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Пра та тып аку ля раў вір ту аль най рэ аль нас ці рас пра-

ца ва ны для па ляп шэн ня ўмоў утры ман ня буй ной 

ра га тай жы вё лы, пі ша nаt-gео.ru.

Су пра цоў ні кі ад ной з най буй ней шых гас па да рак Пад мас-

коўя су мес на з ІT-спе цы я ліс та мі вы ра шы лі пра вес ці экс пе-

ры мент па ўка ра нен ні вір ту аль най рэ аль нас ці ў сель скую 

гас па дар ку. Аў та ры да сле да ван ня ад штур хоў ва лі ся ад ідэі 

аб тым, што но выя тэх на ло гіі і, у пры ват нас ці, кам п'ю та-

ры за цыя спра шча юць ра бо чыя пра цэ сы ў мно гіх сфе рах. 

Так са ма вя до ма, што эма цы я наль ны стан жы вёл на ўпрост 

ад бі ва ец ца на іх пра дук цый нас ці.

Згод на з ана лі зам, пра ве дзе ным Sсоtlаnd's Rurаl Соllеgе ў 

Шат лан дыі і Wаgеnіngеn Unіvеrsіtу ў Ні дэр лан дах, умо вы на-

ва коль на га ася род дзя аказ ва юць іс тот ны ўплыў на зда роўе 

ка роў і, як вы нік, на коль касць і якасць ма ла ка. На асно ве 

ін тэр в'ю фер ме раў, якія вы ка рыс тоў ва юць роз ныя сіс тэ мы 

для па ляп шэн ня даб ра бы ту жы вё лы, бы ла сфар му ля ва ная 

су вязь па між ста ноў чым, у тым лі ку эма цы я наль ным, во пы-

там ка роў і па зі тыў ным уплы вам на на доі.

Аме ры кан скія фер ме ры ста вяць у стой лах шчот кі, якія 

аў та ма тыч на кру цяц ца і за мя ня юць ка ро вам ма са жыс та. 

У Еў ро пе вы ка рыс тоў ва юць ра ба ты за ва ныя сіс тэ мы для за-

бес пя чэн ня мак сі маль на воль на га пе ра мя шчэн ня жы вё лы па 

фер ме. Ра сій скія вы твор цы ўста наў лі ва юць гу ка вое аб ста-

ля ван не для транс ля цыі кла січ най му зы кі, рас слаб ляль ны 

эфект якой ста ноў ча ўплы вае на ма ла ка ад да чу. Яшчэ ад ным 

но ва ўвя дзен нем у гэ тым шэ ра гу ста лі аку ля ры вір ту аль най 

рэ аль нас ці для ка роў, ство ра ныя пры су пра цоў ніц тве з ве-

тэ ры нар ны мі ўра ча мі.

Ча ла ве чыя VR-аку ля ры бы лі адап та ва ныя з улі кам асаб-

лі вас цяў бу до вы га ла вы ка роў. Аба пі ра ю чы ся на шмат лі кія 

да сле да ван ні зро ку буй ной ра га тай жы вё лы, якія па каз ва-

юць леп шае ўспры ман не ка ро ва мі ад цен няў чыр во най част кі 

спект ра і сла бей шае — зя лё ных і сі ніх то наў, ар хі тэк та ры вір-

ту аль най рэ аль нас ці ства ры лі ўні каль ную пра гра му імі та цыі 

зя лё на га по ля, за лі та га сон цам. Пад час пра вя дзен ня пер ша-

га тэс ці ра ван ня бы ло за фік са ва на зні жэн не тры вож нас ці і 

па вы шэн не агуль на га эма цы я наль на га на строю стат ка.

Да лей шае комп лекс нае вы ву чэн не па ка жа ўплыў VR-аку-

ля раў на ма лоч ную пра дук цый насць ка роў. Пры за ха ван ні 

ста ноў чай ды на мі кі рас пра цоў шчы кі ма юць на мер маш та-

ба ваць пра ект і ма дэр ні за ваць ай чын ную сфе ру ма лоч най 

вы твор час ці: удас ка на лен не тэх на ло гій па він на паў плы ваць 

на га лі ну ў цэ лым.

НА ВУ КОЎ ЦЫ 
СПРА БУ ЮЦЬ 

ПЕ РА МАГ ЧЫ СТА РАСЦЬ
Ці, пры нам сі, кры ху яе «пры тар ма зіць». Яны пра тэс-

ці ра ва лі на лю дзях «ле кі ад ста рас ці», і па доб на на 

тое, што яны пра цу юць, але сцвяр джаць з аб са лют най 

упэў не нас цю ні хто, вя до ма, не бя рэц ца.

Ста рэн не цяг не за са бой мност ва хва роб. Асаб лі ва з 

га да мі па вя ліч ва ец ца ры зы ка ўзнік нен ня за хвор ван няў, звя-

за ных, зра зу ме ла, з уз рос там — сар дэч на-са су дзіс тых, ра ку 

і дэ мен цыі. На ву коў цы з ме ды цын ска га ка ле джа пры Дрэк-

сель скім уні вер сі тэ це ў Фі ла дэль фіі вы ра шы лі пра ве рыць, 

ці атры ма ец ца ў іх за па во ліць ста рэн не.

Ра па мі цын пер ша па чат ко ва быў ад кры ты як ан ты бі ё тык, 

але хут ка стаў вы ка рыс тоў вац ца як іму на дэп рэ сант. Яго 

ўжы ва юць для та го, каб па збег нуць не пры ман ня ор га наў 

пры транс план та цыі. Гру па на ву коў цаў пад кі раў ніц твам 

Крыс ці я на Се ла пра вя ла клі ніч ныя вы пра ба ван ні ра па мі-

цы ну на ску ры рук 36 доб ра ах вот ні каў. У вы ні ку прэ па рат 

па мен шыў коль касць ста рых кле так на ску ры і па леп шыў 

знеш ні вы гляд рук пад до след ных.

У 2006 го дзе ўпер шы ню бы ло па ка за на, што ра па мі-

цын пад аў жае жыц цё эў ка ры ёт. У 2009 го дзе на ву коў цы 

за фік са ва лі па ве лі чэн не мак сі маль най пра цяг лас ці жыц ця 

мы шэй, якім да ва лі прэ па рат: са мак на 14 %, са мцоў — 

на 9. Ка лі рэ чы ва трап ляе ў ар га нізм, яно бла куе бял ко вы 

комп лекс TОR, які ад каз вае за рост і раз мна жэн не кле так. 

Гэ тае бла кі ра ван не да зва ляе за па воль ваць на ту раль ны 

пра цэс ста рэн ня клет кі. Сё ле та на ву коў цы ўпер шы ню вы-

пра ба ва лі дзе ян не ра па мі цы ну на лю дзей — да гэ та га 

пра вя раць прэ па рат на лю дзях не ра ша лі ся, ба ю чы ся па-

боч ных эфек таў.

Для экс пе ры мен та ада бра лі 36 ча ла век, ста рэй шых за 

40 га доў, з пры кме та мі ста рэн ня ску ры. Кож на му з іх вы да лі 

два ві ды крэ му: для пра вай і ле вай ру кі. Адзін з іх утрым лі-

ваў не вя лі кую кан цэнт ра цыю ра па мі цы ну, дру гі скла даў ся з 

пла цэ ба. Удзель ні кі па він ны бы лі на но сіць крэм на ру кі пе рад 

сном раз на адзін-два дні. Экс пе ры мент доў жыў ся во сем 

ме ся цаў. Да яго кан ца дай шлі толь кі 19 удзель ні каў, ас тат-

нія пе ра ста лі вы хо дзіць на су вязь або ад мо ві лі ся ад удзе лу. 

13 ча ла век да лі зго ду на ана ліз кры ві, што да зво лі ла па цвер-

дзіць, што ў іх кры ві не ўтрым лі ва ец ца ра па мі цын.

Клі ніч нае па ляп шэн не знеш ня га вы гля ду ску ры бы ло ад-

зна ча на ў не каль кіх удзель ні каў, а іму на гіс та хі міч ны ана ліз 

вы явіў па ляп шэн не ста ну ску ры і на гіс та ла гіч ным (ткан ка-

вым) уз роў ні. Бы ло вы яў ле на, што коль касць ста рых кле так, 

якія не дзе ляц ца, на ру ках, што ма за лі крэ мам з прэ па ра-

там, змен шы ла ся ў тры ра зы. Так са ма на ву коў цы ад зна-

чы лі ві зу аль ныя па ляп шэн ні: на ру ках пад до след ных ста лі 

менш пра сту паць ве ны і су ха жыл лі, а коль касць мар шчын 

змен шы ла ся.

Пры гэ тым ні я кіх пры кмет за па лен ня або па та ло гій вы-

яў ле на не бы ло. Да след чы кі за клю чы лі, што ра па мі цын 

здоль ны зма гац ца са ста рэн нем ску ры на ват у не вя лі кіх 

кан цэнт ра цы ях. У да лей шым на ву коў цы спа дзя юц ца атры-

маць больш звес так пра ме ха ніз мы ўплы ву гэ та га прэ па ра ту 

на клет кі ча ла ве ка.

У Бры та ніі, Шат лан дыі, 

Фран цыі, Га лан дыі і Гер ма ніі 

не каль кі ста год дзяў ка рыс-

та лі ся для сну не звы чай ны-

мі драў ля ны мі кан струк цы я-

мі, па доб ны мі на мэб лю для 

за хоў ван ня рэ чаў і пра дук-

таў. Ло жак-скры ня ўяў ляў 

са бой асоб на па стаў ле ны 

або ўбу да ва ны ў ні шу сця-

ны прад мет аб ста ноў кі, уся-

рэ дзі не яко га бы ло ўсё, што 

трэ ба для кам форт на га сну: 

пя ры на, па душ ка, коў дра і, 

га лоў нае, адзі но та.

Як гэ та ні дзіў на, але ў 

ча сы Шэкс пі ра ў Анг ліі спа-

лі ў скры нях амаль усе, хто 

мог да зво ліць са бе за мо віць 

ці змай стра ваць улас на руч-

на хоць са мае пры мі тыў нае 

схо ві шча. Ры ца ры, шля хет-

ныя да ́мы, ар хі епіс ка пы, 

га ра джа не і на ват ад нос на 

за мож ныя ся ля не ад да ва лі 

пе ра ва гу не лож ку з по ла-

гам, а ме на ві та та кой душ-

най, але ўтуль най драў ля-

най скры ні.

Дзве ры яе за чы ня лі ся на 

за мок ці як мі ні мум за кры-

ва лі ся шчыль ны мі што ра мі. 

Зрэш ты, пер шы ва ры янт 

быў най больш рас паў сю-

джа ны, та му што ін тым ная 

аб ста ноў ка — гэ та да лё ка 

не ўсё, што па тра ба ва ла ся 

ад вы ра бу. Скры ня, раз-

лі ча ная на ад на го ці двух 

ча ла век, доб ра за хоў ва ла 

цяп ло ў ха лод ны час го да і 

за кры ва ла яго ад скраз ня-

коў, якія бы лі ў тую эпо ху 

звы чай най спра вай як для 

па ла ца лор да, так і для ха-

ці ны дры ва се ка.

Яшчэ ад ной функ цы яй 

скры ні бы ло за ха ван не бяс-

пе кі ўла даль ні ка. Ча сы бы лі 

вель мі не спа кой ныя, і ў дом 

цал кам мог пра брац ца ка лі 

не раз бой нік, то дра пеж ны 

звер. За чы ніў шы дзве ры 

до ма на за ва лу, а за тым за-

чы ніў шы ся знут ры ў скры ні-

лож ку, еў ра пе ец мог ад чуць 

ся бе ў ад нос най бяс пе цы.

Мно гія да след чы кі ўпэў-

не ныя, што ў ся лян скіх 

сем' ях у скры нях да рос лыя 

за мы ка лі дзя цей, ка лі сы-

хо дзі лі ў по ле пра ца ваць. 

Акра мя гэ та га, та кая мэб-

ля час та вы ка рыс тоў ва ла-

ся ўла даль ні ка мі 

для за хоў ван ня 

каш тоў ных рэ чаў. 

З гэ тай мэ тай 

звон ку ўста лёў ва-

лі тры ва лы за мок, 

а дзвер цы і сцен кі 

кан струк цыі мак сі маль на 

ўзмац ня лі.

У вы да дзе най у 1833 го-

дзе ў Анг ліі «Эн цык ла пе дыі 

ка тэдж най, фер мер скай і 

дач най ар хі тэк ту ры і мэб лі» 

апі са ны вы пад кі, ка лі ў па-

доб ных скры нях ўлад коў ва-

лі ся па лі цы. Іх раз мя шча лі ў 

на гах лож ка і ча сам на ват у 

2—3 яру сы.

Ад праў ля ю чы ся спаць, 

гас па дар скры ні браў з са-

бой усё са мае каш тоў нае. 

Аў та ры эн цык ла пе дыі апіс-

ва лі гэ та так: «У не ка то рых 

част ках кра і ны дзве ры лож-

каў за мы ка лі ся знут ры на 

за ва лы або за мок, каб у іх 

нель га бы ло тра піць звон ку. 

Та му ча ла век, ка лі клаў ся 

спаць з усім сва ім скар бам 

на па лі цах, мог за мкнуць 

дзве ры на ноч або пай сці 

на ра бо ту днём, за мкнуў шы 

дзве ры на за са ўкі ці за мкі».

За не каль кі ста год дзяў да 

лож каў-скрынь так пры звы-

ча і лі ся, што ад іх не маг лі ад-

мо віц ца і ў Но вы час. У XVІІІ і 

XІX ста год дзях у мно гіх ба га-

тых да мах Еў ро пы ак тыў на 

вы ка рыс тоў ва лі та кую мэб-

лю, ня гле дзя чы на вя лі кую 

коль касць спаль няў, ацяп-

лен не і ад сут насць не бяс пе-

кі. У кан цы XVІІІ ста год дзя 

мно гія мэб ле выя май стэр ні 

пра па ноў ва лі сва ім клі ен там 

скры ні для сну, за мас кі ра-

ва ныя пад кніж ныя ша фы і 

ка мо ды. У та кой мэб лі гас-

па дар до ма мог сха вац ца 

ад на зой лі вых гас цей або 

крэ ды то раў, па кі нуў шы іх у 

поў ным здзіў лен ні.

Але ў XІX ста год дзі мо да 

на лож кі та ко га ты пу ста ла 

пра хо дзіць. За кла по ча насць 

еў ра пей цаў гі гі е най і све-

жым па вет рам пры му сі ла 

іх па сту по ва ад мо віц ца ад 

ста ра даў ня га звы чаю лез ці 

пе рад сном у скры ню. Ня гле-

дзя чы на гэ та, у не ка то рых 

вёс ках Шат лан дыі і Ір лан дыі 

па доб ныя кан струк цыі вы-

ка рыс тоў ва лі ся яшчэ ў па-

чат ку XX ста год дзя. Сён ня 

гэ тыя дзіў ныя лож кі мож на 

ўба чыць хі ба што ў му зеі, 

дзе яны ня змен на вы клі ка-

юць ці ка васць і ма су пы тан-

няў у эк скур сан таў.

Ру кі пад до след най 67-га до вай жан чы ны пас ля экс пе ры мен та. 
Зле ва — ру ка, якую ма за лі пла цэ ба, спра ва — ру ка, 

якая за зна ла ўздзе ян не крэ му з ра па мі цы нам.

Цём нае мі ну лаеЦём нае мі ну лае

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

СОН У ЛЕТ НЮЮ НОЧ... СОН У ЛЕТ НЮЮ НОЧ... 
У ША ФЕУ ША ФЕ
У Ся рэд ня веч чы еў ра пей цы спа лі 
ў ка мо дах і скры нях

Доў гія ста год дзі па няц це аса біс тай пра сто ры бы ло 

вель мі аб стракт ным. Ад асо біц ца для сну маг лі са бе 

да зво ліць вель мі ня мно гія. Бед ня кі жы лі ў цес ных 

ха лу пах, дзе ча сам ту лі лі ся тры па ка лен ні сям'і, а 

шлях та раз-пораз бы ла вы му ша на дзя ліць спа чы-

валь ні з ахо вай і слу га мі. На ват ка роль Ген рых V у 

пер шую шлюб ную ноч з Ка ця ры най Ва луа дзя ліў 

спаль ню з упраў ля ю чым і ка мер ге рам. Ін тым у та кіх 

вы пад ках ства ра лі по ла гі над лож ка мі або... драў ля-

ныя скры ні, па доб ныя на ша фы.

Ло жак-скры ня на кар ці не «Мат чын доўг» Пі тэ ра дэ Ху ча.

У РА СІІ ТЭС ЦІ РУ ЮЦЬ VR-АКУ ЛЯ РЫ ДЛЯ КА РОЎ

Чу лі?Чу лі?


