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ІН ДЫ КА ТАР 
БЕЗ ГАС ПА ДАР ЛІ ВАС ЦІ

Ця пер, ві даць, ні ко му не трэ ба рас каз-

ваць, на коль кі не бяс печ ная тра ва — бар-

шчэў нік Са сноў ска га. (І «Звяз да» пі ша пра 

гэ та рэ гу ляр на.) А яшчэ ня даў на яе лі чы лі 

перс пек тыў най кар ма вой куль ту рай для 

жы вёл. Не ка лі ак тыў на за ся ва лі і як доб-

ры ме да нос. Сён ня ж ба раць ба з ім ідзе 

не жар тоў ная. 

— На зні шчэн не сё ле та з аб лас но га бюд-

жэ ту бы ло вы дат ка ва на 23 ты ся чы рублёў. 

По тым і з ра ён ных да ба ві лі — на за куп ку 

гер бі цы даў. Уся го атры ма ла ся 27,8 ты ся чы 

рублёў, — рас каз вае на чаль нік ад дзе ла 

Го мель 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 Па вел НО ВІ КАЎ. — На жаль, што-

год мы вы яў ля ем у ся рэд нім ка ля 15 но вых 

мес цаў, дзе рас це бар шчэў нік Са сноў ска га. 

Звы чай на ў та кіх цяж ка да ступ ных кут ках, 

ку ды ні хто не за гляд ваў: уз доўж ра чу лак, 

на ба ло тах. А яшчэ час та зна хо дзім яго там, 

дзе ёсць трух ля вае жыл лё або без гас па-

дар чыя дзяр жаў ныя па бу до вы. Ця пер пад 

гэ тым пус та зел лем за ста ец ца 83 гек та ры. 

Без увя дзен ня зя мель у сель ска гас па дар чы 

аба рот знач ных змен мы не да б'ём ся.

Бар шчэў нік Са сноў ска га сён ня на зы ва-

юць яшчэ і ін ды ка та рам без гас па дар лі вас-

ці. Згод на з за ко нам, зні шчэн нем бар шчэў-

ні ку, як і ін шых ін ва зій ных рас лін, па ві нен 

зай ма ец ца зем ле ка рыс таль нік. За раз усе 

на ма ган ні аб' яд на ны, га во рыць стар шы ня 

Го мель 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 Анд рэй СУ ШЧЭ ВІЧ:

— Пра ве дзе на вя лі кая ра бо та па ацэн цы 

тых мес цаў, дзе рас туць ін ва зій ныя ві ды рас-

лін. Ба раць ба вя дзец ца сіс тэм ная, і мы ад чу-

ва ем да па мо гу з бо ку аб лас ных вы ка наў чых 

ула даў. Не аб ход на ўцяг ваць зем лі ў гас па-

да чы аба рот. Ка лі сель гас прадпрыемства 

па чы нае вы рошч ваць па ін тэн сіў най тэх на-

ло гіі ку ку ру зу ці буль бу, пры пра вя дзен ні 

хімп ра пол кі аў та ма тычна за бі ва юц ца ўсе 

ін ва зій ныя рас лі ны. Гэ та асноў ны шлях, які 

ўжо да зво ліў на 20—24 працэнты зні зіць 

пло шчы па пу ля цыі бар шчэў ні ку.

Там, дзе з'яў ля ец ца гас па дар, — зні кае 

бар шчэў нік. Спе цы я ліс ты ка мі тэ та рас каз-

ва юць, як у Го мель скім ра ё не мес ца, за хоп-

ле нае агрэ сіў най тра вой, ня даў на ад да лі 

фер мер скай гас па дар цы «Сэр віс-Аль янс». 

Ча ла век пай шоў на вя лі кія за тра ты, але зні-

шчыў рас лі ну і пас ля гэ та га за се яў ка рыс ны-

мі куль ту ра мі вы зва ле ную зям лю.

— А на ня дбай ных гас па да роў уз дзей ні-

ча ем вя лі кі мі штра фа мі, — пра цяг вае Анд-

рэй Мі ка ла е віч. — Тут важ на, каб зма га лі ся 

ра зам: прад стаў ні кі сель скай гас па дар кі, 

лес ні кі, сель вы кан ка мы і прос та гра ма дзя-

не. На жаль, рас лі на мае вя лі кую здоль-

насць да раз мна жэн ня, на ват ка лі яе сё ле та 

пры бра лі, яна мо жа з'я віц ца заўт ра на тым 

жа мес цы ці по бач. Пра ве ра ны спо саб ба-

раць бы — хі міч ная апра цоў ка, пры мя няць 

якую не аб ход на свое ча со ва і не каль кі ра зоў 

за се зон. Як і ка лі гэ та ра біць — пра ін струк-

та ва ны ўсе ўла ды на мес цах.

ШТО ХА ЧУ, 
ТОЕ І ВЫ РОШЧ ВАЮ?

Між тым ак ты ві зу юц ца і ін шыя за мор скія 

рас лі ны, якія на ву коў цы ад но сяць да шкод-

ных. Су мнік ка над скі і гі ганц кі рас це ледзь 

не на кож ным дач ным ага ро дзе. Рас лі най з 

кас ма ты мі жоў ты мі квет ка мі ўпры гож ва юць 

па лі сад ні кі. Яна не па тра ба валь ная да гле бы 

і та му час та рас це на мо гіл ках. А ад туль ужо 

са ма стой на пе ра ся ля ец ца ку ды за ўгод на. 

(Ка лі еха ла на да чу, на ват спы ні ла ма шы ну, 

за ўва жыў шы яр кую пры га жосць на фо не 

сос наў.)

— Асноў ная шко да ў тым, што су мнік ак-

тыў на за ва ёў вае тэ ры то рыю і вы цяс няе на-

шы аба ры ген ныя ві ды рас лін, — тлу ма чыць 

сі ту а цыю Па вел Но ві каў. — Па гар ша ец ца 

раз на траў 'е, а зна чыць, і кар ма выя якас ці 

па шы. Мы ця пер пра цу ем з сель са ве та мі, 

рас тлу мач ва ем пра шко ду рас лі ны, якая 

змя няе струк ту ру гле бы. Ка неш не, лю дзей 

цяж ка пе ра кон ваць, што сумнік мо жа яе 

на нес ці. Та му вы да ём прад пі сан ні, каб зні-

шчы лі расліну. За не вы ка нан не гра ма дзян 

трэ ба пры цяг ваць да ад каз нас ці. Тут час та 

бы вае ад моў ная рэ ак цыя: «Мая зям ля, вы-

рошч ваю тыя квет кі, якія ха чу!»

Ка лі ра ней мно гія шкод ныя рас лі ны за 

зі му вы мяр за лі, то сён ня з-за па цяп лен ня 

яны пер шыя па вяс не пус ка юць па раст-

кі. Не ўмі ру чыя агрэ сіў ныя ўлас ці вас ці ма-

юць і ін шыя, не ка лі за ве зе ныя ў Еў ро пу з 

Аме ры кі, «госці». Та кія, як клён ясе ня ліс-

ты і ра бі нія (іл жэ ака цыя), якую паў сюд на 

на зы ва юць прос та ака цы яй. Сён ня гэ тыя 

ві ды дрэў афі цый на за ба ро не ны для рас-

паў сюдж ван ня ў ар га ні за цы ях азе ля нен ня. 

Ад нак як вы сек чы ў го мель скім па ла ца ва-

пар ка вым ан самб лі той жа клён, ка лі ён 

там зай мае да 30 працэнтаў ад усёй пло-

шчы? У та кіх вы пад ках рас пра цоў ва юц ца 

ме ра пры ем ствы па па этап ным за мя шчэн ні 

шкод ных дрэў на ка рыс ныя. Да рэ чы, эко ла-

гі ўваж лі ва на зі ра юць і за тым, як рас паў-

сюдж ва юц ца ві ды рас лін, па куль што афі-

цый на не за не се ныя ў пе ра лік ін ва зій ных. 

Не вы клю ча на, што спіс агрэ са раў фло ры 

ў Бе ла ру сі бу дзе па паў няц ца.

Спе цы я ліс ты га во раць, што скла да ней за 

ўсё зма гац ца з рас лі най, якая мае бія ла гіч-

ную наз ву эхі на цыс ціс ло пас це вы. Яго ўсе 

ве да юць як «ша лё ны агу рок». Дэ ка ра тыў-

ная лі я на сён ня прос та за па ла ні ла бе ра гі 

рэк. Скла да насць ба раць бы з ёй у тым, што 

тэх ні кай у мяс ці ны, якія яна па лю бі ла, не да-

брац ца. А гер бі цы ды вы ка рыс тоў ваць там, 

дзе пра точ ная ва да, за ба ра ня ец ца. Та кую 

толь кі ўруч ную мож на зні шчыць. А на гэ та 

час та не ха пае ні сіл, ні срод каў.

На Го мель шчы не эко ла га гі апош нім ча-

сам па ча лі вы ка рыс тоў ваць квад ра коп тар. 

Аб лас ны ка мі тэт пры род ных рэ сур саў і ахо-

вы на ва коль на га ася род дзя на быў яго ў тым 

лі ку для ба раць бы з ін ва зій ны мі ві да мі пус-

та зел ля. Там, дзе пад' ехаць не маг чы ма, во-

ка ма лень ка га апа ра та-ле ту на доб ра заўва-

жае бе лыя шап кі квіт не ю ча га бар шчэў ні ку. 

А ка лі ачаг вы яў ле ны, ляг чэй пры маць не-

ад клад ныя ме ры.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ме на ві та га дзін нік уста навілі 

не вы пад ко ва. Ён на гад вае пра тое, 

што ў Дуб роў не князь Ры гор Па-

цём кін па бу да ваў ад ну з пер шых 

у Ра сіі (пас ля Санкт-Пе цяр бур га 

і Маск вы) га дзін ні ка вую фаб ры-

ку. Гэ та ад бы ло ся пас ля па дзе лу 

Рэ чы Па спа лі тай, ка лі край увай-

шоў у склад Ра сій скай дзяр жа вы. 

Князь Па цём кін на быў у Ка зі мі ра 

Са пе гі Дуб ро вен шчы ну і, як бы 

сён ня ска за лі, стаў ін вес та рам бу-

доў лі не каль кіх фаб рык. У тым лі ку 

і па вы ра бе га дзін ні каў. Апош няя 

па спя хо ва кан ку ра ва ла на ват са 

швей цар скі мі вы твор ца мі. Да рэ чы, 

як упэў не ны не ка то рыя да след чы-

кі, у Швей ца рыю экс пар та ва лі ся 

ўні каль ныя дуб ро вен скія ме ха ніз-

мы для га дзін ні каў.

За хоў ва юц ца 
ў Эр мі та жы

Ка неш не, ла гіч ным бы ло б пра-

вя дзен не ў Дуб роў не, на прык лад, 

між на род на га фэс ту-кір ма шу га-

дзін ні каў. Стар шы ня Дуб ро вен-

ска га ра ён на га вы ка наў ча га 

ка мі тэ та Алег ЛЫН ДЗІН не вы-

клю чае ў перс пек ты ве та кой маг-

чы мас ці. А спа чат ку ство раць экс-

па зі цыю ў му зеі...

Кі раў нік мяс цо вай ула ды не без 

го на ру рас ка заў пра тое, што ў Эр-

мі та жы ёсць ся рэб ра ныя кі шэн ныя 

га дзін ні кі, вы раб ле ныя ў Дуб роў не. 

Як і пра па стаў кі хранометраў для 

ім пе ра тар ска га два ра.

А мяс цо выя края знаў цы лі та-

раль на га дзі на мі га то выя рас-

каз ваць пра швед ска га май стра 

па вы ра бе га дзін ні каў Пят ра 

Нарштэй на. Гэ ты та ле на ві ты ча-

ла век ар га ні за ваў іх вы твор часць 

у Дуб роў не ў 1784 го дзе, пад рых-

та ваў шы з лі ку ся лян больш за 

трыц цаць спе цы я ліс таў. На жаль, 

фаб ры ка, якая бы ла вель мі пры-

быт ко вай, функ цы я на ва ла па раў-

наль на ня доў га. Праз не каль кі 

га доў пас ля смер ці ін вес та ра (ён 

па мёр у 1791-м) стан кі і май строў 

пе ра вез лі спа чат ку ў Маск ву, по-

тым у на ва кол лі.

Ма на па ліст 
па вы ра бе... та ле саў

Лі чыц ца, што Па цём кін за сна-

ваў так са ма су кон ную і па зу мен-

та вую фаб ры кі. Але, па не ка то рых 

звес тах, пер шая з вы твор час цяў 

бы ла на ла джа на да яго. Су кон-

ная фабрыка ў 1901 го дзе ста ла 

«Дняп роў скай ма ну фак ту рай». 

У бу дын ку бы ло га фар ба валь на га 

цэ ха ня даў на ад кры лі му зей. Гэ та 

ад бы ло ся па іні цы я ты ве ды рэк-

та ра ААТ «Дуб ро вен скі льно за-

вод» Ана то ля БА СЯН КО ВА, які 

со рак га доў (!) уз на чаль вае прад-

пры ем ства, ство ра нае ў 1932 го-

дзе. Яно ста ла пра ва пе ра ем ні кам 

ма ну фак ту ры.

Па вод ле слоў сён няш ня га кі-

раў ні ка, які шмат пра ца ваў у ар-

хі вах, у 1900-м за цвер дзі лі ста тут 

бу ду чай ма ну фак ту ры. Бу да ва лі 

яе і пра ца ва лі на прад пры ем стве 

вы ключ на яў рэй скія ра бот ні кі.

Да рэ чы, вы раб ля лі ў Дуб роў не 

і та лес — ма лі тоў ную шаль, якую 

но сяць іў дзеі пас ля да сяг нен ня 

паў на лец ця. Сур' ёз ных кан ку рэн-

таў у вы ра бе гэ тай пра дук цыі та ды 

не бы ло.

У му зеі расказва юць, што пры 

фаб ры цы бы ла па жар ная част ка, 

біб лі я тэ кі, лаз ні, пра фе сій нае ву-

чы лі шча-ін тэр нат, ла гер ад па чын-

ку, кра ма і гэ так да лей. Гра мад-

скае жыц цё віравала. На прык лад, 

сла віў ся да лё ка за ме жа мі га рад ка 

фаб рыч ны ар кестр.

Да на ша га ча су за ха ва лі ся і ка-

му ні ка цыі бы лой пом па вай стан-

цыі. Як сцвяр джае спа дар Ба сян-

коў, тру бы з да рэ ва лю цый на га ча-

су не мя ня лі. Ва да ў іх, дзя ку ю чы 

пра ду ма най апра цоў цы па верх ні, 

і ў наш час па сва ёй чыс ці ні ад на 

з най леп шых на Дуб ро вен шчы не і 

су сед няй Ар шан шчы не.

Шмат экс па на таў — пра льно-

за вод. Яны ёсць на ват пад ад кры-

тым не бам — аб ста ля ван не, якое 

ка лісь ці вы ка рыс тоў ва лі. На тэ ры-

то рыі му зей на га комп лек су мож на 

зра зу мець, як вы рошч ва юць лён, 

як збі ра юць яго, апра цоў ва юць, 

вы раб ля юць адзен не і ін шае.

На дру гім па вер се бу дын ка, 

яко му лі та раль на на да лі «дру гое 

жыц цё», ства ры лі аб ра да вую і 

бан кет ную за лы.

Не за быць, ад куль ты
З тым, што зроб ле на ў Дуб роў-

не, ня даў на па зна ё мі лі ся дэ пу та ты 

Ві цеб ска га аб лса ве та, якія ўзя лі ся 

аб мер ка ваць пы тан ні ахо вы гіс то-

ры ка-куль тур най і ар хеа ла гіч най 

спад чы ны ў воб лас ці. Як за ўва жыў 

стар шы ня аб лас но га Са ве та дэ-

пу та таў Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ, 

Дуб ро вен шчы на — доб ры прык лад 

та го, як пас ля пра вя дзен ня аб лас-

ных да жы нак мяс цо выя ўла ды пра-

цяг ва юць раз ві ваць го рад: ад кры-

ва юць но выя ганд лё выя пункты, 

мес цы для ад па чын ку і ту рыз му. 

І пры гэ тым ста ра юц ца эка но міць 

бюд жэт ныя срод кі.

Ся род ін ша га на род ным вы-

бран ні кам па ка за лі і но вы гіс то-

ры ка-края знаў чы му зей — ра ней, 

як ні дзіў на, у рай цэнт ры та кой 

уста но вы не бы ло. Усе ра бо ты ў 

ад на па вяр хо вым бу дын ку, які пэў-

ны час не вы ка рыс тоў ваў ся, яшчэ 

не за вер ша ны. Але вы ста вач ная 

за ла ўжо ёсць і пра цуе. Да рэ чы, 

му зей ства ра ец ца дзя ку ю чы фі-

нан са вай пад трым цы зем ля ка, се-

на та ра Мі ка лая МАР ТЫ НА ВА — 

член Са ве та Рэс пуб лі кі, кі раў нік 

хол дын га «Мар ко» не за бы вае 

ма лую ра дзі му і шмат ка рыс на га 

ўжо зра біў для та го, каб жыц цё ў 

глы бін цы пад цяг нуць да га рад ско-

га ўзроў ню.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

У ПА МЯЦЬ 
АБ СПАД ЧЫ НЕ

Квад ра коп тар су праць «за хоп ні каў»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Но вы му зей, пры све ча ны «Дняп роў скай ма ну фак ту ры».


