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(За кан чэн не. Па ча так на 1 стар.)

«Браз гун» па чы на ец ца ў ха це Лю бо ві Ча пе лі най — 
жы хар кі вёс кі Нор кі. Шмат га доў іко на Пят ра і Паў ла 
ста іць у яе ха це. Не ка лі ў вёс цы бы та ваў аб рад пе ра но-
су аб роч най свеч кі, і гэ ты аб раз раз на год на сі лі з ха ты 
ў ха ту. Спа чат ку нес лі да кры ні цы. А пас ля свят ка ля 
га ю чай ва ды зноў нес лі (за тры кі ла мет ры)... да но вых 
гас па да роў. З ця гам ча су Нор кі апус це лі, і толь кі дзве 
апя кун кі за ста лі ся ў гэ та га аб ра ду: ба ба Лю ба і ба ба 
Ні на — Ні на Акі маў на Гас па да ро ва. А аб рад, дзя ку ю чы 
ра бот ні кам куль ту ры ра ё на, узя ты пад ахо ву як гіс то ры-
ка-куль тур ная каш тоў насць. І гэ та вель мі ра дуе Лю бу і 
Ні ну, іх дзя цей і ўну каў, якія ў дзень «Браз гу на» заў сё ды 
збі ра юц ца ў баць коў скіх ха тах.

Ад куль і як з'я ві ла ся іко на ў вёс цы, рас ка заў Ана толь 
Ча пе лін — сы н Лю бо ві Іль і ніч ны Ча пе лі най. Ні бы та пе-
цяр бург скі вяль мо жа пе ра даў «Пят ра і Паў ла» вяс ко ва му 
ста рас це. І што на ста рых кар тах па зна ча на і кры ні ца 

«Браз гун» як свя тое мес ца. Дзень з'яў лен ня кры ні цы 
— яе гуч нае з'яў лен не па чу лі на ват у на ва коль ных вёс-
ках — стаў свя там «Браз гун». А аб рад пе ра но су свеч кі з 
іко наю ўзнік як аб роч ны ад па жа раў, якія не каль кі ра зоў 
ушчэнт вы ні шча лі Нор кі. Пас ля аб ра даў вёс ка больш не 
га рэ ла. Два га ды та му ў су сед няй вёс цы ўра ган да хі з 
хат па зры ваў, а Нор кі аца ле лі.

Ця пер на сіць аб раз да кры ні цы ста рым не пад сі лу, 
і яго пе ра во зяць на лег ка ві ку. Ста вяць ка ля кры ні цы, 
каб ры ту ал асвя чэн ня ва ды пра хо дзіў пад апе кай ня-
бес ных ахоў ні каў Пят ра і Паў ла. По тым ах вот ныя трой-
чы пра хо дзяць (ра ней пра паў за лі на ка лен ках) пад ёю, 
каб ума ца ваць зда роўе. П'юць ва ду, хо дзяць ба са нож 
па ру ча і не, зры ва юць га лін кі бя ро зак, якія ўпры гож ва лі 
кры ні цу і іко ну.

Асаб лі вая част ка свя та — кір маш і гу лян не. Ця пер 
лю дзей за баў ляе мяс цо вая мас тац кая са ма дзей насць, 
пра цу юць лат кі з са лод кі мі пры сма ка мі. Асаб лі ва кра-

наль на спя ваў цар коў ны хор і ан самбль ду хоў ных спе ваў 
з му зыч най шко лы Чэ ры ка ва. І гэ та толь кі пер шыя спро-
бы зра біць «Браз гун» вя лі кай па дзе яй рэ гі ё на, вяр нуць 
яму бы лую сла ву.

— Мы імк нём ся за ха ваць ста ра жыт ны аб рад, ад ра-
дзіць за бы тыя тра ды цыі і на даць свя ту но вае, су час нае 
ды хан не, — ка жа на чаль нік ад дзе ла ідэа ло гіі, куль ту ры 
і па спра вах мо ла дзі Ка ця ры на Кар ко за ва.

Ро дам Ка ця ры на Іва наў на з гэ тай жа вёс кі Нор кі, на 
«Браз гу не», як той ка заў, вы рас ла. За ха ваць яго — спра-
ва яе го на ру.

За кан чва ец ца «Браз гун» зноў у ха це ба бы Лю бы. У 
вёс цы вы ра шы лі: ня хай Пят ро з Паў лам яшчэ га док па-
гас цю юць у Ча пе лі ных, а там ві даць бу дзе, хто за хо ча 
аб ра кац ца і возь ме свеч ку і аб раз да ся бе.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

Чэ ры каў скі ра ён.

ПРАЙ СЦІ 
ПРАЗ «БРАЗ ГУН»

Эка ла гіч на чыс тая сель ская 
гас па дар ка — гэ та гас па дар-
ка без вы ка ры стан ня штуч-
ных угна ен няў і пес ты цы-
даў. На ву ко выя да сле да ван-
ні па ка за лі, што пес ты цы ды 
і штуч ныя ўгна ен ні раз бу-
раль на ўплы ва юць на зда-
роўе ча ла ве ка і на ва коль нае 
ася род дзе, у тым лі ку гле-
бу. Та му мно гія фер ме ры ў 
раз ві тых кра і нах пе рай шлі 
на вы твор часць эка ла гіч-
на чыс тай пра дук цыі. Яны 
пра цу юць з на ту раль ны мі 
ўгна ен ня мі. Для ба раць бы 
з хва ро ба мі і шкод ні ка мі 
вы ка рыс тоў ва юць се ва зва-
рот і на ту раль ных «бія ла гіч-
ных во ра гаў». Ан ты бі ё ты кі 
пры мя ня юць не для пра-
фі лак ты кі (як у боль шас ці 
звы чай ных гас па да рак), 
а толь кі для ля чэн ня хво-
рых жы вёл. Стан дар ты эка-
ла гіч на чыс тай гас па дар кі 
вы зна ча юц ца не за леж ны мі 
на цы я наль ны мі і між на род-
ны мі ар га ні за цы я мі.

«ЧЫС ТЫ» ГАН ДАЛЬ — 
ПА ПЯТ НІ ЦАХ 

Вя лі кі во пыт у пры мя нен ні 
прын цы паў эка ла гіч на чыс тай 
сель скай гас па дар кі на за па ша ны 
ў Гер ма ніі, у пры ват нас ці, у го ра-
дзе Мюнс тэ ры (зям ля Паў ноч ны 
Рэйн-Вест фа лія). Тут ужо даў но 
і па спя хо ва пра цуе Мар ці на Рык, 
спе цы я ліст у га лі не хар ча ван ня, 
кі раў нік шэ ра гу эка ла гіч ных пра-
ек таў і аў тар збор ні каў рэ цэп таў 
страў з ага род ні ны.

Ней кіх спе цы яль ных пра ек-
таў па зда ро вым хар ча ван ні ў 
Мюнс тэ ры ня ма, хут чэй, іх мож на 
на зваць пра ек та мі ў га лі не эка-
ла гіч най сель скай гас па дар кі. 
Адзін з та кіх пра ек таў — ства-
рэн не рын ку чыс тых пра дук таў, 
які па спя хо ва дзей ні чае вось 
ужо 11 га доў. На та кім рын ку 
ма юць пра ва пра да ваць сваю 
пра дук цыю толь кі тыя ся ля не з 
рэ гі ё на Мюнс тэр лэнд, якія зай-
ма юц ца эка ла гіч на чыс тым зем-
ля роб ствам (па куль гэ та 5% ад 
агуль ных сель ска гас па дар чых 

угод дзяў Мюнс тэр лэн да). Пра-
дук ты не з тан ных, да ра жэй шыя 
за звы чай ныя на 20—30%, і цэ ны 
за ле жаць ад та го, дзе куп ля еш 
(су пер мар кет, ры нак, ся лян ская 
гас па дар ка). Вя до ма, «фер ме-
ры-эко ла гі» за ці каў ле ныя, каб 
куп ля лі ме на ві та ў іх!

Ад нак яны не ма на па ліс ты 
на рын ка вай пло шчы Мюнс тэ-
ра — ганд лю юць толь кі па пят-
ні цах. Се ра да і су бо та — дні для 
ганд лю ўсіх фер ме раў.

Як пра цу юць «фер ме ры-эко-
ла гі» (бу дзем на зы ваць іх так), 
ска жам, вы твор цы буль бы? Ка лі 
сціс ла, то яны не вы ка рыс тоў ва-
юць хі міч ных угна ен няў і мак сі-
маль на пад клю ча юць ча ла ве чы 
фак тар. Буль ба во ды ад праў ля-
юць сваю буль бу ў рэ ста ра ны 
ўжо пад рых та ва най, гэ та зна-
чыць аба бра най. А абі ра юць яе 
бе хін да ры (ін ва лі ды) на ня даў на 
ство ра ных пра цоў ных мес цах.

Па куль гэ ты пра ект пра цуе 
толь кі ў Мюнс тэ ры і Дорт мун дзе, 
та му што вель мі цяж ка знай сці 
та кіх свя до мых фер ме раў, якія 
доб ра ах вот на ад мо вяц ца ад вы-
ка ры стан ня хі міч ных угна ен няў. 
Ад нак не ўсё так без на дзей на. 
Ёсць па спя хо выя эка ла гіч ныя 
гас па дар кі, якія ма юць ста біль-
ную клі ен ту ру і пры во зяць «чыс-
тую» пра дук цыю прос та на дом.

Па доб нае мож на ска заць і ў 
да чы нен ні да пра ек та па ма ла цэ. 
Прын цып адзін: ад вы твор цы да 
спа жыў ца — без па ся рэд ні каў! 
На жаль, у Мюнс тэ ры толь кі ад на 
гас па дар ка вы раб ляе, пе ра пра-
цоў вае і да стаў ляе 2 ра зы на ты-
дзень ма лоч ную пра дук цыю (ма-
ла ко, тва рог) сва ім клі ен там.

У та кіх сель гас прад пры ем-
стваў ёсць ад на асаб лі васць — 
каб пра дук цыя бы ла чыс тай, 
яны па він ны вы рошч ваць і чыс ты 
корм! У Гер ма ніі ўжо ёсць сель-
гас аб' яд нан ні, якія пра цу юць па 
вель мі жорст кіх еў ра пей скіх пра-
ві лах і пра хо дзяць са мы стро гі 

кант роль на ўсіх эта пах вы твор-
час ці. Для эка ла гіч на чыс тай 
пра дук цыі іс нуе адзі ная еў ра пей-
ская сер ты фі ка цыя і адзі ны еў ра-
пей скі стан дарт якас ці (пра дук ты 
«organіc») 

СВА БОД НЫЯ АД ГМА 
Мар ці на Рык — ак тыў ны 

пра ціў нік ГМА — лі чыць яго 
збро яй ня бач на га ге на цы ду. 
Мар ці на ка тэ га рыч ная: «Ад-
на знач на, я — су праць ГМА! 

Пы тан не аб ка рыс ці і ры зы цы 
ген най ін жы не рыі бы ло вы не-
се на на аб мер ка ван не гра мад-
скас ці ўжо на пры кан цы 1990-х 
га доў. Іс нуе вя лі кая коль касць 
аб ме жа ван няў па пры мя нен ні 
«зя лё най ген най ін жы не рыі», 
па коль кі ры зы кі, звя за ныя з 
пры мя нен нем гэ та га ме та-
ду, ацэнь ва юц ца вы шэй, чым 
яго ка рысць. У су вя зі з гэ тым 
пры вя ду прык лад, звя за ны з 
па ру шэн нем ген най ін жы не ры-
яй ме жаў ві даў. У BT-ку ку ру зу 
быў убу да ва ны ген зем ля ной 
бак тэ рыі Bacіllus thurіngіensіs, і 

яна па ча ла вы пра цоў ваць так-
сін, які за бі вае не ка то рыя ві ды 
на ся ко мых-шкод ні каў — і гэ та 
ку ку ру за ста ла ўстой лі вай да 
іх! А ў на шай мяс цо вас ці НЯ-
МА гэ тых на ся ко мых! На вош та 
на шым ся ля нам та кая ку ку ру-
за? Ін фар ма цыі па ГМА яшчэ 
вель мі ма ла, і мы не ве да ем, як 
яны паў плы ва юць на зда роўе 
ча ла ве ка, і гэ та не вя до масць, 
зга дзі це ся, па ло хае. Маг чы мас-
ці ген най ін жы не рыі сці ра юць 
ме жы, якія іс ну юць у пры ро дзе 
па між жы вы мі ар га ніз ма мі — 
та кі мі, як жы вё лы і рас лі ны, 
або бак тэ рыі і рас лі ны. Ка лі 
ча ла век штуч на змеш вае тое, 
што ў пры ро дзе не кам бі ну ец-
ца на ту раль ным чы нам, на ступ-
ствы мо гуць быць не прад ба ча-
ны мі».

Гер ма нія — ад на з кра ін, дзе 
ГМА вы клі ка юць най боль шае 
не пры ман не ў на сель ніц тва. Ад-
нак, ня гле дзя чы на гра мад скае 
су праць ста ян не, па лі ты ка ўра да 
ў га лі не рэ гу ля ван ня вы рошч-
ван ня ГМ-куль тур па куль яшчэ 
не вы зна ча на. Але ўжо дзве тра-
ці ны на сель ніц тва Гер ма ніі вы-
сту па юць су праць пры мя нен ня 
«зя лё най ген най ін жы не рыі».

Раз гар нуць ак тыў ную ба раць-
бу з ге не тыч най ма ды фі ка цы яй 
пра дук таў вы му сіў вы па дак з 

атру ча ным кор мам для жы-
вё лы — пра ціў ні кі ГМА сцвяр-
джа юць, што па доб на га не зда-
ра ла ся ў Гер ма ніі да па чат ку 
вы ка рыс тоў ван ня ге не тыч на 
ма ды фі ка ва ных сель гас пра дук-
таў. Сель ская гас па дар ка кра і-
ны ад рэ ага ва ла на та кі на строй 
спа жыў ца, і ў 2003 го дзе бы ло 
ство ра на ка ля 90 зон, сва бод-
ных ад ГМА, 30 з якіх зна хо дзіц-
ца ў Ба ва рыі. Мэ тай пра гра мы 
з'яў ля ец ца пад трым ка фер ме раў 
у спра ве ства рэн ня гас па да рак 
без вы ка ры стан ня ГМ-куль тур. 
Фер ме ры бя руць на ся бе доб-
ра ах вот ныя аба вя за цель ствы 
не вы рошч ваць ГМА — і гэ та 
юры дыч на за ма цоў ва ец ца ў вы-
гля дзе кант рак таў.

Пер шы мі рэ гі ё на мі, сва бод-
ны мі ад ГМА, у кра і не ста лі Вар-
бель-Рэ кніц і Шарф хай дэ-Хо рын 
у паў ноч на-ўсход няй част цы Гер-
ма ніі. Сён ня агуль ная пло шча 
гэ тых тэ ры то рый скла дае ўжо 
больш як 600 тыс. га сель ска гас-
па дар чых зем ляў. Ка лі ўліч ваць 
так са ма ляс ныя ўгод дзі і ахоў ныя 
пры род ныя тэ ры то рыі, то атрым-
лі ва ец ца, што сён ня ў Гер ма ніі ад 
ГМА сва бод на 1,25 млн га.

У 2004 го дзе бы ло вы ра ша на 
зра біць зо най і рэ гі ё нам, сва-
бод ны мі ад ГМА, го рад Мюн хен. 
З агуль най сель ска гас па дар чай 
пло шчай у 3000 гек та раў Мюн-
хен з'яў ля ец ца ад ным з са мых 
вя лі кіх сель ска гас па дар чых ра-
ё наў. На пло шчы ў 1000 гек та-

раў вя дзец ца эка ла гіч на чыс тая 
гас па дар ка. Так са ма аказ ва ец-
ца пад трым ка фер ме рам, якія 
не пры мя ня юць ГМА, з бо ку ка-
та ліц кай і еван ге лісц кай цэрк-
ваў і Ба вар ска га са ю за са да-
во даў. Го рад мо жа са ма стой на 
пры маць ра шэн не аб не вы ка ры-
стан ні куль тур, якія змя шча юць 
ГМА, на сва іх па сяў ных пло-
шчах. Та кім чы нам, усе аран-
да та ры сель ска гас па дар чых 
пло шчаў аба вя за ны ад мо віц ца 
ад вы ка ры стан ня ГМА — яны 
пад пі са лі да да так да кант рак та 
арэн ды: «Я ад маў ля ю ся ад вы-
ка ры стан ня сель ска гас па дар-
чых куль тур, што змя шча юць 
ГМА».

Асаб лі вую ўва гу ня мец кія ак-
ты віс ты на да юць ба раць бе з вы-
твор час цю ма ды фі ка ва най соі і 
ку ку ру зы. Гэ тыя сель гас куль ту-
ры, з'яў ля ю чы ся ма ды фі ка ва ны-
мі, трап ля юць у корм жы вё лы, 
да лей (па лан цуж ку) за ста юц ца 
ў ар га ніз ме жы вё лы, што ў кан-
чат ко вым вы ні ку пры во дзіць да 
з'яў лен ня ГМ-пра дук ту на ста-
лах у вы гля дзе мя са, яек або 
ма ла ка.

Фе дэ ра тыў ная Рэс пуб лі ка Гер-
ма нія пе ра ўтва ры ла Ды рэк ты вы 
ЕС у свой за кон аб ген най ін жы-
не рыі. Гэ ты за кон ця пер рэ гу люе 
пы тан ні, звя за ныя з ГМА. Ас но-
ва за ко на — агуль на да ступ ны 
рэ естр мес цаў раз мя шчэн ня 
вы твор час ці ГМА. У гэ тым рэ-
ест ры, які так са ма раз ме шча ны 

ў Ін тэр нэ це, па ка за ны ўсе сель-
ска гас па дар чыя пло шчы, на якіх 
вы рошч ва юц ца куль ту ры, што 
змя шча юць ГМА.

ТОЛЬ КІ ТЭ О РЫЯ?
З ін ша га бо ку, па вя ліч ва ец ца 

ціск з бо ку ін дуст рыі і Су свет най 
ганд лё вай ар га ні за цыі на агуль-
ную па лі ты ку з мэ тай аб лег чыць 
увя дзен не «зя лё най ген най ін-
жы не рыі».

Ска заць афі цый на, што ГМА 
шкод ныя, не мо жа ні хто. Час цей 
за ўсё ўжы ва ец ца та кі тэр мін, як 
«па тэн цый на не бяс печ ныя». Каб 
зра біць за яву аб шко дзе ГМА, 
не аб ход на пра вес ці пра цяг лыя 
і маш таб ныя да сле да ван ні і экс-
пе ры мен ты. Сён ня на ву коў цы 
ма юць толь кі не ка то рыя «тэ о рыі 
аб на ступ ствах».

Сам па са бе транс ген, з'е-
дзе ны ча ла ве кам, ні я кай бач най 
шко ды не на но сіць, бо ўбу да вац-
ца ў ген ны код лю дзей не мо жа. 
Ён мо жа толь кі «блу каць» па 
ар га ніз ме і пра ва ка ваць сін тэз 
бял коў. Быц цам бы ні чо га страш-
на га, але вось са мі гэ тыя бял кі 
з'яў ля юц ца не ха рак тэр ны мі для 
ча ла ве ча га ар га ніз ма, гэ та зна-
чыць — пры ро дай не пра ду гле-
джа ны мі. А чым мо жа скон чыц ца 
та кі вось сін тэз і якую шко ду мо-
гуць на нес ці гэ тыя бял кі, за ста-
ец ца толь кі зда гад вац ца…

Тац ця на ЛЫ ЧА ГІ НА

� 

Прак тыч ная Прак тыч ная   ��
          эка ло гія          эка ло гія

ЕЖА ДЛЯ... РОЗ ДУ МУ

Лiч ба 13 лi пень ска га ка лен-
да ра, як i тра пiч ны лi вень, 
не пе ра шко дзi лi мо ла дзi 
здзi вiць фес ты валь ны Вi-
цебск крэ а ты вам, га тоў-
нас цю на ву чыць ка рыс на 
ба вiць час... Ме на вi та 13 лi-
пе ня ў рам ках афi цый най 
пра гра мы мiж на род на га 
фес ты ва лю «Сла вян скi 
ба зар у Вi цеб ску» ад быў-
ся тра ды цый ны Дзень мо-
ла дзi.

На ват рэ пар цё ры, якiя па ба-
чы лi ўжо шмат што, бы лi пры-
ем на здзiў ле ны крэ а ты ву ма ла-
дых. Юна кi ў фор ме Вя лi кай Ай-
чын най, за хоп ле ныя гiс то ры яй 
ва ен на га ча су, ве ла сi пе дыс ты, 
якiя па каз ва лi фан тас тыч нае 
май стэр ства ва ло дан ня ве ла-
сi пе дам, бай ке ры — i ўсё гэ та 
ка ля бу дын ка ды рэк цыi «ба за-

ру» i ўнут ры... Та кое ўба чыш не 
кож ны дзень.

— Гiс то рыя Дня мо ла дзi на 
вi цеб скiм «ба за ры» па чы на ец-
ца з 2004 го да, — на га даў Iгар 
БУ ЗОЎ СКI, пер шы сак ра тар 
ЦК гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi 
са юз мо ла дзi». — Мы па ста-
ра лi ся зра бiць усё маг чы мае, 
каб пра дэ ман стра ваць, што з 
кож ным го дам на ша пра гра ма 

ста но вiц ца ўсё больш маш таб-
най i крэ а тыў най.

Сё ле та гэ та па цвер дзiў па-
рад мо ла дзе вых суб куль тур, у 
якiм бра лi ўдзел прад стаў нi кi 
твор чай i спар тыў най мо ла дзi з 
усiх рэ гi ё наў кра i ны.

Тут мож на бы ло ўба чыць бiт-
бак сё раў, мас та коў гра фi цi i бо-
дзi-ар ту, ве ла трэ а лiс таў, скей т-
бар дыс таў, ро ле раў, прад стаў-
нi коў ры цар скiх клу баў, удзель-
нi каў мо ла дзе вых ду ха вых i iн-
стру мен таль ных ар кест раў, аў-
та раў i вы ка наў цаў бар даў скай 
пес нi, поп i рок-гур тоў...

А пад час тра ды цый най па-
тры я тыч най ак цыi «Мы па мя-
та ем i га на рым ся!» усе ўдзель-
нi кi па ра да ўскла лi квет кi да 
ме ма ры яль на га комп лек су на 
пло шчы Пе ра мо гi i ўша на ва лi 
па мяць за гi ну лых хвi лi най маў-
чан ня.

А стар та ваў Дзень мо ла дзi 
ўве ча ры 12 лi пе ня. Пад дэ вi зам 
«Су стра ка ем Дзень мо ла дзi» 
на пло шчы Пе ра мо гi ад бы ла ся 
му зыч ная бiт ва ды джэ яў «DJ 
NIGHT». Удзель нi кi гран ды ёз най 
тан ца валь най мо ла дзе вай ве ча-
рын кi — леп шыя DJ Бе ла ру сi 
— пе ра мож цы рэ гi я наль ных ад-
бо рач ных ту раў, якiя пра хо дзi лi 
ва ўсiх рэ гi ё нах кра i ны i Мiн ску 
ў маi-чэр ве нi гэ та га го да, а так-
са ма спе цы яль ныя гос цi ме ра-
пры ем ства — па пу ляр ныя DJ'S 
з Ра сii i Бель гii.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.
Фо та Надзеі БУЖАН.

Мо ладзь
«ба за ры ла» крэ а тыў на

«ЖЫ ВЫЯ ШАХ МА ТЫ»
Упер шы ню ў Ві цеб ску ў Су свет ны дзень шах-
мат ад бу дзец ца тэ ат ра лі за ва ная шах мат ная 
пар тыя.

— Гуль ня рас пач нец ца 20 лі пе ня а 17 га дзі не. 32 ча-
ла ве кі — ва лан цё ры з шах мат ны мі фі гу ра мі ў ру ках — 
бу дуць па ка ман дзе двух гуль цоў зай маць не аб ход ныя 
клет кі на дош цы. Апош няя, па ме ра мі 7 на 7 мет раў, вы-
раб ле на з дрэ ва. А фі гу ры вы шы нёй 1 метр зроб ле ны 
з плас ты ку, — рас ка за ла Іры на ШЫШ КО ВА, ды рэк-
тар Ві цеб ска га аб лас но га му зея ге роя Са вец ка га 
Са ю за М. Шмы ро ва. — Грос май стра мі бу дуць чле ны 
ві цеб ска га шах мат на га клу ба. За тым усе ах вот ныя 
змо гуць па гу ляць. У перс пек ты ве маг чы масць згу ляць 
вя лі кі мі фі гу ра мі ста не плат най па слу гай.

Пер шае да ку мен таль нае свед чан не та кой гуль ні да-
та ва на 1408 го дам, ка лі пры два ры сул та на Му ха ме да 
ад бы ло ся прад стаў лен не «жы вых шах мат».

У Ра сіі та кая пар тыя ўпер шы ню ад бы ла ся ў за га рад-
ным па ла цы гра фа Стро га на ва з на го ды пры ез ду ў Пе-
цяр бург швед ска га ка ра ля Гус та ва ІV у 1796 го дзе.

У Са вец кай Ра сіі пер шыя «Жы выя шах ма ты» ад-
бы лі ся 23 жніў ня 1921 го да ў Сма лен ску.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЗапрашальнікЗапрашальнік  �� ВЫ ЯЗ НЫЯ 
ВЫ СТАЎ КІ ЖЫ ВЁЛ

Мін скі заа парк пра во дзіць вы яз ныя 
лек цыі з дэ ман стра цы яй жы вёл.

Як рас ка за ла ма лод шы на ву ко вы су-
пра цоў нік заа пар ка Тац ця на Іль я са ва-Ко-
на на ва, вы яз ныя экс па зі цыі мо гуць быць 
ар га ні за ва ны ў шко лах, клу бах, дзі ця чых 
да мах і ін тэр на тах, біб лі я тэ ках і ін шых 
уста но вах аду ка цыі і куль ту ры ста лі цы. На 
па доб най вы стаў цы мож на бу дзе ўба чыць 
звы чай на га во жы ка, тха ра, дэ ка ра тыў на га 
тру са, стэ па вую ча ра па ху, ма да гас кар скіх 
та ра ка наў, ма і са ва га по ла за, ман голь скую 
пяс чан ку, дэ ка ра тыў ных ку рэй і ін шых жы-
вёл — уся го больш як 10 ві даў.

Пра гра ма так са ма пра ду гледж вае 
муль ты ме дый ную прэ зен та цыю пра гіс-
то рыю ства рэн ня заа пар ка, вік та ры ны і 
за гад кі пра жы вёл, тэ ма тыч ны фільм.

Можна будзе раз гле дзець жы вёл, па-
гла дзіць іх і атры маць кан суль та цыю па 
ўтры ман ні га да ван цаў дома.

 «Мінск—На ві ны»

�

Ва сiль ЦЫ ГАН КОЎ, за гад чык ад дзе ла 
гi гi е ны хар ча ван ня Рэс пуб лi кан ска га на ву-
ко ва-прак тыч на га цэнт ра гi гi е ны:

— Па вод ле рэ ка мен да цый мiж на род-
ных ар га нi за цый, хар чо вая пра дук цыя з 
ге не тыч на ма ды фi ка ва ных кам па не нтаў 
за лiч ва ец ца да ка тэ го рыi «но вай ежы», 
ацэнь ва ец ца iх бяс пе ка i ажыц цяў ля ец ца 
ма нi то рынг аба ра чэн ня. У Бе ла ру сi для 
вы ра шэн ня праб лем кi ра ван ня якас цю 
зда роўя на сель нiц тва дзей нi ча юць за ко ны 
«Аб якас цi i бяс пе цы хар чо вай сы ра вi ны i 
хар чо вых пра дук таў для жыц ця i зда роўя 
ча ла ве ка» i «Аб бяс пе цы ген на-iн жы нер най 
дзей нас цi». Ад ным з эле мен таў дзяр жаў на-
га рэ гу ля ван ня ген на-iн жы нер най дзей нас цi 
вы сту пае мар кi роў ка ге не тыч на ма ды фi ка-
ва ных пра дук таў.

За ка на даў ствам не пра ду гле джа на ад соч-
ван не коль кас цi ге не тыч на ма ды фi ка ва ных 
кам па не нтаў у хар чо вых пра дук тах. Пры вы-
яў лен нi лю бой коль кас цi на кож най адзiн цы 
спа жы вец кай та ры — на прык лад, эты кет цы, 
яр лы ку, па вiн ны ўказ вац ца звест кi аб тым, 
што хар чо вая сы ра вi на i хар чо выя пра дук-
ты з'яў ля юц ца ге не тыч на ма ды фi ка ва ны мi 
або змя шча юць ге не тыч на ма ды фi ка ва ныя 
кам па не нты.

З 2005 го да ў Мiн ску на мяс цо вым уз роў нi 
пра во дзiц ца ма нi то рынг хар чо вай сы ра вi ны i 
хар чо вых пра дук таў на на яў насць ГМ-кры нiц. 
Цэнт ра мi гi гi е ны кант ра лю юц ца пра дук ты i сы-
ра вi на, якiя змя шча юць сою i ку ку ру зу. Асноў-
ная коль касць пра дук таў, у якiх са нi тар ная 
служ ба вы яў ляе ГМ-кры нi цы, за ве зе на ў на шу 
кра i ну з-за мя жы. Пра ве дзе ныя да сле да ван нi 

ўказ ва юць на тое, што ГМК змя шча юць га-
лоў ным чы нам каў бас ныя i мяс ныя вы ра бы, 
мя са-рас лiн ныя i рас лiн на-мяс ныя кан сер вы, 
хар чо выя кан цэнт ра ты, бу лён ныя ку бi кi, тэх-
на ла гiч ныя да баў кi. У адзiн ка вых вы пад ках — 
дзi ця чае хар ча ван не з со е вым бял ком.

Ай чын ныя вы твор цы, тыя ж мя са кам бi на-
ты, не ры зы ку юць вы ка рыс тоў ваць ГМ-сы ра-
вi ну, па коль кi ба яц ца стра цiць рэ пу та цыю.

Ра сiй скiя ву чо ныя цэнт ра «Бiя iн жы не рыя» 
сцвяр джа юць, што пы тан ня бяс пе кi ге не-
тыч на ма ды фi ка ва ных пра дук таў не iс нуе. 
У вы нi ку пра цяг лых дыс ку сiй пры хiль нi каў 
i пра цiў нi каў транс ген ных пра дук таў бы ло 
вы ра ша на пра да ста вiць пра ва вы ба ру кож-
на му ча ла ве ку — ужы ваць яму цi не ўжы ваць 
ма ды фi ка ва ную ежу.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Ужы ван не пра дук таў з ГМА мо жа пры вес ці да з'яў лен- �
ня алер гіч ных рэ ак цый, пры тым зу сім не бяс крыўд ных. Вось, 
на прык лад, у ЗША, дзе ГМ-пра дук ты сва бод на ўжы ва юц ца ў 
ежу, ад алер гіі па ку ту юць ка ля 70% на сель ніц тва. У Шве цыі, 
дзе та кія пра дук ты пад за ба ро най, уся го толь кі 7%. На ўрад ці 
гэ та су па дзен не.

На ступ ствам пры ёму ў ежу пра дук таў з транс ге на мі з'яў- �
ля ец ца і па ру шэн не струк ту ры слі зіс тай страў ні ка, з'яў лен не 
ўстой лі вай да ан ты бі ё ты каў мік ра фло ры кі шэч ні ка.

Яшчэ ад ным на ступ ствам мо жа стаць па ні жэн не іму ні тэ ту  �
ўся го ар га ніз ма (70% іму ні тэ ту ча ла ве ка — у кі шэч ні ку), а так-
са ма па ру шэн не аб ме ну рэ чы ваў.

Транс ге ны ма юць улас ці васць убу доў вац ца ў ген ны апа- �
рат мік ра ар га ніз маў кі шэч ні ка, а гэ та ўжо му та цыя. Як вя до-
ма, ме на ві та му та цыі кле так пры вод зяць да раз віц ця ра ка вых 
кле так.

Усе вы шэй пе ра лі ча ныя на ступ ствы не з'яў ля юц ца га ран-
та ва ны мі пры пры ёме ежы з ГМА. Іс нуе толь кі пэў ная ры зы-
ка раз віц ця та кіх за хвор ван няў. Каб да ка заць усе на ступ ствы 
ўжы ван ня пра дук таў з ГМА, не аб ход на 40—50 га доў. Та му, 
каб не на жыць са бе праб лем і хва роб, бу дзе не ліш няй не ка то-
рая асця рож насць пад час вы ба ру пра дук таў хар ча ван ня. Хоць 
мно гія на ву коў цы, якія зай ма юц ца гэ тай праб ле май, за пэў ні-
ва юць, што ў па раў на нні з ежай, якая змя шчае кан сер ван ты, 
ара ма ты за та ры і фар ба валь ні кі, ежа з ГМА на огул бяс шкод ная, 
а па тэн цый ную не бяс пе ку ўяў ля юць толь кі ГМ-мік ра ар га ніз мы, 
якія ўза е ма дзей ні ча юць з мік ра фло рай кі шэч ні ка.

КА МЕН ТА РЫЙ
«НО ВАЯ ЕЖА»: ВЫ БI РАЙ ЦЕ СА МI

 Ка лі ча ла век штуч на змеш вае тое, што 
ў пры ро дзе не кам бі ну ец ца на ту раль ным чы нам, 
на ступ ствы мо гуць быць не прад ба ча ны мі.


