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«Да рож ная «Да рож ная 
кар та» кар та» 

ў да па мо гуў да па мо гу
На Мін шчы не 

з бар шчэў ні кам 
Са сноў ска га бу дуць 

зма гац ца пра фе сі я на лы
У Мін скай воб лас ці вы яў ле на 
950 мес цаў, дзе рас це бар шчэў нік 
Са сноў ска га. Гэ тая шкод ная рас лі на 
зай мае больш як 364 гек та ры. 
Най боль шая яе коль касць — у 
Ла гой скім ра ё не, на до лю яко га 
пры хо дзіц ца амаль 32 % агуль най 
пло шчы вы рас тан ня чу жа род най 
рас лі ны на тэ ры то рыі воб лас ці. 
У Мін скім, Слуц кім, Пу ха віц кім, 
Уз дзен скім, Ба ры саў скім, Ня свіж скім 
ра ё нах гэ ты па каз чык мен шы — ад 
11,2 да 3,8 %, па ве да мі лі ў Мін скім 
аб лас ным ка мі тэ це пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя.

У мі ну лым го дзе ме ра пры ем ствы 
па аб ме жа ван ні рас паў сюдж ван ня і 
коль кас ці бар шчэў ні ка Са сноў ска га ў 
цэнт раль ным рэ гі ё не пра ве дзе ны на 
пло шчы 363,7 гек та ра (гэ та 99,7 % ад 
агуль най пло шчы яго вы рас тан ня). 
Асноў ныя пры чы ны, па якіх ме ра-
пры ем ствы не вы ка на ны цал кам, — 
ня свое ча со вая ра бо та зем ле ка рыс-
таль ні каў па ба раць бе з гэ тай шкод-
най рас лі най, а так са ма па ве лі чэн не 
пло шчы вы рас тан ня бар шчэў ні ку на 
ня ўдо бі цах і цяж ка да ступ ных для 
апра цоў кі мес цах.

Сё ле та Мін скім аб лас ным ка мі-
тэ там пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя пад рых-
та ва ны план дзе ян няў па ба раць бе 
з бар шчэў ні кам Са сноў ска га — «да-
рож ная кар та» — у ста ліч най воб лас ці. 
Да ку мент за цвер джа ны пер шым на-
мес ні кам стар шы ні Мі набл вы кан ка ма 
Іга рам Ма ка рам.

У ад па вед нас ці з «да рож най кар-
тай» у кож ным ра ё не воб лас ці для 
ка рыс таль ні каў, на зем лях якіх вы-
яў ле ны за рас ні кі бар шчэў ні ка, рас-
пра ца ва ны і да ве дзе ны кан крэт ныя 
ме ра пры ем ствы па аб ме жа ван ні яго 
рас паў сюдж ван ня і коль кас ці, а так-
са ма аб' ёмы, ме та ды і тэр мі ны вы ка-
нан ня да дзе ных ра бот.

У кож ным ра ё не вы зна ча на ар га ні-
за цыя, якая вы сту пае за каз чы кам та кіх 
ме ра пры ем стваў. Хі міч ную апра цоў ку 
ўчаст каў бу дуць вы кон ваць спе цы-
я лі за ва ныя ар га ні за цыі, якія ма юць 
ад па вед ны во пыт у гэ тай спра ве. 
Вы ка наў цаў вы бе руць шля хам пра-
вя дзен ня пра цэ ду ры за куп кі па слуг. 
Зроб ле на гэ та для та го, каб да біц ца 
ўстой лі вых ста ноў чых вы ні каў.

У Мін скай воб лас ці сё ле та бу дуць 
выкарыстоўваць пе ра важ на хі міч ны 
ме тад ба раць бы з ін ва зій най рас лі най. 
З улі кам прак ты кі пры мя нен ня раз на-
стай ных спо са баў ба раць бы з бар-
шчэў ні кам гэ ты — са мы эфек тыў ны. На 
вы ка нан не ўсіх ме ра пры ем стваў па 
хі міч най апра цоў цы пло шчаў ра шэн-
нем Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў пра ду гле джа на 417 465 руб лёў, 
або 100 % ад не аб ход на га.

У ме жах рэа лі за цыі «да рож най кар-
ты» тэ ры та ры яль ныя ор га ны Мінп ры-
ро ды бу дуць вес ці што тыд нё вы кант-
роль за вы ка нан нем спе цы я лі за ва ны-
мі ар га ні за цы я мі ме ра пры ем стваў па 
ба раць бе з бар шчэў ні кам.

За ня свое ча со вае або не на леж нае 
іх вы ка нан не прый дзец ца за пла ціць 
штраф у па ме ры да 20 ба за вых ве лі-
чынь.Та кую ад каз насць пра ду гледж-
вае Ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб ад-
мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Гэ та і ўзвор ван не, і кроп ка вае вы коп ван не. Быў час, ка лі ў Ра-
сіі для зні шчэн ня бар шчэў ні ку вы ка рыс тоў ва лі на ват... тан кі. 
Та кое бы ло ў ся рэ дзі не 2000-х га доў пад Санкт-Пе цяр бур-
гам. Зда ва ла ся, што цяж кая бра ня тэх ні ка сва і мі гу се ні ца мі 
здо лее «пры ду шыць» агрэ са ра... Та ды спе цы я ліс ты да ва лі 
ацэн кі: для вы ні шчэн ня ад на го гек та ра бар шчэў ні ку па трэб на 
600—1000 еў ра. У Лат віі, на прык лад, што год на гэ тыя мэ ты 
вы дат коў ва ла ся ка ля 20 міль ё наў еў ра, пры чым, без асаб-
лі ва га пос пе ху. У пры лег лых да Бе ла ру сі аб лас цях Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі што год — па не каль кі міль яр даў руб лёў. За раз, 
уліч ва ю чы шмат га до вую прак ты ку пры мя нен ня роз ных ме-
та даў ба раць бы з гэ тай рас лі най, са мым эфек тыў ным лі чыц-
ца хі міч ны. Хоць бы ва юць сі ту а цыі, ка лі яго вы ка рыс тоў ваць 
нель га — на ахоў ных тэ ры то ры ях, у во да ахоў ных зо нах, 
на тэ ры то рыі на се ле ных пунк таў.

Што да ты чыц ца жы вё лы, дык яна, у ад роз нен не ад ча ла-
ве ка, аба ро не на ад апё каў бар шчэў ні ку. Ад нак ка лі тыя ж ка-
ро вы бу дуць ужы ваць рас лі ну ў ежу, гэ та пры вя дзе да па гар-
шэн ня якас ці ма ла ка. У яго мо жа з'я віц ца спе цы фіч ны гор кі 
смак. Па не ка то рых ра ней шых да сле да ван нях на ву коў цаў з 
кра ін Бал тыі, уклю чэн не ў ра цы ён бар шчэў ні ку пры во дзіць 
да бяс плод нас ці ра гуль. А вось на За ха дзе рас паў сю джа на 
ін шая эфек тыў ная ме ра як аль тэр на ты ва вы шэй на зва ным 
спо са бам ба раць бы з рас лі най — гэ та вы ка ры стан не бар-
шчэў ні ку для карм лен ня коз і аве чак. Ста так жы вёл за пус ка ец ца на 
ага ро джа ны ўчас так, дзе і зні шчае на ва лу. Да рэ чы, ме на ві та дзя-
ку ю чы дзі кім ко зам бар шчэў нік Са сноў ска га не атрым лі вае та ко га 
рас паў сюдж ван ня на сва ёй ра дзі ме — Каў ка зе. Праў да, за ста ец ца 
пы тан не якас ці пра дук цыі ад тых коз і аве чак...

У на шай кра і не мэ та на кі ра ва ную і пла на вую ба раць бу з 
бар шчэў ні кам па ча лі са ства рэн ня дзяр жаў на га ка даст ру рас-
лін на га све ту, ка лі з'я ві ла ся маг чы масць дак лад на і ад на знач-
на да ве дац ца пра сі ту а цыю ў кож ным ра ё не Бе ла ру сі. Та кая 
ра бо та да гэ туль ні дзе не пра во дзі ла ся, та му яна ад ра зу ста ла 
пры кла дам пе рай ман ня для Ра сіі, Укра і ны, Бал га рыі, кра ін 
Бал тыі.

У рам ках ства рэн ня ка даст ру пра-
во дзіў ся су цэль ны па ра ён ны ўлік. 
Ка лі ўба чы лі ўсю сур' ёз насць праб-
ле мы (на шчас це, у Бе ла ру сі не бы ло 
знач ных ача гоў па ра жэн ня, як у на ва-
коль ных кра і нах), па іні цы я ты ве Мі-
ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў бы ло 
пры ня та ра шэн не аб рэа лі за цыі на-
цы я наль на га пла на ба раць бы з бар-
шчэў ні кам Са сноў ска га. Та кім чы нам 
услед за Ра сі яй, Укра і най, Поль шчай і 
ін шы мі кра і на мі гэ тая праб ле ма бы ла 
ўзня та на дзяр жаў ны ўзро вень.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Быў час, 
ка лі ў Ра сіі 
для зні шчэн ня 

бар шчэў ні ку 
вы ка рыс тоў ва лі 
на ват... тан кі. Та кое 
бы ло ў ся рэ дзі не 
2000-х га доў пад 
Санкт-Пе цяр бур гам.

Ня даў на мы пі са лі пра тое, што на Ві цеб шчы не сур' ёз на 
на стро і лі ся на пе ра мо гу ў мна га лет нім зма ган ні з рас лі най, наз ва 
якой ва ўсіх на слы ху.

Ня ўжо не пе ра адо ле ем?
На су мес ным па ся джэн ні прэ зі ды у ма Ві цеб ска га аб лса ве та дэ пу-

та таў і абл вы кан ка ма стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Мі ка лай 
Шарс нёў даў за дан не больш ак тыў на вес ці ба раць бу з бар шчэў ні-
кам. Па тра ба ван не бы ло агу ча на пад час аб мер ка ван ня пы тан няў 
на вя дзен ня па рад ку на зям лі і доб ра ўпа рад ка ван ня. Тым больш 
што 75 % за рас ні каў бар шчэў ні ку пры па дае ме на ві та на Ві цеб скую 
воб ласць. Тут ён рас це на пло шчы ў 2,2 ты ся чы гек та раў.

Гу бер на тар па ці ка віў ся ў кі раў ні ка 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: ня ўжо 
нель га ачыс ціць зям лю ад ін ва зій най рас лі ны? Тым больш што 
кож ны год вя дзец ца яе зні шчэн не. І ня ўжо ай чын ная на ву ка не 
мо жа ней кім чы нам паў плы ваць на вы ра шэн не пы тан ня?

Стар шы ня Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Ула дзі мір Ця-
рэнць еў у якас ці пры кла ду для пе рай ман ня на зваў во пыт прад пры-
ем ства, якое дзей ні чае пры Ва ро наў скім сель вы кан ка ме Ві цеб ска га 
ра ё на. Там ёсць і не аб ход ныя срод кі зні шчэн ня, і пад рых та ва ныя 
ра бот ні кі. Гэ тае прад пры ем ства і ін шым да па ма гае ачы шчаць зям-
лю ад бар шчэў ні ку.

І «Зубр» су праць...
У Ва ро наў скім сель са ве це зні шчэн нем бар шчэў ні ку зай ма ец ца 

дзяр жаў нае прад пры ем ства па ака зан ні па слуг «Ва ро ны-сэр віс». 
Яно бы ло за рэ гіст ра ва на ў 2015-м. З са ка ві ка мі ну ла га го да прад-
пры ем ства ўзна чаль вае Вік тар Шуш ке віч. Не бяс печ ную рас лі ну зні-
шча юць і на тэ ры то рыі ін шых сель са ве таў. Уво гу ле «ба я выя дзе ян-
ні» су праць бар шчэў ні ку вя лі ся на пло шчы ка ля 40 гек та раў тры ма 
ра бот ні ка мі. Рас лі ну ка сі лі і вы ка рыс тоў ва лі су праць яе яды.

У прад пры ем ства ёсць усё не аб ход нае для та кой пра цы. Рай-
вы кан кам пе ра даў трак та ры «МТЗ-80» і «МТЗ-82», ме ха ні за ва ны 
плуг, на вяс ны трак тар ны апырс кваль нік «Зубр». Ёсць і ад па вед ныя 
срод кі аба ро ны, каб ра бот ні кі не па цяр пе лі ад яду.

Ме на ві та яд — са мы эфек тыў ны сро дак у ба раць бе з рас лі най. 
Але за адзін раз ні чо га не атры ма ец ца. Не аб ход на мэ та на кі ра ва ная 
ра бо та на пра ця гу не каль кіх га доў — мі ні мум трох-ча ты рох. По тым 
мож на за сей ваць зям лю тра ва мі або, на прык лад, хвой ны мі. І пад 
сель ска гас па дар чыя рас лі ны мож на бу дзе вы ка рыс тоў ваць. Да рэ-
чы, якас ныя яда хі мі ка ты ўрад лі васць гле бы цал кам не зні шча юць. 
На огул, як сцвяр джа юць спе цы я ліс ты, ка лі зям лю, сва бод ную ад 
бар шчэў ні ку, не ўцяг нуць у гас па дар чы аба рот, вель мі вы со кая 
верагоднасць, што ён вер нец ца.

Ма сі ра ва ны ўдар
Як пад крэс лі ва юць на прад пры ем стве «Ва ро ны-сэр віс», вель-

мі цяж ка зні шчаць рас лі ну ка ля хмыз ня ку, на ня ўдо бі цах, у ямах 
і гэ так да лей, дзе прак тыч на не маг чы ма вы ка рыс тоў ваць тэх ні ку. 
Там пра ца вя дзец ца толь кі ўруч ную.

Па вод ле слоў стар шы ні Ва ро наў ска га сель ска га Са ве та Юрыя 
Осі па ва, каб да сяг нуць пос пе ху, трэ ба на нес ці бар шчэў ні ку ма сі-
ра ва ны ўдар, ды яшчэ і ў ка рот кі тэр мін.

Для зні шчэн ня ўжо за ку пі лі 90 літ раў атру ты (за 1,2 ты ся чы руб-
лёў). Пач нуць пра ца ваць у кан цы кра са ві ка, ка лі па ды мец ца бар-
шчэў нік. Па пры бліз ных пад лі ках, на апла ту пра цы вы ка рыс та юць 
2 ты ся чы руб лёў. Кі раў нік мяс цо вай ула ды кан ста та ваў, што, на 
жаль, бюд жэт ных гро шай на зні шчэн не бар шчэў ні ку не ха пае.

Мяс цо вая ўла да спа дзя ец ца на пад трым ку ў зні шчэн ні бар-
шчэў ні ку на зем лях агуль на га ка ры стан ня на се ле ных пунк таў. 
Трэ ба, каб бы ла пра ду гле джа на сіс тэ ма адзі ных па ды хо даў для 
ўсёй кра і ны. Яды, на прык лад, не заў сё ды мож на пры мя няць, 
бо ў вёс цы жы вуць лю дзі, утрым лі ва юц ца жы вё лы. Не аб ход-
на да стат ко вае фі нан са ван не для кам бі на ва на га зні шчэн ня, 
да дат ко вая ра бо чая сі ла, аб ста ля ван не...

Фак тыч на сён ня сель са вет за ста ец ца «адзін на адзін» у пы тан ні 
зні шчэн ня бар шчэў ні ку. Змо жа за ра біць фі нан са выя срод кі — пра-
ца бу дзе вы ка на на якас на. А не змо жа — прый дзец ца бар шчэў нік 
ка сіць. Але эфект ад гэ та га ча со вы.

Да дат ко выя фі нан сы ў сель скім вы кан ка ме за раб ля юць дзя ку-
ю чы пра вя дзен ню аў кцы ё наў па про да жы зям лі. На гэ тыя гро шы 
закупаюць яды, а таксама аплач ва юць пра цу «зні шчаль ні каў». 
Срод кі вы ка рыс тоў ва юц ца для та го, каб у цэ лым на вес ці па ра дак 
на зям лі. У пры ват нас ці, на мо гіл ках. Іх на тэ ры то рыі сель са ве та 
15, плюс доб ра ўпа рад коў ва юць яшчэ ка ля 30 — у вёс ках су сед ніх 
сель са ве таў. Да рэ чы, дрэ вы не ўты лі зу юць, а вы ка рыс тоў ва юць 
для ўлас ных па трэб: ацяп лен ня, доб ра ўпа рад ка ван ня...

На огул, прад пры ем ства па ака зан ні па слуг ста ра ец ца ак тыў на 
за раб ляць. У пры ват нас ці, у крэ дыт ку пі лі лі нію дрэ ва ап ра цоў-
кі. У лі ку ін ша га вы раб ля юць пе ле ты, так зва ныя «еў рад ро вы» ў 
скрын ках. А яшчэ не толь кі ў Ва ро наў скім сель са ве це, але і ін шых, 
ко сяць тра ву, зі мой у Ва ро нах чыс цяць снег. Аказ ва юць на сель-
ніц тву транс парт ныя і ін шыя па слу гі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Адзін на адзін?

► У ТЭ МУ
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, у мі ну лым 
го дзе пра во дзі лі ся ра бо ты па рэ гу ля ван ні рас паў сюдж ван ня і 
коль кас ці бар шчэў ні ку Са сноў ска га больш чым на 1755,6 гек-
та ра. І паў тор на вы да ля лі бар шчэў нік на 900 га. Да 1 лі пе ня 
не аб ход на пра вес ці ра бо ты на пло шчы больш за 2125,3 га.

З бюд жэ ту Ві цеб скай воб лас ці пра ду гле джа на вы дзя лен не 
310 ты сяч руб лёў для ад па вед най ра бо ты на тэ ры то рыі 12 ра-
ё наў і горада Ві цеб ска. Фі нан са ван не бу дзе ажыц цяў ляц ца 
так са ма і за кошт ра ён ных бюд жэ таў (24,6 тыс. руб.), бюд жэ-
таў сель скіх вы ка наў чых ка мі тэ таў (34,4 тыс. руб.) і ўлас ных 
срод каў зем ле ка рыс таль ні каў (235, 3 тыс. руб.).
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