры па пад ан ні на ску ру 
ча ла ве ка не толь кі ўзмац няе яе піг мен та цыю, але і пры во дзіць 
да сур' ёз ных апё каў. У фу ра ку ма ры наў ёсць здоль насць да так 
зва най фо та сен сі бі лі за цыі, гэ та зна чыць моц на га па вы шэн ня 
ад чу валь нас ці ар га ніз ма да свят ла. Та му най больш не бяс печ ныя 
апё кі мож на атры маць у спя кот ную па ру го да.

На ват ка лі кан такт з со кам ці рас лі най ад быў ся ў цём ны час 
су так, дык пры апра мень ван ні ску ры на ту раль ным свят лом на на-
ступ ны дзень пра яў ля юц ца тыя ж клі ніч ныя сімп то мы. У вя чэр ні ці 
нач ны час, ру ха ю чы ся праз за рас нік бар шчэў ні ку, мож на не за ўва-
жыць, як сок з вы пад ко ва па шко джа на га сцяб ла ці ліс ця тра піць на 
ску ру, ад нак по тым гэ та ўсё ад но вы клі ча не пры ем ныя сімп то мы.

Вар та так са ма на га даць, што ка лі вы апяк лі ся бар шчэў ні кам, 
не аб ход на ад ра зу звяр тац ца ў най блі жэй шую ме ду ста но ву. 

Трэ ба па мя таць, што пры кан так це, 
на прык лад, з кра пі вой апёк ад чу-
ва ец ца ад ра зу. А з гэ тай шкод най 
рас лі най усё кры ху інакш: на па чат ку 
ча ла век ні чо га не ад чу вае, але праз 
не каль кі га дзін уз ні кае моц ны боль, 
на це ле з'яў ля ец ца па чыр ва нен не, 
а за тым вя лі кія пу хі ры. Яны моц на 
свяр бяць, а за гой ва юц ца вель мі 
ма руд на — на пра ця гу дзе ся ці дзён 
і больш. На ску ры пас ля іх мо гуць 
за стац ца да во лі вя лі кія руб цы.

Цві це бар шчэў нік ве лі зар ны мі 
бе лы мі «па ра сон чы ка мі», якія і пры-
цяг ва юць да яго ўва гу ці каў ных, у тым лі ку і дзя цей. Ад бы ва ец ца 
гэ та з чэр ве ня да жніў ня. Пла да но сіць ён з лі пе ня да ве рас ня, а 
рас паў сюдж ва ец ца най перш на ўзбо чы нах да рог, рэ чы шчаў, 
ва кол за кі ну тых фер маў і на се ле ных пунк таў. Вель мі не бяс печ-
на да пус ціць, каб расліна тра пі ла ў ляс ныя ўгод дзі. Ка лі гэ та 
ад бу дзец ца, «вы цяг нуць» бар шчэў нік ад туль бу дзе не маг чы ма. 
Уво гу ле, ёсць не каль кі ста дый ука ра нен ня агрэ сіў най рас лі ны: 
за нос, ска жам, на ўзбо чы ну да ро гі, за тым утва рэн не су цэль на га 
за рас ні ку, пад якім гі не ўсё жы вое, і трэ цяя ста дыя — пра нік нен-
не ў на ту раль ныя комп лек сы. На па чат ку на пе ры фе рыі, а за тым 
паў сюль ад бы ва ец ца су цэль нае вы цяс нен не аба ры ген ных ві даў 
і ўтва рэн не гі ганц ка га за рас ні ку на пло шчы ў дзя сят кі і сот ні гек-
та раў. У за леж нас ці ад кан крэт ных умоў па пу ля цыя мо жа пра су-
нуц ца за год на ад лег ласць ад не каль кіх кі ла мет раў да не каль кіх 
дзя сят каў кі ла мет раў.

Ся рэд ні рост па пу ля цыі за год скла дае ад 25 да 30 пра-
цэн таў. Ін шы мі сло ва мі, ка лі не зні шчаць рас лі ну, рас паў-
сюдж ван не бар шчэў ні ку за гэ ты тэр мін па вя лі чыц ца на 
трэць. Ад на рас лі на за год дае больш за 10 ты сяч штук на-
сен ня. Ка лі бар шчэў ні кам за ня тая вя лі кая тэ ры то рыя, за год 
на сен ня атрым лі ва ец ца больш, чым на сель ніц тва Бе ла ру-
сі. Ра ней спра ба ва лі роз ныя спо са бы ба раць бы з на ва лай. 

С
Я РОД 12 аў тар скіх пра ек таў, 
якія ма ла дыя іна ва та ры 
Мін шчы ны прад ста ві лі ў фі на ле 

рэс пуб лі кан ска га ма ла дзёж на га 
кон кур су «100 ідэй для Бе ла ру сі», бы ла 
і рас пра цоў ка вы пуск ні ка клец кай 
гім на зіі Аляк санд ра Плот кі. Яго ідэя 
пад наз вай «Зя лё ная наф та» — гэ та 
пра па но ва зда бы ваць бія па лі ва (тэх ніч ны 
спірт) ...з зя лё най ма сы бар шчэў ні ку 
Са сноў ска га. Аў тар на ват пра па нуе 
вы са джваць гэ тую рас лі ну!

У ад каз на маё пы тан не, ча му б нам, 
буль бя ной кра і не, не вы ка рыс тоў ваць у 
якас ці сы ра ві ны для вы твор час ці бія па лі ва 
той жа буль бя нік (ча го-ча го, а гэ та га даб ра 
ў нас ха пае). Са ша пя рэ чыць:

— Та кі па ды ход ня пра віль ны. Ка лі са-
браць буль бя нік, як жа бу дуць раз ві вац ца 
клуб ні?

І спа кой на пра цяг вае:
— У Бра зі ліі спірт вы раб ля юць з цук ро-

ва га трыс ня гу, у Аме ры цы — з ку ку ру зы. 
У Бе ла ру сі для вы твор час ці бія эта но лу шы-
ро ка вы ка рыс тоў ва юць збож жа выя куль-
ту ры, бу ра кі, буль бу, ку ку ру зу, рапс і інш. 
Сё ле та са бе кошт 1 л бе ла рус ка га эта но лу 
скла дае 0,8—1,1 до ла ра. З са цы яль на га і 
эка на міч на га пунк таў гле джан ня ак ту аль-
най з'яў ля ец ца рас пра цоў ка но вай тэх на-

ло гіі атры ман ня бія эта но лу — для зні жэн-
ня яго кош ту. Вы ра шыць гэ тую праб ле му 
мож на, ка лі вы ка рыс таць у якас ці сы ра-
ві ны зя лё ную ма су бар шчэў ні ка Са сноў-
ска га. Вялікая коль касць у зя лё най ма се 
цук ру і вы со кая ўра джай насць расліны да-
зво ляць атры маць тан нае бія па лі ва. Акра-
мя атры ман ня тэх ніч на га спір ту, мож на 
па ра лель на вы кон ваць яшчэ ад ну вель мі 
ка рыс ную спра ву — кант ра ля ваць «шкод-
ную» рас лі ну.

Пра цэс вы твор час ці бія па лі ва — та кі ж, 
як і з цук ро вы мі куль ту ра мі. Бар шчэў нік 
здраб ня ец ца, зя лё ная ма са ад праў ля ец-
ца на ад ціс кан не пад прэс, атры ма ны сок 
філь тру ец ца, по тым ён трап ляе ў бра дзіль-
ныя апа ра ты. За тым ідзе пе ра гон ка, і на 
вы ха дзе атрым лі ва ец ца тэх ніч ны спірт — 
ма цун кам не менш за 96 пра цэн таў.

— Але гэ та яшчэ не ўсё. Бра га, якая за-
ста ла ся пас ля пе ра гон кі, мо жа іс ці на корм 
жы вё лам, па коль кі за ха ва ла ўсе скла до выя 
част кі зы ход най сы ра ві ны, за вы клю чэн нем 
цук ру. А вось цвёр дую ад ціс ну тую фрак-
цыю мож на бы ло б вы ка рыс тоў ваць для 
вы твор час ці цвёр да га бія па лі ва (пе лет), — 
пра цяг вае Са ша.

Аў тар ідэі, апроч вы ка ры стан ня дзі ка-
рос ла га бар шчэў ні ку Са сноў ска га, пра па-
нуе так са ма спе цы яль на яго вы рошч ваць, 
каб за гру зіць па тэн цый ныя ма гут нас ці.

Зноў жа — як так? З па пу ля цы яй цяж ка 
зма гац ца, вы дат ку юц ца вя лі кія гро шы, а 
тут — яшчэ і се яць атрут ную рас лі ну? І гэ та 
пы тан не аў тар пра пра ца ваў.

— Ка лі га ва рыць, дзе ме на ві та раз во-
дзіць бар шчэў нік, дык гэ та, на прык лад, тыя 
зем лі, што бы лі вы ве дзе ны з сель ска гас па-

дар ча га аба ро ту на за бру джа ных у вы ні ку 
чар но быль скай ка та стро фы тэ ры то ры ях. 
Га лоў нае — не да ваць рас лі не да хо дзіць 
да ста ну бу та ні за цыі, каб яна не маг ла раз-
мна жац ца ге не ра тыў ным (на сен ным) шля-
хам, — тлу ма чыць Аляк сандр.

А як уво гу ле прый шла ідэя вы ка рыс-
тоў ваць бар шчэў нік Са сноў ска га для вы-
твор час ці бія па лі ва? Хло пец згад вае не-
аб ход насць ба раць бы з рас лі най і... цэ ны 
на бен зін.

Па ска рэн не на ву ко ва-тэх ніч на га пра-
грэ су ва ўсіх кра і нах све ту па тра буе па ста-
ян на га і ўсё боль ша га і боль ша га з кож ным 
го дам па ве лі чэн ня вы пра цоў кі і спа жы ван-
ня энер ге тыч ных рэ сур саў і энер гіі. Гэ та, у 
сваю чар гу, вы клі кае па ве лі чэн не спа жы-
ван ня вуг ле ва да род най сы ра ві ны, за па сы 
якой не бяз меж ныя. Праб ле мы з яе атры-
ман нем і па ста ян ны рост цэн на пры род ныя 
рэ сур сы пры му ша юць усе кра і ны пры маць 
ме ры да по шу ку не тра ды цый ных ад наў-
ляль ных кры ніц энер гіі. Ме на ві та та му ў 
апош ні час у Бе ла ру сі па чы нае ін тэн сіў на 
раз ві вац ца бія энер ге ты ка, за сна ва ная на 
атры ман ні па лі ва і энер гіі з бія ма сы.

Пра ект Аляк санд ра Плот кі, які ён рас пра-
цоў ваў ра зам са сва ім на ву ко вым кі раў ні-
ком (а па «су мя шчаль ніц тве» — на стаў ні цай і 
ма ці Ма ры най Іва наў най), тра піў на фі наль-
ную вы стаў ку кон кур су «100 ідэй для Бе ла-
ру сі» і ад зна ча ны экс пер та мі сер ты фі ка там 
пе ра мож цы ў на мі на цыі «Но вае эка ла гіч нае 
ра шэн не». Сам Са ша ка жа, што да дзе ная 
пра па но ва — прын цы по ва но вы па ды ход да 
энер га збе ра жэн ня ў Бе ла ру сі. Хто яго ве дае, 
мо жа, гэ та і са праў ды так?..

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПЯ КУ ЧЫ 
ПА РА СОН
Апё кі роз най сту пе ні цяж кас ці, 
алер гіч ныя рэ ак цыі, па вы ша ная 
піг мен та цыя ску ры і вы со кая 
тэм пе ра ту ра... З та кі мі сімп то ма мі да 
ўра чоў звяр та юц ца ах вя ры бар шчэў ні ку 
Са сноў ска га, які сваё «проз ві шча» 
атры маў у го нар да след чы ка фло ры 
Каў ка за. Ме на ві та ад туль рас лі ну 
за вез лі ў на шы шы ро ты ў якас ці сі лас най 
куль ту ры. Сён ня пы тан не для мно гіх 
гас па да роў: як зма гац ца з бар шчэў ні кам?

Ак са на ЕСЬ МАН, на мес нік стар шы ні 
Се ніц ка га сель вы кан ка ма Мінск ага 
ра ё на:

— У на шым сель са ве це не прак ты ку-
ец ца, каб лю дзі са мі вы ка ра ня лі рас лі ну. 
Для зні шчэн ня бар шчэў ні ку мы вы бі ра-
ем пад рад чы ка. Спе цы я ліс там па каз ва ем 
мес ца, дзе рас се я ла ся шкод ная рас лі на, 
і яны вы ка рыс тоў ва юць су праць яе хі міч-
ныя рэ чы вы. Праб ле ма бар шчэў ні ку, на 
жаль, ха рак тэр ная для на ша га ра ё на. Ёсць 
пэў ныя цяж кас ці: мы ма ем пра ва пры мя-
няць срод кі ба раць бы толь кі на тэ ры то рыі 
сель са ве та. Але бар шчэў нік рас це і на па-
лях сель ска гас па дар чых прад пры ем стваў, 
і на пры ват ных участ ках. На сен не раз ля та-
ец ца, і ён зноў вы рас тае.

Сяр гей МЕР НЫ, стар шы ня Кі раў ска-
га сель вы кан ка ма Слуц ка га ра ё на:

— На гра мад скай тэ ры то рыі сель са ве та 
прак тыч на ня ма праб ле мы з бар шчэў ні-
кам. Уз ні ка юць пы тан ні толь кі ў сель скіх 
гас па дар ках, але яны са ма стой на зма га-
юц ца з рас лі най. Вы ка ра ня юць яе з да па-
мо гай хі міі. Зай ма юц ца гэ тым ра бот ні кі, 
якія прай шлі ме ды цын скі агляд і да пу-
шча ны да ра бо ты з пес ты цы да мі. Вы ка-
рыс тоў ва юць для гэ та га апырс кваль ні кі. 
Ка лі за ўва жа ем, што на пэў най тэ ры то рыі 
з'яў ля юц ца па раст кі бар шчэў ні ку, ад ра зу 
вы ся ка ем, каб не бы ло рас паў сюдж ван ня. 
Дзе мо жам, за вор ва ем участ кі.

Аляк сандр СА РО КА, на чаль нік ра-
ён най ін спек цыі пры род ных ре сур саў і 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя Стаўб-
цоў ска га рай вы кан ка ма:

— Не каль кі дзён та му мы пад вя лі вы ні кі 
кон кур су ся род пад рад чы каў і вы зна чы лі, 
хто бу дзе зай мац ца лік ві да цы яй бар шчэў-
ні ку. Срод кі для гэ та га вы дзе ле ны з аб лас-
но га бюд жэ ту. Сё ле та ў на шым ра ё не та кая 
ра бо та ўскла дзе на на спе цы я лі за ва ную 
служ бу, ра ней гэ та бы ла за да ча не па срэд-
на зем ле ка рыс таль ні каў. У на шым ра ё не 
бар шчэў нік зай мае не вя лі кую пло шчу — 
пры клад на сем гек та раў. Сю ды ўклю ча ны і 
пры да рож ныя па ло сы, і ляс ныя гас па дар кі, 
і сель ска гас па дар чыя па лі. У па раў на нні 
з ін шы мі тэ ры то ры я мі гэ та ня шмат, та му 
што мы зма га лі ся з бар шчэў ні кам і бу дзем 
пра цяг ваць гэ тую ра бо ту. Спа дзя ём ся, што 
пас ля пя ці га доў вы ка ры стан ня хі міі рас-
лі на знік не.

Ва ле рый ПРО ХА РАЎ, док тар бія ла-
гіч ных на вук, га лоў ны на ву ко вы су-
пра цоў нік Ін сты ту та экс пе ры мен таль-
най ба та ні кі імя В. Ф. Куп рэ ві ча НАН 
Бе ла ру сі:

— Мы пра во дзім экс пер ты зы па вы яў-
лен ні на сен ня бар шчэў ні ку ў гле бе. Усе 
ар га ні за цыі ста лі цы па він ны прай сці гэ тую 
пра цэ ду ру, каб не бы ло рас паў сюдж ван-
ня шкод на га грун ту. Ка лі сля ды рас лі ны 
зной дзе ны, мы да ём рэ ка мен да цыі па 
ба раць бе. Яны ўклю ча юць комп лекс аг-
ра тэх ніч ных і хі міч ных ме ра пры ем стваў. 
Але трэ ба мець на ўва зе, што пас ля апра-
цоў кі ўсё роў на ў гле бе за ста ец ца на сен-
не. Не аб ход ны ма ні то рынг тэ ры то рый. 
За бру джа ны грунт трэ ба пе ра мя шчаць у 
больш глы бо кія слаі гле бы і як мі ні мум 
пяць-шэсць га доў яго не ча паць. Скош-
ван не пра во дзіц ца, але яго плюс толь кі ў 
тым, што яно не дае з'яў ляц ца но ва му на-
сен ню. І скош ван не пра вод зяць ад трох да 
пя ці ра зоў на се зон, бо рас лі на зноў бу дзе 
вы рас таць з ко ра ня. Га лоў нае ж пра фі-
лак тыч нае ме ра пры ем ства — не даць маг-
чы мас ці за бру джа на му на сен нем грун ту 
тра піць на чыс тыя тэ ры то рыі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

МЕР КА ВАН НІ

Вель мі 
не бяс печ на 
да пус ціць, 

каб расліна тра пі ла 
ў ляс ныя ўгод дзі. 
Ка лі гэ та ад бу дзец ца, 
«вы цяг нуць» 
бар шчэў нік ад туль 
бу дзе не маг чы ма.

Бар шчэў нік ус ту пае ў рэ пра дук цый ную ста дыю на дру гі-
чац вёр ты год, але пры што га до вай пад рэ зцы (да цві цен ня) 
рас це на ад ным мес цы да 8—12 га доў. У рас лі ны ма гут нае 
сцяб ло (вы шы нёй 1,5—2,5 мет ра, з дыя мет рам ка ля ко-
ра ня ча ты ры-шэсць сан ты мет раў). Дыя метр ліс ця мо жа 
да ся гаць 40—50 сан ты мет раў. На сен не па кры та шчыль най 
лу пі най. Пас ля цві цен ня і пло да на шэн ня рас лі на ад мі рае. 
На ўчаст ках, дзе спра бу юць вы вес ці гэ та га агрэ са ра, трэ-
ба пра во дзіць глы бо кае ўзвор ван не. Пры гэ тым мець на 
ўва зе, што на сен не, якое пра ля жа ла ў гле бе ў на бры ня лым 
ста не год-два, здоль нае пра рас таць і по тым да ваць ус хо-
ды.

Бар шчэў нік Са сноў ска га — рас лі на ма ро за- і хо ла да-
ўстой лі вая. Пад сне гам вы трым лі вае ма ра зы да мі нус 
40—50 °С. Па тра ба валь ная да віль га ці, гле бы «вы бі рае» 
пла да род ныя: лёг ка- і ся рэд не су глі ніс тыя, су пяс ча ныя. 
На бед ных і кіс лых рас це вель мі дрэн на.

ДАЦЬ АД ПОРДАЦЬ АД ПОР

НЕ СТАН ДАРТ НЫ ПА ДЫ ХОД

БІЯ ПА ЛІ ВА З ЗЯ ЛЁ НАЙ МА СЫБІЯ ПА ЛІ ВА З ЗЯ ЛЁ НАЙ МА СЫ
Дзе ля гэ та га бар шчэў нік мож на на ват... вы ся вацьДзе ля гэ та га бар шчэў нік мож на на ват... вы ся ваць
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