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Акі ян скі хаб
Кры ху тра ды цый най на ві га цыі. Га-

ваі — штат ЗША. Ён раз ме шча ны на 

Га вай скіх аст ра вах у цэнт раль най 

част цы Ці ха га акі я на ў Паў ноч ным 

паў шар'і на ад лег лас ці 3700 км ад 

кан ты нен таль най част кі Злу ча ных 

Шта таў. У склад фе дэ ра цыі на пра-

вах шта та Га ваі ўвай шлі 21 жніў ня 

1959 го да, стаў шы 50-м па лі ку шта-

там. На роў ні з анг лій скай вы ка рыс-

тоў ва ец ца япон ская мо ва, мно гія над-

пі сы пра дуб ля ва ныя іе рог лі фа мі (ка-

най).

Асно ву эка но мі кі скла да юць ту-

рызм і сфе ра па слуг. На аст ра вах 

ёсць шэ раг пры род ных і гіс та рыч ных 

сла ву тас цяў, у тым лі ку на цы я наль-

ных пар каў, якія ўва хо дзяць у сіс тэ-

му на цпар каў ЗША. Тут улад ка ва на 

мност ва ку рор таў. Асноў ныя га лі ны 

пра мыс ло вас ці — цук ро вая і фрук-

то ва-кан сер ва вая. Га лоў ная сель-

ска гас па дар чая куль ту ра — рыс. 

Леп шыя зем лі за ня тыя план та цы я мі 

экс парт ных куль тур — ана на саў, 

цук ро ва га трыс ня гу, ка вы, сі за лю, 

ба на наў, гу а вы. Вы раб ля юц ца так-

са ма арэ хі ма ка да міі. Важ кі пры бы-

так пры но сіць квет ка вод ства.

Га ваі — най важ ней шы транс парт-

ны хаб паў ноч най част кі Ці ха га акі я на, 

праз які пра хо дзяць транс кан ты нен-

таль ныя шля хі, якія злу ча юць ЗША і 

Ка на ду з Ус ход няй Азі яй, Фі лі пі на мі, 

Аў стра лі яй і Но вай Зе лан ды яй.

Ма нас тыр Пе ле
З га вай скіх на зем ных вул ка наў Кі-

ла ўэа са мы ма ла ды, з агуль най коль-

кас ці дзе ю чых вул ка наў на Зям лі 

адзін з най больш ак тыў ных. Па пя рэд-

нім ра зам Кі ла ўэа вы вяр гаў ся ў сту-

дзе ні 1983 го да. Гэ та так зва ны шчы-

та вы вул кан, які ўтва рыў ся з мност ва 

ад нос на тон кіх сла ёў за сты лай вад-

кай ла вы, якая вы лі ла ся на па верх ню 

пад час па пя рэд ніх вы вяр жэн няў. Раз-

ме шча ны ён на тэ ры то рыі На цы я-

наль на га пар ку Hawaі`і Volcanoes, 

пры чым раз мяс ціў ся пра ма на ба ку 

ў яшчэ больш буй но га вул ка на Маў-

на-Лоа. Да рэ чы, уся го на Га ва ях 

шэсць вул ка наў: Ко ха (вы шы нёй 

1670 мет раў над уз роў нем мо ра) — 

па тух лы, Маў на-Кеа (4205 м), Ху а ла-

лаі (2523 м) — дры мот ныя, Маў на-

Лоа (4169 м, са мы вя лі кі ак тыў ны 

вул кан на Зям лі: за апош нія 175 га-

доў — 33 ра зы) і Кі ла ўэа (1247 м) — 

ак тыў ныя, Лой хі (на 975 мет раў 

у глы бі ню) — пад вод ны ак тыў ны.

У ка рэн ных жы ха роў Га вай скіх 

аст ра воў вул кан Кі ла ўэа спрад ве ку 

лі чыў ся «ма нас ты ром» ба гі ні агню і 

вет ру па іме ні Пе ле. Ад па вед на, ма-

лень кія кроп лі ла вы, якія за сты лі пра-

ма ў па вет ры і пе ра тва ры лі ся ў кро-

пель кі або ша ры кі, на зы ва юц ца «слё-

зы Пе ле», а за сты лыя ніт кі — вы нік 

асту джэн ня пыр скаў ла вы на вет-

ры — гэ та «ва ла сы» ба гі ні.

Зна ка мі ты аме ры кан скі пісь мен-

нік-фан таст Дэн Сі манс пры свя ціў 

маг чы ма му вы вяр жэн ню вул ка на Кі-

ла ўэа свой ра ман «Вог ні шчы Эдэ ма» 

(у ін шым пе ра кла дзе — «Пад па ле ны 

Эдэм»). Ка лі вы яшчэ не чы та лі, на-

пэў на, ця пер са мы час. Да рэ чы, ба гі-

ня Пе ле ў гэ тай кні зе — адзін з цэнт-

раль ных пер са на жаў. Як ня дзіў на, 

тэкст ра ма на ча сам на гад вае рэ пар-

таж пра ця пе раш нія па дзеі на Га ва ях. 

Пры нам сі, мяр куй це са мі. «Наш шлях 

да кра та ра Кі ла ўэа за няў, на пэў на, 

не больш за га дзі ну, але з-за не вы-

нос най спя ко ты, па ста ян най не бяс-

пе кі і не аб ход нас ці са чыць за кож ным 

кро кам ён здаў ся нам бяс кон цым. 

Рап там, без уся ля ка га па пя рэ джан-

ня, мы апы ну лі ся на бе ра зе вог нен-

на га во зе ра — сла ву та га Ха ле-Маў-

маў. Звы чай ныя сло вы ні чо га тут не 

зна чы лі. Усё, што пры хо дзі ла на ро-

зум — «агонь», «вы вяр жэн не», «вы-

бух», «па ток», — не маг ло на ват у 

ма лой сту пе ні пе ра даць ад чу ван не 

гроз най, ня люд скай сі лы і жах лі вай 

ве лі чы, якія паў ста лі пе рад на мі, — 

на пі саў Дэн Сі манс 13 га доў та му. — 

Перш за ўсё маю ўва гу пры цяг ну ла 

са мо вог нен нае во зе ра. Ру чаі кі пя чай 

ла вы аб валь ва лі ся ў яго, на кот ва ю чы 

на чор ныя пры бя рэж ныя ска лы і зві-

ва ю чы на яго па верх ні ты ся чу лю тых 

ві роў. Пра ма пе рад на мі з во зе ра вы-

ры ва лі ся і па да лі на зад адзі нац цаць 

вог нен ных фан та наў. Паў сюль чу лі ся 

трэск ка мя нёў, шы пен не па ры, што 

вы ры ва ла ся з ты сяч рас ко лін, дры-

гот кі стогн зям лі і над усім гэ тым — 

ма гут ныя пры лі вы і ад лі вы гэ та га 

вог нен на га акі я на, гэ та га ёмі шча не-

кра ну тай пры ро ды, які ды хае пра ма 

ля на шых ног». Ні чо га не на гад вае?

Пры ця галь нае «пек ла»
Мо жа здац ца не ла гіч ным жыць по-

бач з га рой, якая мо жа аб ры нуць на 

вас і ва шу сям'ю воб ла ка по пе лу і 

па то кі рас па ле най ла вы. Ад нак у та-

кім су сед стве ёсць не ка то рыя пе ра-

ва гі. Ка лі ў па чат ку мая зям ля ка ля 

Ле і ла ні-Эс тэйтс рас кры ла ся і з яе па-

ча лі вы хо дзіць атрут ныя па ры і ла ва 

з га ры Кі ла ўэа, жы ха ры на ва кол ля 

са ма га ак тыў на га вул ка на на Зям лі 

бы лі вы му ша ныя па кі нуць свае да мы. 

Уз ні кае ла гіч нае пы тан не: на вош та 

жыць по бач з ак тыў ным вул ка нам, 

ка лі вам, маг чы ма, да вя дзец ца ў ад-

но ім гнен не па кі нуць свой дом, пра-

бі ра ю чы ся між вог нен ных рэ чак праз 

по пел і так січ ны дым?

Як ня дзіў на гэ та гу чыць, вул ка ніч-

нае ася род дзе ў пэў ным сэн се з'яў-

ля ец ца ас но вай жыц ця. Геа тэр ма-

льная энер гія вул ка на мо жа пры во-

дзіць у дзе ян не тэх на ла гіч ныя сіс тэ-

мы. Гле ба па блі зу дзе ю чых вул ка наў 

час та ба га тая мі не раль ны мі ад кла-

да мі і дае вы дат ныя маг чы мас ці для 

сель скай гас па дар кі. Вул ка ны пры-

цяг ва юць ту рыс таў, што за бяс печ вае 

пра цоў ныя мес цы ў га тэ лях, рэ ста ра-

нах, су ве нір ных кра мах. І, на рэш це, 

у не ка то рых лю дзей прос та ня ма фі-

нан са вых рэ сур саў для пе ра ез ду. 

Акра мя куль тур ных і рэ лі гій ных пры-

чын, мно гія жы ха ры ра ё наў ва кол 

Кі ла ўэа апраўд ва юць ры зы ку пры га-

жос цю і ад да ле нас цю рэ гі ё на. «Мы 

бы лі га то выя да гэ та га, ка лі ку пі лі тут 

дом. Усё бу дзе ў па рад ку, ка лі што, 

мы па бу ду ем яго зноў ку», — ска за ла 

Стэй сі Уэлч, чый дом у Ле і ла ні-Эс-

тэйтс, маг чы ма, быў зні шча ны, пе-

рад ае gіsmeteo.ru.

У «каль цы»
Ця пе раш няе вы вяр жэн не Кі ла ўэа 

(двац ца тае па лі ку з 1750 го да) па ча-

ло ся сё ле та 3 мая і су пра ва джа ла ся 

зем ля тру сам сі лай 6,9 ба ла. Та ды ж 

пра вя лі пер шую эва ку а цыю, ад ся лі лі 

жы ха роў най блі жэй шых да вул ка на 

па сёл каў. Ме ра за сця ро гі, ві да воч на, 

вы ра та ва ла дзя сят кі жыц цяў: па то кі 

рас па ле най ла вы зні шчы лі ка ля 30 

на ва коль ных да моў. 9 мая гу бер на-

тар шта та Га ваі Дэ від Ігэ аб вяс ціў 

ра ён вы вяр жэн ня зо най бед ства і 

звяр нуў ся па да па мо гу да кі раў ні ка 

дзяр жа вы. У ад каз До нальд Трамп 

вы лу чыў на ба раць бу са сты хі яй 

400 ты сяч до ла раў.

16 мая ўла ды шта-

та Га ваі ад да лі рас па-

ра джэн не пры сту піць 

да поў най эва ку а цыі 

ўсход ня га ўзбя рэж жа 

са ма га буй но га іх га вай скіх аст ра воў; 

раз ме шча ныя там пра мыс ло выя прад-

пры ем ствы і за во ды злі ва юць па лі ва і 

га ру чыя вад ка сці, каб не да пус ціць па-

жа раў. На аст ра вах аб ве шча ны най-

вы шэй шы, «чыр во ны» ўз ро вень не-

бяс пе кі, але ге о ла гі пе ра сце ра га юць, 

што гэ та яшчэ не мя жа: у лю бы мо мант 

вул ка ніч ная ак тыў насць мо жа стаць 

яшчэ больш ін тэн сіў най. У па вет ры на-

за па шва ец ца не бяс печ ная кан цэнт ра-

цыя шкод ных га заў, якія пра ры ва лі ся 

з не траў вул ка на, ды хан не аб ця жар вае 

по пел, які раз но сіць ве цер. Ка мя кі рас-

па ле най ла вы, так зва ныя вул ка ніч ныя 

бом бы, уз ля та юць на вы шы ню да 

150 мет раў. Па кі нуць зо ну бед ства жы-

ха ры мо гуць толь кі на вер та лё тах. 

Апош нія шля хі вы ез ду пе ра кры тыя 

рас па ле ны мі па то ка мі і вог нен ны мі 

фан та на мі. На ву коў цы па пя рэ дзі лі: ад-

ра зу пас ля вы вяр жэн ня Га ваі на крые 

кіс лот ны дождж.

Ад нак уз ро вень ла вы ў са мым вул-

ка не зні зіў ся, што па вы шае ве ра год-

насць фрэ а тыч на га вы бу ху — ма лан-

ка ва га вы па рэ ння пад зем ных вод, 

якія ўсту пі лі ў кан такт з рас па ле най 

маг май, тлу ма чаць ге о ла гі. Спраг на-

за ваць, ка лі ад бу дзец ца вы бух і якая 

бу дзе яго ма гут насць, вель мі скла да-

на. Па ад ным з гор шых сцэ на ры яў, 

вы бух бу дзе та кой сі лы, што рас ко ле 

і гэ ты вост раў, і су сед нія на мност ва 

час так. Га ваі ры зы ку юць знік нуць з 

тва ру Зям лі.

Вы вяр жэн не вул ка на Кі ла ўэа на 

Га ва ях мо жа быць «пер шым зван-

ком» бу ду чай гла баль най ка та стро-

фы. У най блі жэй шай бу ду чы ні аст ра-

вы мо гуць су тык нуц ца з больш гроз-

най пры род най з'я вай, па ве дам ляе 

Scіence Alert. На ву коў цы вы свет лі лі, 

што ўзро вень ла ва вых азё раў унут ры 

вул ка на па ні зіў ся. Гэ та ад бы ло ся з-за 

сы ход на га ру ху рас плаў ле ных па род. 

На дум ку спе цы я ліс таў, ка лі маг ма 

апус ціц ца да мес цаў, дзе за ля га юць 

грун та выя во ды, ад бу дзец ца вя лі кі 

па ра вы вы бух. На ступ ствы вы бу ху 

прад ка заць па куль не маг чы ма. Па 

сло вах на мес ні ка кі раў ні ка Га вай скай 

вул ка ніч най аб сер ва то рыі Сты ва 

Брэнт ла, ана ла гіч ная сей сміч ная па-

дзея ад бы ла ся ў 1955 го дзе, та ды 

вы вяр жэн не пра цяг ва ла ся 88 дзён. 

Та му ця пе раш нія тры тыд ні па куль 

яшчэ да лё ка не ка нец.

Спе цы я ліс ты з Ці ха акі ян ска га 

цэнт ра па пя рэ джан ня аб цу на мі вы-

ра шы лі склас ці ві дэа кар ту, якая па-

каз вае пе ра соў ван не эпі цэнт ра зем-

ля тру саў. Па вод ле звес так, эпі цэнтр 

мо жа міг ра ваць да спя ча га на ця пе-

раш ні мо мант вул ка на Маў на-Лоа. 

Ка лі ён пра чнец ца, то ра за рве на 

част кі ўвесь вост раў. Ужо сён ня ў 

ра ё не Маў на-Лоа на ву коў цы рэ гіст-

ру юць ня моц ныя штурш кі, якія ўзні-

ка юць на глы бі ні 100 мет раў. Вы шы-

ня са мо га вул ка на скла дае два кі-

ла мет ры. 11 мая бы ла зроб ле ная 

та маг ра ма го ры: як ві даць на ма-

люн ку, маг ма ўжо па ча ла рас ця кац-

ца ўнут ры га ры, гэ та зна чыць, што 

да вы вяр жэн ня за ста лі ся лі ча ныя 

тыд ні. З пры чы ны най мац ней шых 

вы вяр жэн няў вы шы ня цу на мі, якія 

ідуць да Ка лі фор ніі, мо жа ўзрас ці 

да ста мет раў, што не мо жа не па-

ло хаць.

Га ваі зна хо дзяц ца ў так зва ным 

Ці ха акі ян скім вог нен ным каль цы: з 

Кі ла ўэа звя за ны яшчэ 12 вул ка наў, 

якія мо гуць па чаць вы вяр гац ца. Адзін 

з та кіх вул ка наў у лан цу гу — Сэнт-

Хе ленс, які зна хо дзіц ца ў аме ры кан-

скім шта це Ва шынг тон. 18 мая 

1980 го да яго ах вя ра мі ста лі дзя сят кі 

лю дзей. Геа ла гіч ная служ ба ЗША на-

лі чы ла 169 па тэн цый на ак тыў ных 

вул ка наў у кра і не, не ка то рыя з іх ма-

юць пра ма лі ней ныя схі лы, ін шыя 

больш спа дзіс тыя. 50 з іх у шас ці 

шта тах ма юць вы со кі або мак сі маль-

ны пры яры тэт на зі ран ня, хоць мо гуць 

пра цяг ваць «дра маць» ты ся ча год-

дзя мі. Не ка то рыя з іх бы лі ак тыў ныя 

ў наш час, ін шыя вы вяр га лі ся сот ні ці 

на ват ты ся чы га доў та му.

Ка лі «Вог нен нае каль цо» прый дзе 

ў ак тыў насць, то гэ та зме ніць ланд-

шафт не толь кі Аме ры кі, але і ўсёй 

пла не ты. Ге о ла гі за яў ля юць, што на 

ця пе раш ні мо мант ства ры лі ся ўсе 

ўмо вы для най буй ней ша га вы вяр-

жэн ня, якое мо жа ад быц ца ўжо ў най-

блі жэй шы час.

За хар БУ РАК



Га вай скія аст ра вы — без умоў ны сім вал рас ко шы, да ра го га і па спя-

хо ва га жыц ця, ува соб ле ная ма ра — гэ тай вяс ной пе ра тва ры лі ся ў 

пра мым сэн се сло ва ў га ра чую кроп ку. Тут ця пер на са мрэч «пек-

ла»: на пра ця гу не каль кіх тыд няў бес пе ра пын на льюц ца па то кі 

ла вы з вул ка на Кі ла ўэа, які рас па чаў ма гут нае вы вяр жэн не. Эва-

ку я ва ны ўжо ты ся чы ча ла век, і, як гэ та ні фан тас тыч на гу чыць, 

са мо іс на ван не Га ва яў (у тым вы гля дзе, як мы іх ве да ем з ча соў 

па да рож жаў Джэй мса Ку ка) зна хо дзіц ца пад па гро зай. Ла ва, якая 

пра ры ва ец ца вон кі ўжо з двух дзя сят каў вул ка ніч ных рас ко лін, 

мес ца мі за сты ла, утва рыў шы сце ны вы шы нёй з ча ты рох па вяр хо вы 

дом. Вул ка ніч ная ак тыў насць за кра ну ла не толь кі Вя лі кі вост раў 

Га вай ска га ар хі пе ла га, але і су сед нія: іх па верх ня так са ма па кры та 

вог нен ным па ву цін нем. Што ча кае «рай скія мяс ці ны»?

ШТО БУ ДЗЕ 
З ГА ВА Я МІ?

 Да рэ чы
Клі ма тыч ны ха ос, які аб ры нуў-

ся на ча ла вец тва ў 2017 го дзе, 

абы шоў ся су свет най эка но мі цы ў 

320 міль яр даў до ла раў, па ве дам-

ляе Ра дыё ААН са спа сыл кай на 

Ге не раль на га сак ра та ра Ар га ні-

за цыі Аб' яд на ных На цый Ан то ніу 

Гу тэ ры ша.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Важ ным кам па не нтам соі, дзе ля яко га яна 

пе ра важ на і вы рошч ва ец ца, з'яў ля ец ца бя лок, 

дру гім па знач нас ці — алей. Ні вод ная куль ту ра 

не мае та ко га скла ду, як соя. За ап ты маль ныя 

су ад но сі ны не за мен ных амі на кіс лот сою шы ро-

ка вы ка рыс тоў ва юць у вы твор час ці пра дук таў 

хар ча ван ня. На прык лад, коль касць лі зі ну ў соі 

шэсць пра цэн таў, а ў збож жа вых — два з паловай 

(для па раў на ння: у ку ры ных яй ках — сем), — рас-

каз вае за гад чык ла ба ра то рыі не хра ма сом най 

спад чын нас ці Ін сты ту та ге не ты кі і цы та ло гіі, 

член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, док тар бія-

ла гіч ных на вук Алег ДА ВЫ ДЗЕН КА. — Со е вы 

шрот (жмых, які за ста ец ца пас ля та го, як з алей-

най куль ту ры вы ціс ну лі алей) вы ка рыс тоў ва юць 

для карм лен ня жы вё лы. Ка лі мы ма ем сою, мо-

жам кан ку ры ра ваць з на шай пра дук цы яй жы вё-

ла га доў лі, та му што за бяс пе чым ся бе кар ма мі. 

Гэ та хар чо вая бяс пе ка кра і ны. Сён ня, ка лі рап-

там нам ад мо вяць у аме ры кан скай ці ўкра ін скай 

соі, усе птуш ка фаб ры кі спы няц ца: брой лер не 

вы рас це за 40 дзён да двух ці двух з па ло вай 

кі ла гра маў без та кіх кар моў...

— У ЗША і Кі таі гэ тую куль ту ру ўжо даў но 

вы рошч ва юць у пра мыс ло вых аб' ёмах...

— Але Кі тай і куп ляе сою ў вя лі кіх аб' ёмах, бо 

ўлас най ужо не ха пае. З'я ві ла ся пра слой ка спа-

жыў цоў (ка ля 100 міль ё наў ча ла век), якія хо чуць 

ес ці сві ні ну, яла ві чы ну і г. д., а для вы рошч ван-

ня ўся го гэ та га не аб ход на соя. Каб атры маць 

кі ла грам мя са, вам спат рэ біц ца 10 кі ла гра маў 

збож жа. Але мож на за мест гэ та га вы ка рыс таць 

зер ня су месь з соі і пша ні цы, яч ме ню — і гэ та 

бу дзе два з па ло вай кі ла гра мы. Каб атры маць кі-

ла грам мя са на брой ле рах, не аб ход на 1,7 кг зер-

ня су мя сі.

Што да ты чыц ца ЗША, то сён ня гэ та кра і на вы-

рошч вае сою на пло шчы 30 міль ё наў гек та раў. 

На огул асноў ны мі збож жа вы мі куль ту ра мі ў Аме-

ры цы сён ня з'яў ля юц ца ку ку ру за (32 пра цэн ты 

па сяў ных пло шчаў) і соя (29 пра цэн таў). Ба чы це: 

яны зай ма юць пры клад на ад ноль ка выя пло шчы, 

хо ць ура джай насць ку ку ру зы 125 цэнт не раў, а ў 

соі — у шэсць ра зоў мен шая, зна чыць, куль ту ры 

роў на пры быт ко выя. Ка лі б сою не бы ло вы гад на 

вы раб ляць, ёй бы не зай ма лі ся. 

І сён ня Злу ча ныя Шта ты пра да-

юць соі (і пра дук таў хар ча ван ня, 

атры ма ных дзя ку ю чы ёй) на су му 

боль шую, чым Ра сія пра дае ўсёй 

наф ты, га зу і ме та лу. Наф та і газ 

мо гуць скон чыц ца, а соя што год 

вы рас тае но вая.

Вы га ды, звя за ныя з вы рошч-

ван нем соі, за ўва жы лі і на шы су-

се дзі. Сён ня Укра і на вы раб ляе 

ка лі 2 міль ё наў тон соі ў год (для 

ўлас ных па трэб яна вы ка рыс тоў-

вае толь кі 500 ты сяч тон, ас тат-

няе экс пар туе). Ка ля 1,5-2 міль-

ё наў тон соі ў год ужо вы рошч-

ва ец ца ў Ра сіі, і з кож ным го дам гэ та куль ту ра 

там моц на пры рас тае. Для пры кла ду: у Бел га-

род скай воб лас ці 10 га доў та му бы ло за се я на 

со яй 5—20 ты сяч га, за раз — 200 ты сяч, у Ва ро-

неж скай воб лас ці бы ло 4—6 ты сяч га — ста ла 

60 ты сяч, у Лі пец кай зу сім не бы ло соі — сён ня 

ка ля 70 ты сяч гек та раў, Кур скай — пад 200 ты сяч 

га, Бран скай — ужо 30 ты сяч га. Як ба чы це, соя 

вы дат на рас це ва кол Бе ла ру сі.

— Але ка лі Ра сія бу дзе да лей на рошч ваць 

вы твор часць соі, ці мо жа гэ та ад біц ца на на-

шай жы вё ла га доў лі, ка лі з больш да ра гім 

мя сам мы ста нем не за па тра ба ва ныя на іх 

рын ку?

— Ка неш не, каб кан ку ры ра ваць, трэ ба вы-

раб ляць пра дук цыю якас ную і тан ней шую, чым 

у ін шых. Але на да дзе ны мо мант у нас асноў ная 

част ка кам па не нтаў кар моў у фі нан са вых ад но-

сі нах за ста ец ца ім парт най. Ка лі вы па гля дзі це 

на струк ту ру кам бі кор му, на прык лад, для брой-

ле раў, за ўва жы це, што 30 пра цэн таў тут зай мае 

со е вы шрот. Кошт яго на рын ку — 400—500 до-

ла раў за то ну (а збож жа каш туе 100 до ла раў). 

Сва ім збож жам мы за кры ва ем толь кі 60 пра цэн-

таў кар моў. Ня цяж ка пад лі чыць, у коль кі мо жа 

абы хо дзіц ца ім парт ны кам па нент (тым больш 

што тут яшчэ вы ка рыс тоў ва юц ца і за меж ныя 

амі на кіс ло ты). Раз ліч ваць на тое, што нех та нам 

бу дзе пра да ваць шрот па больш ніз кіх цэ нах, не 

вы па дае. Ад сюль вы ні кае: трэ ба са мім вы рошч-

ваць сою.

— І што для гэ та га трэ ба зра біць?

— Вы дат кі на вы рошч ван не гек та ра соі та кія 

ж, як на гек тар жы та, пша ні цы, яч ме ню — ка ля 

350 до ла раў. Ка лі мы па тра цім та кія гро шы, мо-

жам атры маць хоць бы 2,6 то ны з гек та ра (гэ-

та цал кам да пу шчаль ны ўра джай). На ват ка лі 

прос та пра даць збож жа — мы ўжо атрым лі ва ем 

720 до ла раў. Ка лі пе ра пра ца ваць гэ ты ўра джай, 

на шро це мы ўжо бу дзем мець 1300 до ла раў і ў 

да да так яшчэ 600 до ла раў на алеі. А ка лі пе ра-

тво рым гэ та ў мя са, пры бы так на вы ха дзе — ужо 

10 ты сяч до ла раў!

На ша кра і на з раз ві той ін дуст ры яль най жы-

вё ла га доў ляй што год тра ціць паў міль яр да до ла-

раў на на быц цё шро ту. І та кім чы нам мы кор мім 

аме ры кан скіх, ар ген цін скіх, укра ін скіх і ін шых 

фер ме раў, пад трым лі ва ем чу жую эка но мі ку. Ка лі 

хоць бы 10 пра цэн таў гэ тых гро шай бы ло б вы ка-

ры ста на на тое, каб сты му ля ваць вы рошч ван не 

соі ў Бе ла ру сі, мы б не толь кі не на бы ва лі на паў-

міль яр да, а яшчэ б экс пар та ва лі на та кую су му.

Важ на на па чат ку пад тры маць гас па дар кі ма-

тэ ры яль на, каб яны змаг лі на быць гер бі цы ды (бо 

без іх усё за рас це пус та зел лем) і бак тэ ры яль ныя 

ўгна ен ні.

— Але ка лі вы рошч ван не соі на столь кі вы-

гад нае, ча му гэ тай куль ту ры ня ма на бе ла-

рус кіх па лях?

— У нас 80 пра цэн таў пло шчаў за ня та збож-

жа вы мі куль ту ра мі. Кал га сы зма га юц ца за вал. 

Якая гас па дар ка хо ча са браць мен шы па коль кас-

ці ўра джай? Каб вы рас ціць сою, трэ ба не па се яць 

неш та ін шае. На прык лад, з ты ся чы гек та раў мож-

на са браць дзве ты ся чы тон соі, а са збож жа вых 

той жа пло шчы — чатыры ты ся чы тон. Ліч бы ў 

спра ва зда чы іс тот ныя. Але... Соя каш туе 500 до-

ла раў, а збож жа — 100 (яч мень, жы та — 60). І гэ та 

яшчэ не бя руц ца ў раз лік вы дат кі на па лі ва — усё 

ж на да стаў ку чатырох ты сяч тон больш тан на га 

та ва ру спат рэ біц ца больш ма шын.

— Ка лі мы част ку пло шчы вы ве дзем з-пад 

збож жа вых, ура джай насць у цэ лым не ўпад зе, 

та му што соя па ляп шае ўрад лі васць зям лі, яна 

на за па швае азот у коль кас ці 200 кі ла гра маў на 

гек тар (100 мы вы но сім з ура джа ем, 100 за ста-

юц ца ў гле бе). Ка лі се яць пас ля яе, мож на атрым-

лі ваць ура джай на пяць цэнт не раў боль шы. Ча му 

б не па чаць вы рошч ваць сою, на прык лад, за мест 

жы та, якое так цяж ка пра даць? Каб вы ве да лі: з 

кож най то ны збож жа мы на вы твор часць пра дук-

таў хар ча ван ня бя ром сто кі ла гра маў, ас тат нія 

дзе вяць сот ідуць на корм ска ці не, без ча го мы не 

змо жам атры маць ма ла ко, яй кі. Сён ня не кож ны 

ча ла век бу дзе ес ці чор ны хлеб, ды і на кар мы 

жы та не па ды хо дзіць. І я ве даю пра эле ва тар, на 

якім два га ды ля жа ла 40 тон жы та, якое не маг-

лі пра даць, а гас па дар кі пра цяг ва лі се яць гэ тую 

куль ту ру. Ці вось яшчэ ліч бы. Ся рэд ні ўра джай 

яч ме ню — 3 то ны, каш туе ён 80 до ла раў, ра зам 

з гек та ра мы атрым лі ва ем 240 до ла раў. Але каб 

вы рас ціць гек тар збож жа вых, нам спат рэ бі ла ся 

350 до ла раў! Пад лі чы це вы дат кі.

— Ці бу дзе ры зы ка ваць гас па дар, які возь-

мец ца за вы рошч ван не соі, рап там з на двор'-

ем не па шчас ціць і ён не атры мае ўра джаю?

— Бе ла рус кія ву чо ныя ўжо 30 га доў зай ма-

юц ца со яй. Ка лі мы вы пра боў ва лі пер шы сорт 

у 1988 го дзе, яго не бы ло з чым па раў ноў ваць, 

акра мя як з лу бі нам, і соя та ды перасягнула яго 

па ўра джай нас ці на пяць пра цэн таў. Зра зу ме ла, 

нам бы лі па трэб ныя спе цы яль ныя сар ты, адап-

та ва ныя пад наш клі мат, да та го ж за су ха ўстой-

лі выя, та му што ў нас вель мі лёг кія гле бы. У Ра сіі 

на шы сар ты рас паў сю джа ны на Ура ле, Ал таі, у 

Амур скай воб лас ці. На Да лё кім Ус хо дзе Ін сты тут 

соі пра цуе з 1930 го да, за гэ ты час ра сій скія ву-

чо ныя ства ры лі ка ля сот ні сар тоў, і тым не менш 

бе ла рус кія там кан ку рэн та здоль ныя. Ус пом ні це 

за су ху 2010 го да, ка лі да Ра за ні ўсё га рэ ла, сох-

ла, за ле та не вы па ла ні вод на га даж джу, а па се я-

ная ў той год соя да ла шэсць цэнт не раў з гек та ра, 

і фер ме ры на ват кры ху за ра бі лі на ёй...

На шы сар ты ге не тыч на не ма ды фі ка ва ныя, 

гэ та пры род ная се лек цыя. На са мым поўд ні Бе-

ла ру сі вы спя ва юць у кан цы жніў ня — па чат ку 

ве рас ня. Па тэн цы ял ура джай нас ці да 4,5 то ны. 

Змя шча юць мно га бял ку, вы со ка тэх на ла гіч ныя. 

Лёг ка ўбі ра юц ца кам бай нам. І мы пра цяг ва ем 

се лек цыю, увесь час ска ра ча ем пе ры яд ве ге та-

цыі, пры гэ тым рас туць бя лок і ўра джай насць. 

Зра зу ме ла, бы ва юць хі стан ні клі ма ту, што ад-

бі ва ец ца на лю бой куль ту ры, і на соі ў тым лі ку. 

У год, ка лі ў жніў ні ідуць даж джы, соя дае боль шы 

ўра джай, для вы спя ван ня бо бу па тра бу ец ца мно-

га віль га ці. Ка лі ж мы хо чам за раб ляць на зям лі, 

маг чы ма вы рошч ваць і з па лі вам. Але на ват без 

яго паўтара цэнт не ра з гек та ра мы ўсё роў на 

мо жам узяць, і гэ та рэн та бель на.

Не бы ло ж ра ней рап су ў кра і не. Ка лі яго па чы-

на лі вы рошч ваць, атрым лі ва лі тры-чатыры цэнт-

не ры з гек та ра і ка за лі, што ён у нас не рас це, 

клі мат не па ды хо дзіць. Але куль ту ру пад тры ма лі 

ма тэ ры яль на, і мы на ву чы лі ся атрым лі ваць доб-

рыя ўра джаі. Так па він на быць і з со яй. На прык-

лад, пе ра пра цоў чыя за во ды маг лі б на бы ваць 

гас па дар кам на сен не, а пас ля за бі раць ура джай 

на пе ра пра цоў ку...

— І та кім чы нам пе ра пра цоў чыя за во ды 

маг лі б раз ві ваць сваю вы твор часць, ства раць 

но выя ра бо чыя мес цы?

— На огул, сён ня мы маг лі б пе ра раб ляць пра-

дук цыі ў не каль кі ра зоў больш, чым вы рошч ва ем. 

І каб усе гэ тыя ма гут нас ці пра ца ва лі, а не ста я лі, 

трэ ба, каб у нас бы лі і рапс (па куль гэ та адзі ная 

алей ная куль ту ра на Бе ла ру сі), і соя, і сла неч нік. 

Апош ні так са ма мо жа вы дат на рас ці ў на шай 

кра і не. Ёсць бе ла рус кія сар ты сла неч ні ку, якія 

вы спя ва юць пад Мінск ам з алей нас цю 51 пра-

цэнт, і зноў — імі най перш за ці ка ві лі ся ра сій скія 

гас па дар кі. У снеж ні гэ та га го да ўвой дзе ў строй 

за вод у Смар го ні, раз лі ча ны на пе ра пра цоў ку 

ў міль ён тон, ён мо жа «ўваб раць» увесь рапс, 

і на шы за во ды ры зы ку юць за стац ца без сы ра-

ві ны. Та кія ака ліч нас ці так са ма трэ ба ўліч ваць. 

Як ба чы це, соя — важ ны склад нік эка на міч най 

бяс пе кі для кра і ны. І ў нас ня ма ні я кіх пе ра шкод 

для яе вы рошч ван ня. Мы ма ем улас ныя сар ты і 

ад пра ца ва ныя тэх на ло гіі, да стат ко ва ма гут нас-

цяў для яе пе ра пра цоў кі. Дзя ку ю чы соі мы маг лі 

б мець больш тан нае мя са ў ма га зі нах, пра дук ты 

жы вё ла га доў лі экс пар та ваць па больш ніз кай ца-

не, а зна чыць, за ва ёў ваць но выя рын кі.

Гу та ры ла Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  

СМЕЦ ЦЕ: 
НЕ БЯС ПЕЧ НАЕ 
І КА РЫС НАЕ
Тэх ні ка — 25 ка пе ек за кі ла грам, 

та ра — 20 ка пе ек за шту ку
За год су час ны ча ла век «вы раб ляе» 400 кі ла гра маў ад хо даў, 

хоць яшчэ дзя ся так га доў та му ён на смеч ваў ка ля 280 кі ло. 

Ле тась у кра і не са бра на 654 ты сячы тон дру гас ных ма тэ ры-

яль ных рэ сур саў: шкла, па пе ры, па лі ме раў, шын, ад пра ца-

ва ных ма сел, ста рой тэх ні кі. Сё ле та — ужо 207 ты сяч тон. 

Пры гэ тым з ча сам у ка му наль ных ад хо дах ста но віц ца ўсё 

больш не бяс печ ных рэ сур саў, якія, як і дру гас ную сы ра ві ну 

для пе ра пра цоў кі, трэ ба вы маць, ка жуць спе цы я ліс ты.

Збо рам дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў у Бе ла ру сі зай ма-

юц ца 420 ар га ні за цый. Ад нес ці са бра ныя шкло, па пе ру, плас тык, 

адзен не за кам пен са цыю мож на ў 1630 пунк таў на рых тоў кі сы ра-

ві ны. Не бяс печ ныя ба та рэй кі мож на па кі нуць у 3280 спе цы яль ных 

кан тэй не рах, а ртуць змя шчаль ныя лям пы вы кі нуць у больш як 

700 адап та ва ных для гэ тых ад хо даў ёміс тас цяў.

Для раз дзель на га збо ру шкла, па пе ры, плас ты ку ў кра і не ёсць 

87 000 кан тэй не раў. Сё ле та пла ну ец ца ўста ля ваць яшчэ больш за 

18 000, у тым лі ку па глыб ле ных (якія част ко ва зна хо дзяц ца ў зям лі, 

а па ке ты са смец цем з іх за бі ра юц ца спе цы яль ным ма ні пу ля та рам).

Ня гле дзя чы на па ве лі чэн не па ме раў асоб на га збо ру ад хо даў, 

не ка то рыя ві ды дру гас най сы ра ві ны збі ра юц ца не да стат ко ва. 

На па лі го ны не трап ляе 80 % па пе ры і кар до ну, ад нак з ка му наль-

на га смец ця вы ма ец ца не больш як 30 % плас ты ку і ка ля 20 % 

ста рой тэх ні кі. Ме на ві та на апош ні сег мент сё ле та бу дзе зроб ле ны 

асноў ны ак цэнт, за ўва жы ла Ні на КУЛЬ БЕ ДА, га лоў ны спе цы я ліст 

па ін фар ма цый най ра бо це ДУ «Апе ра тар дру гас ных ма тэ ры-

яль ных рэ сур саў»:

— Ста рой бы та вой тэх ні кі збі ра ец ца не да стат ко ва ў па раў на нні 

з раз лі ко вы мі аб' ёма мі яе ўтва рэн ня. Ак тыў на прак ты ку ец ца не ле-

галь ная раз бор ка та кіх ад хо даў для зда бы чы каш тоў ных кам па-

нен таў. У вы ні ку ас тат няя яе част ка трап ляе на па лі гон. Мы мяр-

ку ем змя ніць сі ту а цыю.

Апе ра тар хо ча сты му ля ваць на сель ніц тва зда ваць тэх ні ку ў 

пры ём ныя пунк ты, дзе за кож ны кі ла грам бу дзе вы плач вац ца па 

25 ка пе ек. Па куль іх толь кі пяць у ста лі цы. Ад нак з ле та да пры ём-

кі тэх ні кі мяр ку ец ца пры цяг нуць ас тат нія пунк ты і служ бы ЖКГ. 

Мож на за каз ваць бяс плат ны вы ваз з пад вор ка ці ква тэ ры ў Мін ску 

і ўсіх аб лас ных цэнт рах, а так са ма ў Баб руй ску, Пін ску, Ба ра на ві-

чах, Лі дзе, га ра дах Ві цеб скай воб лас ці. Праў да, у та кім ра зе гас-

па да ру тэх ні кі за яе не за пла цяць.

— Срод кі вы твор цаў і па стаў шчы коў на кі ра ва ны на ма дэр ні за-

цыю па пя ро вай ма шы ны фаб ры кі «Спар так» і бу даў ніц тва смец-

це пе рап ра цоў ча га за во да ў Ві цеб ску. У пла нах вы дзе ліць гро шы 

на ства рэн не вы твор час ці аль тэр на тыў на га па лі ва РДФ у Гро дзен-

скай воб лас ці. Га вор ка ідзе пра ка ла рый ныя фрак цыі ка му наль ных 

ад хо даў, якія нель га вы ка рыс таць як дру гас ную сы ра ві ну ў вы твор-

час ці, — да да ла Ні на Куль бе да.

Уста но ва пра цяг не ра бо ту над ука ра нен нем у кра і не дэ па зіт на-

за ло га вай сіс тэ мы, у рам ках якой у буй ных ганд лё вых цэнт рах 

уста но вяць больш за 1000 та ра ма таў. За кож ную апу шча ную ў 

аў та ма тыч ны пры ём нік шклян ку аб' ёмам да трох літ раў, бля шан ку 

ці ПЭТ-бу тэль ку ча ла век атры мае 20 ка пе ек.

Іры на СІ ДА РОК



БА БО ВАЯ ЭКА НО МІ КАБА БО ВАЯ ЭКА НО МІ КА

Сён ня Злу ча ныя Шта ты пра да юць соі 
(і пра дук таў хар ча ван ня, атры ма ных 
дзя ку ю чы ёй) на су му боль шую, чым Ра сія 
пра дае ўсёй наф ты, га зу і ме та лу. Наф та 
і газ мо гуць скон чыц ца, а соя што год 
вы рас тае но вая.

К@нтынентыК@нтыненты  

ВОГ НЕН НЫ РАЙ


