
(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Пла ды збi ра юц ца без па шко-
джан няў, што вель мi важ на для iх 
за ха ван ня. Ма шы на аб ста ля ва на 
се ка та ра мi, та му яе мож на вы-
ка рыс тоў ваць на аб рэ зцы дрэў. 
Што да ты чыц ца пры чап ных кам-
бай наў, то яны так са ма скi ра ва ны 
на аку рат ную ра бо ту з ура джа ем. 
Так, морк ва збi ра ец ца за хва там 
за бац вiн не i вы штур хоў ван нем з 
зям лi. Пас ля гэ та га «хвос цiк» не 
пе ра ра за ец ца, а ад мi на ец ца, што 
доб ра ўплы вае на тэр мi ны за ха-
ван ня пра дук цыi.

— Хто з'яў ля ец ца асноў ным 
спа жыў цом ва шай тэх нi кi: бе-
ла рус кiя цi за меж ныя гас па-
дар кi?

— У на шай струк ту ры зна хо-
дзiц ца дач чы нае дзяр жаў нае 
прад пры ем ства «Экс пе ры мен-
таль ны за вод», а так са ма до-
след ная вы твор часць НПЦ у 
Жда но вi чах, дзе раз мя шча ец ца 
вы пра ба валь ны па лi гон i до след-
нае по ле. Дык вось, ка лi на пер-
шым прад пры ем стве пры клад на 
90 пра цэн таў пра дук цыi iдзе на 
экс парт, то на дру гiм сi ту а цыя су-
праць лег лая — пе ра важ ная част ка 
па сту пае на ўнут ра ны ры нак. Гэ та 
i дзяр жаў ныя гас па дар кi, i пры-
ват ныя фер мер скiя. Але агуль ны 
ана лiз сi ту а цыi па каз вае, што ця-
пер паў сюд на iдзе спад аб' ёмаў 
за куп кi сель ска гас па дар чай тэх нi-
кi. Звя за на гэ та з тым, што па сту-
по ва спiс ва юц ца ста рыя нiз ка пра-
дук цый ныя ма шы ны, а маг чы мас-
цi но вых (вы со кая на дзей насць i 
функ цы я наль насць) да зва ля юць 

не на бы ваць iх у та кой вя лi кай 
коль кас цi для за ха ван ня ра ней-
шых аб' ёмаў ра бо ты.

— На коль кi ай чын ны АПК 
сён ня за бяс пе ча ны су час ны-
мi ма шы на мi?

— Iс нуе не вя лi кая праб ле ма з 
на быц цём гас па дар ка мi ме на-
вi та на шай iна ва цый най тэх нi кi, 
бо яна каш туе не ма лых гро шай 
(хоць i тан ней шая за за меж ныя 
ана ла гi ў ся рэд нiм на 30—50%). 
Але ця пер мно гiя з iх вы хо дзяць 
на вы со кiя аб' ёмы вы твор час цi, 
рас це ўра джай насць куль тур, 
вы со кiя па каз чы кi дэ ман струе 
жы вё ла га доў ля, та му мы раз лiч-
ва ем, што ўжо ў хут кiм ча се прад-
пры ем ствы сфе ры АПК змо гуць 
ак ты вi за вац ца ў гэ тым кi рун ку. 
I кi раў нiц тва кра i ны, i Мiн сель-

гас харч зай ма юц ца зга да ным 
пы тан нем, та му вя лi кiх хва ля ван-
няў у нас гэ та не вы клi кае.

— Цi ёсць скла да нас цi з ука-
ра нен нем но вых рас пра цо вак 
у са мiх гас па дар ках?

— Так, без умоў на, бо мно гiя 
з iх пры вык лi пра ца ваць са ста-
ры мi ма шы на мi — на дзей ны мi 
i прос ты мi. Гэ ту тэх нi ку доб ра 
ве да юць ме ха нi за та ры, ня ма 
праб лем з сэр вi сам. А мы вя дзём 
рас пра цоў ку но вых узо раў, якiя 
аб ста ля ва ны кам п'ю та ра мi, што 
па тра буе ад па вед най ква лi фi-
ка цыi ад лю дзей. Ужо пра цу ем 
над вы ра шэн нем гэ та га пы тан ня, 
у пры ват нас цi, пра во дзiм на ба зе 
цэнт ра на ву чан не ме ха нi за та раў, 
ла дзiм «днi ад чы не ных дзвя рэй» 
для на ву чэн цаў аграр ных на ву-

чаль ных уста ноў, пуб лi ку ем да-
ве дач ныя ма тэ ры я лы па но вай 
тэх нi цы на сва iм сай це. У ме жах 
вы ста ўкі «Бе ла гра», на прык лад, 
пра вя лi тры се мi на ры, якiя аха пi лi 
ўсе кi рун кi на шых рас пра цо вак.

— А з за меж ны мi на ву коў-
ца мi-аг ра ры я мi су пра цоў нi-
ча е це?

— Як раз ня даў на за вяр шы ла-
ся са юз ная пра гра ма «Iна ва цый-
нае раз вiц цё вы твор час цi буль бы 
i та пi нам бу ру», рэа лi за цыя якой 
пра хо дзi ла су мес на з Ра сiй скай 
Фе дэ ра цы яй. Мы рас пра ца ва лi 
шэ раг ма шын для поў на га цык лу 
вы твор час цi: па сад кi гэ тых куль-
тур i до гля ду за iмi, убор кi, апра-
цоў кi i ўпа коў кi. Спра ва ў тым, 
што буль ба i та пi нам бур ма юць 
па доб ныя тэх на ло гii вы рошч ван-
ня, та му i бы ло пры ня та ра шэн-
не аб ства рэн нi та кой ма шы ны. 
З бо ку Бе ла ру сi ўдзел у ра бо це, 
акра мя нас, пры ма лi та кiя на ву-
ко выя ар га нi за цыi, як НПЦ НАН 
па буль ба вод стве i пло да а га род-
ніцтве, НПЦ НАН па хар ча ван нi, 
Цэнт раль ны ба та нiч ны сад. Яны 
змаг лi рас пра ца ваць тэх на ло гii 
вы рошч ван ня i пе ра пра цоў кi, а 
так са ма вы вес цi сар ты та пi нам-
бу ру, якi па фор ме на блi жа ны 
да буль бя ных клуб няў. Адзi нае, 
што гэ та куль ту ра вель мi лёг-
ка псу ец ца — да стат ко ва на ват 
дроб най дра пi ны, каб ад бы ло-
ся за гнi ван не. Та му мы так са ма 
ўдзя лi лi вя лi кую ўва гу бе раж лi-
ва му збо ру ўра джаю. Гэ та тэх нi ка 
ўжо вы стаў ля ла ся на «Бе ла гра», 
ця пер вя дзём збор за явак ад гас-
па да рак.

— Якiя кi рун кi раз вiц ця аг-
ра пра мыс ло вай тэх нi кi спе-
цы я лiс ты НПЦ лi чыць са мы мi 
перс пек тыў ны мi?

— Без умоў на, мы со чым за 
апош нi мi су свет ны мi трэн да мi ў 
гэ тай сфе ры. Не сак рэт, што ця-
пер па вя лiч ва ец ца ма гут насць 
тых жа трак та роў, для iх па трэб-
ны ад па вед ныя агрэ га ты з больш 
вы со кай пра дук цый нас цю. Але 
гэ та не зна чыць, што мы мо жам, 
умоў на ка жу чы, зра бiць для вя-
лi ка га трак та ра гi ганц кi плуг — 
ёсць пэў ная мя жа, пе ра хо дзiць 
за якую нель га. Бо мы або бу дзем 
па ру шаць струк ту ру гле бы, або 
пе ра ўшчыль няць яе. Та му спра-
бу ем знай сцi «за ла тую ся рэ дзi-
ну», асаб лi ва звяр та ем ува гу на 
ра ба ты за цыю сель гас тэх нi кi.

Ужо рас пра ца ва лi шэ раг поў-
ных комп лек саў аб ста ля ван ня 
для жы вё ла га доў лi: у тым лi ку 
стой ла вае, пры ла ды для карм-
лен ня i пра грам нае за бес пя чэн-
не для iх. Кам п'ю тар да зва ляе 
прак тыч на вы клю чыць удзел 
ча ла ве ка з ра бо ты комп лек су. 
Ужо шэсць та кiх рас пра цо вак 
мы ўка ра нi лi ў роз ных рэ гi ё нах 
Бе ла ру сi. Акра мя гэ та га, у нас 
ство ра на асоб ная ла ба ра то рыя, 
якая зай ма ец ца ства рэн нем бар-
та вых кам п'ю та раў, якiя поў нас-
цю ад соч ва юць ра бо ту ўсiх тых 
ма шын, пра якiя я га ва рыў у па-
чат ку раз мо вы. Мы ак тыў на ма-
дэр нi зу ем тэх нi ку, да пра цоў ва-
ем iс ну ю чыя ма дэ лi, та му ба чым 
у гэ тым перс пек ты ву.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. 
lyskavets@zviazda.by

9

21 чэрвеня 2017 г.АКЦЭНТЫ 5
НА ПА ЛЕТ КI ПРЫЙ ДУЦЬ... НА ПА ЛЕТ КI ПРЫЙ ДУЦЬ... 

КАМ П'Ю ТА РЫКАМ П'Ю ТА РЫ

Фо
 та

 С
яр

 ге
я Н

I К
А Н

О В
I Ч
А.

Рас пра ца ва ная ў НПЦ буль бя ная са джал ка за бяс печ вае 
поў ны комп лекс до гля ду куль ту ры: па сад ку, угна ен не, пра труч ван не клуб няў. 

90 пра цэн таў кам плек ту ю чых — бе ла рус кiя.

А ні я ка га пы тан ня ў 
прын цы пе ня ма. Па трэб ны 
вяс коў цам мі цэ лій ве шан кі 
пра да ец ца, на прык лад, у 
ста лі цы на рын ках, а так-
са ма ў шмат лі кіх кра мах і 
ад дзе лах, якія ганд лю юць 
на сен нем ага род ні ны, ад-
па вед ных спе цы я лі за ва-
ных сек цы ях гі пер мар ке-
таў. Пры чым тут жа мож на 
на быць мі цэ лій не толь кі 
гэ тых гры боў, але і апе-
нек, чыр во на га ло ві каў, 
бе лых. Ду ма ец ца, та кая ж 
сі ту а цыя і ў ін шых га ра дах, 
не толь кі ў вя лі кіх. Ка лі дзе 
ў про да жы мі цэ лію ня ма, 
яго мож на па спра ба ваць 
па пя рэд не заказаць у пра-

даў ца насення. Ха пае пра-
па ноў ад ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў і ў ін-
тэр нэ це, спе цы яль на пра-
ве рыў. Роз ныя сар ты, цэ ны 
пры клад на ад ноль ка выя — 
4—4,5 руб ля за паў кі ла-
гра ма, маг чы ма ад праў ка 
пош тай. Толь кі ў мно гіх 
ін тэр нэт-ганд ля роў па зна-
ча на, што та ва ру ча со ва... 
ня ма. Як вы свет лі ла ся, па-
доб ная сі ту а цыя і ў мно гіх 
кра мах. Зай шоў у адзін з 
буй ных гі пер мар ке таў і не 
змог знай сці мі цэ лій, хоць 
дак лад на па мя таў, дзе ён 
звы чай на ля жыць. Да вя-
ло ся пра сіць да па мо гі ў 
пра даў ца. Тая ад ра зу ад-

ка за ла, што ў іх за стаў ся 
толь кі адзін па кет — з мі-
цэ лі ем бе лых гры боў (яго 
мож на вы ка рыс тоў ваць з 
мая па ве ра сень на ўчаст-
ках, дзе рас туць хва ё выя 
дрэ вы; шчы ра ка жу чы, не 
чуў, каб нех та та кім чы нам 
вы рошч ваў ляс ныя гры бы). 
Спра ва ў тым, што по пыт на 
та кі та вар з бо ку боль шас ці 
па куп ні коў (ка лі ча ла век не 
зай ма ец ца вы рошч ван нем 
гры боў у якас ці біз не су) 
но сіць се зон ны ха рак тар, а 
«се зон» пры па дае дзесь ці 
на па ча так — ка нец кра са-
ві ка. Па спра бую рас тлу ма-
чыць ча му.

Ве шан ка — вель мі па-
пу ляр ны пра дукт для вы-
рошч ван ня ў да маш ніх 
умо вах. І са мі гры бы смач-
ныя і ка рыс ныя. Грыб ні ца 
раз ві ва ец ца вель мі хут ка, 
за сво іць аг ра тэх ні ку не 
цяж ка лю бо му. Але, на 
мой по гляд, гэ ты пра цэс у 
пэў най сту пе ні да во лі пра-
ца ём кі. Ды і ўмо вы па трэб-
ны. Мая сям'я зай ма ла ся 
вы рошч ван нем ве ша нак 
для ся бе не каль кі га доў за-
пар, а по тым ад мо ві ла ся.

Па-пер шае, у нас не-
вя лі кі ўчас так, та му ад 

раз вя дзен ня гры боў на 
цур ках ад мо ві лі ся ад ра-
зу, вы бра лі ін шы суб страт 
рас лін на га па хо джан ня — 
са ло му. Зна чыць, яе трэ-
ба знай сці. По тым са ло му 
трэ ба здраб ніць, на прык-
лад, ся ке рай на ка лод цы 
на ка ва лач кі па не каль кі 
сан ты мет раў. Атры ма ную 
«сеч ку» — аб даць кіп нем 
(ад па вед на, аб' ём іс тот на 
змян ша ец ца: каб за поў-
ніць га то вым суб стра там 
не каль кі не вя лі кіх па ке таў, 
трэ ба на сек чы як мі ні мум 
з паў ту зі на вя лі кіх). Пас ля 
рас клас ці па цэ ла фа на-
вых па ке тах і «за ра дзіць» 
іх мі цэ лі ем. Праз вы зна-
ча ны час у па ке тах трэ ба 
бу дзе пра рэ заць не вя лі кія 
дзі рач кі, ад куль і з'я вяц ца 
ве шан кі.

У грыб ні цы іс нуе не-
каль кі эта паў раз віц ця, 
пад час якіх ёй па трэб на 
за бяс пе чыць ап ты маль ныя 
ўмо вы для рос ту. Ка лі ня ма 
доб ра га пры ста са ва на га 
па мяш кан ня, да во дзіц ца 
«па кру ціц ца». Пе ры яд ін-
ку ба цыі ў грыб ні цы доў-
жыц ца 13—20 дзён, у гэ ты 
час ёй па трэб на вы со кая 
віль гот насць (яна заў сё ды 

па трэб ная), вы со кая тэм-
пе ра ту ра і поў ная цем ра. 
У гэ ты час свае мя хі мы 
тры ма лі ў дры вот ні, апырс-
ква ю чы іх з пуль ве ры за та-
ра. Да лей ця гам 4—7 дзён 
ідзе раз віц цё грыб ні цы, 
ка лі мя хі знут ры за цяг вае 
ні бы бе лым па ву цін нем. 
Тэм пе ра ту ру трэ ба па ні-
жаць, ар га ні за ваць паў-
цень і пра вет ры ван не. У гэ-
ты час мы пе ра но сі лі мя хі ў 
склеп з ад кры тым лю кам. 
Да лей ця гам 5—8 дзён ад-
бы ва ец ца пло да на шэн не, 
пад час яко га тэм пе ра ту ру 
зноў па вы ша юць і ар га ні-
зоў ва юць пра вет ры ван не. 
Наш бу ду чы ўра джай зноў 
пе ра ка чоў ваў у дры вот ню. 
Рас туць ве шан кі ў гэ ты мо-
мант вель мі хут ка: уве ча ры 
толь кі пра клю ну лі ся, а ран-
кам па ба ках мя хоў ужо ві-
сяць «ла пу хі». Поў ны цыкл 

ад па сад кі да збо ру ўра-
джаю — 30—35 дзён. Хут-
ка. Але са мым скла да ным 
з'яў ля ец ца за бес пя чэн не 
ўмоў. Ка лі тэм пе ра ту ра 
моц на па вы сіц ца, пло да-
на шэн не спы ня ец ца.

Та му, ка лі ёсць за леж-
насць ад умоў на двор'я, 
ап ты маль на «за ра джаць» 
мі цэ лій у ся рэ дзі не — кан-
цы кра са ві ка. Да рэ чы, 
пры клад на ў гэ ты ж час 
боль шасць з нас на бы вае 
на сен не ага род ні ны, за-
ад но мож на пры ку піць і 
мі цэ лій.Та ды са ма «ня бес-
ная кан цы ля рыя» да па ма-
гае (га вор ка не пра сё лет ні 
год) пры ад сут нас ці пры-
ста са ва на га па мяш кан-
ня за бяс печ ваць ад нос на 
ап ты маль ныя ўмо вы для 
грыб ні цы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by

ПЫ ТАЛЬ НІК

або З улас на га до све ду іх вы рошч ван ня

ДЗЕ НА БЫЦЬ МІ ЦЭ ЛІЙ ВЕ ША НАК?

У свой час кал гас «Но вы шлях», што ў Ба ра на віц-
кім ра ё не, да во лі ак тыў на зай маў ся вы рошч ван нем 
ве ша нак: спа чат ку ў пад валь ным па мяш кан ні ад мі-
ніст ра цый на га бу дын ка, по тым — у не аб ста ля ва ным 
буль ба схо ві шчы. Ця пер той гас па дар кі ня ма, а ёсць 
ін шае сель гас прадпры ем ства. Якім жа бы ло маё здзіў-
лен не, ка лі ня даў на да ве даў ся, што ра ней шы кал гас не 
толь кі буль бу не вы рошч вае, але і гры бы. А ме на ві та 
ў гэ тай гас па дар цы на шы жы ха ры на бы ва лі мі цэ лій 
ве шан кі, за во дзі лі на пры ся дзіб ных участ ках цэ лыя 
грыб ныя план та цыі. Не вы клю чэн нем бы ла і на ша 
баць коў ская ся дзі ба. А ця пер вяс коў цы не ве да юць, 
дзе, як і ка лі на быць мі цэ лій.

Ва сіль ПА НА СЮК, 
вёс ка Га лоў чы цы Дра гі чын ска га ра ё на.
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