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Пра гра ма 
пла не тар на га 
маш та бу

— У рам ках дзяр жаў най пра гра-

мы ме лі я ра цыі, якая рэа лі зоў ва ла-

ся па ўсім Са ю зе ССР, — рас каз-

вае на ву ко вец, — у Бе ла русь бы лі 

на кі ра ва ны ка ла саль ныя срод кі. 

Больш за нас, ка лі су па ста віць 

асу ша ную пло шчу з агуль най тэ-

ры то ры яй, атры ма лі толь кі рэс пуб-

лі кі Пры бал ты кі. Дзя ку ю чы та кой 

пад трым цы ў бе ла рус кіх рэ гі ё нах, 

у асноў ным гэ та Па азер'е і Па лес-

се, з'я віў ся ма гут ны комп лекс гід-

ра тэх ніч ных і ін шых збу да ван няў. 

Ад ных толь кі ка на лаў і во да пры-

ём ні каў пра ка па на столь кі, што імі 

мож на ча ты ры ра зы «аб кру ціць» 

пла не ту па эк ва та ры. А даў жы ні 

труб, якія пай шлі на ства рэн не за-

кры тай дрэ наж най сет кі, хо піць, 

каб трой чы да сяг нуць Ме ся ца. 

Акра мя гэ та га, улі чы це дзя сят кі 

ты сяч труб-рэ гу ля та раў, шлю заў і 

дам баў, сот ні пом па вых стан цый, 

ін шую інф ра струк ту ру. Гэ тая пра-

гра ма ў маш та бах Са ю за абы шла-

 ся пры клад на ў дзевяць міль яр даў 

до ла раў, якія ме лі та ды ку ды боль-

шую важ касць, чым ця пер.

— Пра бач це за ка лам бур, але 

ці не па та ну лі гэ тыя срод кі ў ба-

ло це да рэм на? Мно гія лі чаць, 

што та кая ма сі ра ва ная ата ка на 

пры ро ду не столь кі пай шла на 

ка рысць, коль кі на шко дзі ла.

— Та кія пе ра ка нан ні скла да юц-

ца пры ад на бо кім, не сіс тэм ным 

по гля дзе на праб ле му, у тым лі ку 

на са му эка ло гію. Бо яна ў кан-

чат ко вым вы ні ку па він на за бяс-

пе чыць мак сі маль на вы со кі ўзро-

вень жыц ця лю дзей. А зна чыць, 

мы аба вя за ны ўліч ваць усе фак та-

ры, якія аказ ва юць уплыў на гэ ты 

па каз чык, вы бі раць пры яры тэ ты. 

Ка неш не, асу шэн не зя мель змя ні-

ла пры род нае ася род дзе. За мест 

ад ных ві даў фло ры і фаў ны з'я ві лі-

ся ін шыя. Але хто мо жа дак лад на 

сцвяр джаць, што гэ та ме ла не га-

тыў ныя на ступ ствы ў цэ лым для 

эка сіс тэ мы? Аб' ек тыў ную ацэн ку 

даць скла да на. За тое не маг чы ма 

не за ўва жыць той ве лі зар ны ста-

ноў чы эфект, які да ла ме лі я ра цыя 

ча ла ве ку, перш за ўсё ў сэн се ася-

род дзя яго пра жы ван ня. Яшчэ пры 

ца ры спе цы я ліс ты і ву чо ныя, што 

вя лі да сле да ван ні ў на шых за ба-

ло ча ных мяс ці нах (па чы на ю чы з 

экс пе ды цыі ге не ра ла Жы лін ска га, 

якая рэа лі за ва ла ў ХІХ ста год дзі 

пер шы пра ект асу шэн ня Па лес ся), 

ад зна ча лі шмат лі кія праб ле мы са 

зда роў ем у ту тэй шых жы ха роў. Фі-

зіч на яны бы лі вель мі кво лыя, бо 

ўды ха лі ба лот ны газ, па сут нас ці 

жы вы ме тан, які вы дзя ля ец ца пры 

ўтва рэн ні тор фу. Пас ля асу шэн ня 

знач ных тэ ры то рый лю дзі пе ра ста-

лі атруч вац ца, знік лі спад чын ныя 

хва ро бы па ле шу коў — сла ба сіл-

ле і каў тун. Рэс пуб лі ка да дат ко-

 ва атры ма ла тры міль ё ны гек та раў 

зя мель, на якіх мож на па спя хо ва 

пра ца ваць. Гэ та трэ цяя част ка ад 

агуль най пло шчы сель ска гас па-

дар чых угод дзяў кра і ны. На іх вы-

раб ля ец ца больш за трэць рас лі-

на вод чай пра дук цыі, у тым лі ку ка-

ля 60 пра цэн таў тра вя ных кар моў 

для жы вё ла га доў лі. Ме лі я ра цыя 

па цяг ну ла за са бой бур нае раз-

віц цё са цы яль най сфе ры. Ства ра-

ла ся раз га лі на ва ная транс парт ная 

інф ра струк ту ра, аж да пра клад кі 

экс плу а та цый ных да рог, якія вя лі 

да па лёў. Бу да ва лі ся ты ся чы мас-

тоў, уз во дзі лі ся шмат лі кія пад-

соб ныя бу дын кі. На мес цы бы лой 

дрыг вы вы рас лі цэ лыя га ра ды і 

па сёл кі, з'я ві лі ся пра мыс ло выя і 

сель ска гас па дар чыя прад пры ем-

ствы. Ін шы мі сло ва мі, змя ні ла ся 

ўсё аб ліч ча Бе ла ру сі, яна ста ла су-

час най кра і най, пры ем най і зруч-

най для жыц ця.

Каб не вы ле цець 
у тру бу

— Ад нак ця пер па тра бу юц-

ца не ма лыя срод кі, каб гэ та ха-

раст во не знік ла. Ка лі да пус ціць 

вы хад са строю ме лі я ра цый ных 

сіс тэм, то мы хут ка мо жам зноў 

апы нуц ца ў мі ну лым ста год дзі. 

Ці не так?

— Ва ўся ля кім ра зе гэ та мо жа 

пры вес ці да паў тор на га за ба лоч-

ван ня і іс тот най дэ гра да цыі, у пер-

шую чар гу сель скай гас па дар кі. 

Не здар ма ў свой час наш Прэ зі-

дэнт узяў пад жорст кі кант роль гэ-

ту праб ле му. І за раз мы пра цу ем 

па Дзяр жаў най пра гра ме за ха ван-

ня і вы ка ры стан ня ме лі я ра цый ных 

зя мель, якая аб наў ля ец ца кож ную 

пя ці год ку. Дзя ку ю чы ўва зе з бо ку 

кі раў ніц тва Бе ла русь пад трым лі-

вае ме лі я ра цый ныя збу да ван ні 

ў пра ца здоль ным ста не. У ад ва-

рот ным вы пад ку ў нас па ча ло ся б 

тое, што ўжо на зі ра ем у су се дзяў, 

на прык лад, у Літ ве. Ле тась там 

пас ля пра цяг лых даж джоў трэць 

тэ ры то рыі бы ла аб' яў ле на зо най 

сты хій на га бед ства. Са спе лыя па-

се вы гі ну лі ў ва дзе, бо ўлез ці з тэх-

ні кай на па лі бы ло не маг чы ма. Так 

зда ры ла ся та му, што па бу да ва ны 

больш за паў ве ка на зад дрэ наж 

за бру дзіў ся, ка на лы за рас лі, а іх 

свое ча со вая рэ кан струк цыя і ра-

монт з-за дрэн на га фі нан са ван ня 

не пра во дзі лі ся.

— Ві даць, та кая рэ ані ма цыя 

ім не па кі шэ ні. А нам?

— Для нас гэ та так са ма над-

звы чай сур' ёз ныя вы дат кі. Лі чы це 

са мі. Згод на з дзярж пра гра май,

аб якой мы ўжо ска за лі, на ме лі я-

 ра цыю па він на быць вы дзе ле на

ў эк ві ва лен це ка ля паў міль яр да 

до ла раў, яшчэ 17 міль ё наў — на 

су праць па вод ка выя ме ра пры ем-

ствы. І гэ та на пяць га доў. А кошт 

ра мон ту труб, ка на лаў, шлю заў і 

ін шых эле мен таў гід ра тэх ніч ных 

сіс тэм на ад ным гек та ры скла дае 

ад 300 да 500 до ла раў. Рэ кан-

струк цыя абы хо дзіц ца ў пяць ра-

зоў да ра жэй. Та му наш ін сты тут 

пра цуе над тым, каб, па-пер шае, 

зні жа лі ся ўдзель ныя рас хо ды на 

пра вя дзен не ме лі я ра цый ных ра-

бот, па-дру гое, уз рас та ла ад да ча 

ад ме лі я ра ва ных зя мель. З гэ тай 

мэ тай зроб ле на шмат. У пры ват-

нас ці, мы дак лад на сфар му ля ва лі, 

як адап ту юц ца сель ска гас па дар-

чыя куль ту ры да роз ных вод ных 

рэ жы маў, якія па ста ян на змя-

ня юц ца на па лях. Рас пра ца ва лі 

стро гія тэх на ла гіч ныя рэг ла мен ты 

вы рошч ван ня рас лін, што да юць 

най боль шы эка на міч ны эфект.

На Ві цеб скай во пыт на-ме лі я ра-

цый най стан цыі, фі лі яле ін сты ту-

та, ар га ні за ва лі спе цы я лі за ва ны 

се ва зва рот на сен ні каў тра ваў. 

Па бу да ва лі там за вод, су час нае 

аб ста ля ван не яко га да зва ляе пра-

во дзіць вы са ка я кас ную ачыст ку 

на сен ня і тым са мым да ся гаць 

яго вы со кай рэ пра дук тыў нас ці. 

Прад пры ем ства што год вы раб ляе 

20—25 тон су пер эліт на га на сен ня 

най больш дэ фі цыт ных ві даў тра-

ваў бе ла рус кай се лек цыі, па ло ва 

з якіх ба бо выя. Гэ та іс тот ны рэ сурс 

для раз віц ця кар ма вой ба зы ай-

чын най жы вё ла га доў лі.

Доб ры эфект да ло так са ма вы-

ка ры стан не рас пра ца ва ных на мі 

комп лек саў для тэ ле мет рыч най 

ды яг нос ты кі за кры та га дрэ на жу і 

гід ра тэх ніч ных збу да ван няў. Ра ней, 

каб ад на віць пра ца здоль насць гэ тых 

ка му ні ка цый на якім-не будзь участ-

ку, пры хо дзі ла ся вы кон ваць шмат 

ліш няй ра бо ты, бо яна па сут нас ці 

ра бі ла ся ўсля пую. Ця пер апа ра ту ра 

да зва ляе не мар на ваць да рэм на 

сі лы і гро шы, а дак лад на вы яў ляць 

праб лем ныя ка лек та ры. У вы ні ку іх 

«рэ ані ма цыя» пры тых жа вы дат ках 

ад бы ва ец ца на пло шчы ў 4-5 ра зоў 

боль шай. Плюс рэ аль ны кант роль 

якас ці ра мон ту, ча го ра ней зра біць 

бы ло не маг чы ма.

Акра мя та го, пад па трэ бы ме лі я-

ра цый най га лі ны Бе ла ру сі ін сты тут 

на ла дзіў вы пуск рас пра ца ва ных 

ім важ ных эле мен таў дрэ наж ных 

сіс тэм. Яны вы раб ля юц ца з лёг кіх 

па лі мер ных труб за мест цяж кіх бе-

тон ных і аз бес та цэ мент ных. Эка-

но мія — да сот ні до ла раў на гек тар 

пры пра вя дзен ні рэ кан струк цыі.

На жаль, з-за бю ра кра тыч най 

ця га ні ны ўка ра нен не на ву ко ва-ін-

жы нер ных рас пра цо вак ажыц цяў-

ля ец ца ча сам вель мі ма руд на.

Кож нае по ле — 
як на да ло ні

— Якая праб ле ма больш за 

ўсё Вас зай мае ў ця пе раш ні мо-

мант?

— На Дру гім з'ез дзе ву чо ных 

па стаў ле на за да ча ўсім сфе рам 

пе ра хо дзіць на ліч ба вую эка но мі-

ку. У су вя зі з гэ тым ін сты тут пры-

няў но вую кан цэп цыю. Ка лі ра ней 

га лоў нае за клю ча ла ся ў тым, каб 

ме лі я ра цый ныя сіс тэ мы бы лі тэх-

ніч на пра ца здоль ныя, то ця пер 

яны па він ны быць яшчэ і эфек-

тыў ныя. Як у эка на міч ным пла не, 

так і з пунк ту гле джан ня эка ло гіі. 

Для гэ та га мы рас пра ца ва лі шэ раг 

кам п'ю тар ных сіс тэм. У бы лыя га-

ды не аб ход ныя вы клад кі ра бі лі ся 

да стат ко ва пры бліз на. На прык лад, 

ме ла ся ней кае по ле, з яко га трэ ба 

бы ло на ла дзіць ад вя дзен не ва ды. 

Па ўста ва ла пы тан не: якой шы ры ні 

і даў жы ні ка паць ка нал, на коль кі 

вя лі кі мі ў дыя мет ры па він ны быць 

тру бы і г. д.? Дак лад на ад ка заць 

бы ло не маг чы ма, што вы лі ва ла ся 

ў знач ны пе ра рас ход сіл і срод каў. 

Ця пер на кам п'ю та ры мож на зма-

дэ ля ваць мност ва ва ры ян таў і вы-

лі чыць дак лад на, якая ме лі я ра цый-

ная сіс тэ ма на тым ці ін шым участ-

ку бу дзе най больш пра ца здоль ная 

і на дзей ная, дзе кан крэт на і на ват 

па якой тра ек то рыі трэ ба пра клас-

ці асу шаль ную сет ку, у якіх мес-

цах ла дзіць рэ гу ля та ры. Сло вам, 

пад лі чыць усё да дро бя зяў і тым 

са мым мак сі маль на ап ты мі за ваць 

рас ход гро шай, тэх ні кі, ма тэ ры я-

лаў, ча су. Для кам п'ю тар на га ма-

дэ ля ван ня ме лі я ра цый ных сіс тэм і 

іх ін фар ма цый на га за бес пя чэн ня, 

акра мя на зем ных по шу каў, вы ка-

рыс тоў ва ем да ныя дыс тан цый на га 

зан дзі ра ван ня зям лі, ін шыя су час-

ныя тэх на ло гіі.

— Зда ец ца, мы ўшчыль ную 

па ды шлі да праб ле мы дак лад-

на га зем ля роб ства. Ваш ін сты-

тут мае да чы нен не да гэ тай 

тэ мы?

— Са мае не па срэд нае. Мы 

рас пра ца ва лі аў та ма ты за ва ную 

элект рон ную кні гу гіс то рыі па лёў 

з пад ра бяз ны мі кар та мі. Зроб ле-

на гэ та з да па мо гай спе цы яль най 

пра гра мы — геа гра фіч най ін фар-

ма цый най сіс тэ мы. ГІС да зва ляе 

ба чыць кож ную ні ву як на да ло ні. 

Ве да ем, якія на ёй бы лі ўра джаі 

па га дах, на якіх гле бах, коль кі і 

якіх уно сі ла ся пры гэ тым угна-

ен няў, якія тут пры мя ня лі ся тэх-

на ло гіі і ў якіх клі ма тыч ных умо-

вах. Ад ным сло вам, улі ча ны ўсе 

фак та ры ад сяў бы да ўбор кі. Да 

элект рон най кар ты аў та ма тыч-

на да баў ля юц ца па каз чы кі чар-

го вых гле ба вых да сле да ван няў. 

Ство ра ны на мі, так бы мо віць, 

ге не тыч ны код сель гас угод дзяў 

па сут нас ці з'яў ля ец ца ін фар ма-

цый ным яд ром сіс тэ мы дак лад-

на га зем ля роб ства.

— Ці ка ва. Але што гэ та дае на-

шым аг ра ры ям на прак ты цы?

— Хут ка ўба чым. Па за ка зе 

Брэсц ка га аб лсель гас хар ча па лі 

ўсіх гас па да рак воб лас ці з іх ха-

рак та рыс ты ка мі мы «пры вя за лі» 

да гэ тай кам п'ю тар най пра гра мы. 

Атры маў шы элект рон ную кні гу гіс-

то рыі па лёў, кож нае аг ра прад пры-

ем ства мае маг чы масць пра вес-

ці глы бо кі ана ліз лю бо га ўчаст ка 

зям лі, раз лі чыць на ім рэн та бель-

насць і пры бы так роз ных куль тур. 

Пры чым з улі кам ве ра год на га на-

двор'я. І ужо на гэ тай асно ве за-

пла на ваць, якую рас лі ну лепш се-

яць на кан крэт най пло шчы, коль кі і 

дзе ўно сіць угна ен няў, якія ўво гу ле 

пра вес ці тэх на ла гіч ныя апе ра цыі, 

каб атры маць мак сі маль ную эка-

на міч ную вы га ду. Упэў не ны, та кі 

ме тад гас па да ран ня пры ня се доб-

ры плён.

Як ба ра ніц ца 
ад сты хіі?

— Мі ка лай Кі ры ла віч, апош нім 

ча сам клі мат у нас так змя ніў ся, 

што амаль кож ны год пры но сіць 

не пры ем ныя сюр пры зы. То за-

су ха, то па топ. Больш за ўсіх ад 

гэ та га па ку ту юць аг ра рыі. Чым 

тут мо гуць да па маг чы ме лі я ра-

та ры?

— Яшчэ раз ад зна чу, што ме-

на ві та дзя ку ю чы ме лі я ра цый ным 

збу да ван ням Бе ла русь сён ня мо жа 

ад чу ваць ся бе ад нос на спа кой на. 

Ка лі б не яны, мы ўжо даў но су-

тык ну лі ся б з рэ гу ляр най ма са вай 

гі бел лю ўра джаю. Та му га лоў нае 

сён ня — пад трым лі ваць у доб рым 

ста не і ма дэр ні за ваць усё, што бы-

ло ство ра на ме лі я ра та ра мі ў мі ну-

лы пе ры яд. Ад нак трэ ба ра зу мець, 

што гэ тыя сіс тэ мы не раз лі ча ны на 

ўсе ана маль ныя з'я вы. І пад час, 

ка лі доў га ста іць спя ко та або лье 

як з вяд ра, па тра бу юц ца да дат-

ко выя ме ры аба ро ны. Тэ а рэ тыч-

на мож на звес ці на ступ ствы сты хіі 

да мі ні му му. У вы пад ку па то пу — 

пад клю чыць пом пы і ад пам па ваць 

ва ду з па лёў. Зда рыц ца за су ха — 

віль гаць з да па мо гай рэ гу ля та раў 

і шлю заў мож на на ад ва рот за-

тры маць. І на ват на кі ра ваць ва ду 

на ні вы і па шы з ва да ёмаў. Та кая

маг чы масць ёсць, бо больш за

750 ты сяч гек та раў у нас ме лі я ра-

ва ныя сіс тэ ма мі з двух ба ко вым 

рэ жы мам. Ад нак і тут спат рэ біц ца 

на поў ную ка туш ку за дзей ні чаць 

моц ныя пом пы. А пе рад гэ тым 

на поў ніць спе цы яль ныя са жал-

кі, ад стой ні кі, ва да схо ві шчы, што 

так са ма каш туе не ма лых гро шай. 

Пры сён няш ніх вы со кіх цэ нах на 

энер га рэ сур сы нель га раз ліч ваць 

на акуп насць та кіх вы дат каў. Хі-

ба што пас ля ўвя дзен ня ў строй 

Бе ла рус кай атам най элект ра-

стан цыі, якая па він на даць тан ную 

энер гію, ста но ві шча кар ды наль на 

зме ніц ца. Але ў лю бым вы пад ку 

трэ ба ў пер шую чар гу хут чэй ука-

 ра няць іна ва цыі як на ме лі я ра-

 цый ных сіс тэ мах, так і ў сель скай 

гас па дар цы ўво гу ле.

Гу та рыў Мі ха іл КА ВА ЛЁЎ.

Ме лі я ра цыя: з ба ло та ў цы ві лі за цыю

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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«На мес цы бы лой дрыг вы 
вы рас лі цэ лыя га ра ды 
і па сёл кі, з'я ві лі ся 
пра мыс ло выя 
і сель ска гас па дар чыя 
прад пры ем ствы. Ін шы мі 
сло ва мі, змя ні ла ся ўсё аб ліч ча 
Бе ла ру сі, яна ста ла су час най 
кра і най, пры ем най і зруч най 
для жыц ця».


