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ЯК НАБЫЦЬ ВЕТРАГЕНЕРАТАР
ЦI СОНЕЧНУЮ БАТАРЭЮ?
Прывiтанне, паважаныя супрацоўнiкi газеты «Звязда»! У мяне да вас вялiкая
просьба. Сёння часам сустрэнеш паведамленне то пра сонечныя батарэi,
то пра ветрагенератар. А што гэта такое — падрабязна не ведаю. Хацеў бы
набыць ветрагенератар магутнасцю прыкладна 15-20 кiлават. Але якiм павiнен быць вецер? Пытаннi экалогii ў гэтай сувязi таксама цiкавяць. Цiкавяць
мяне i сонечныя батарэi: устаноўка, што ад iх можна атрымаць? Я ветэран
вайны i працы, iнвалiд другой групы. Цi акупiцца ўсё, калi замаўляць гэта
«пад ключ»?
Яўген Паўлавiч ПЛАЎСКI,
г.п.Глуск Магiлёўскай вобласцi.
Каб даць падрабязныя адказы на пытанне чытача, мы звярнулiся ў дэпартамент па энергаэфектыўнасцi Дзяржаўнага камiтэта па стандартызацыi. Спецыялiсты падзякавалi Яўгену Паўлавiчу
за iнтарэс, праяўлены да пытанняў выкарыстання ўзнаўляльных крынiц энергii ў
Беларусi, i далi разгорнутыя тлумачэннi
ўсяго, што цiкавiла нашага чытача.
«Зараз сапраўды атрымала шырокае
распаўсюджванне выкарыстанне такiх
вiдаў узнаўляльных крынiц энергii, як
ветра- i сонечная энергiя.
Ветраэнергетыка — галiна энергетыкi, якая спецыялiзуецца на пераўтварэннi
кiнетычнай энергii руху паветраных мас
у атмасферы ў электрычную, механiчную,
цеплавую цi любую iншую форму энергii,
зручную для выкарыстання. Такое пераўтварэнне можа ажыццяўляцца рознымi
агрэгатамi. Напрыклад, ветрагенератарам — для атрымання электрычнай
энергii, ветраком — для пераўтварэння
энергii ветру ў механiчную. Пры дапамозе паруса можна выкарыстоўваць энергiю паветраных мас для транспарту.
Сёння iснуе даволi значны шэраг ветраэнергетычных установак (далей —
ВЭУ), якiя адрознiваюцца па магутнасцi
генератара, габарытах, размяшчэннi восi кручэння лопасцяў (гарызантальна- цi
вертыкальна восевыя), колькасцi гэтых
лопасцяў i iншых параметрах. Трэба адзначыць, што пры выбары ВЭУ трэба
кiравацца характарыстыкамi мясцовасцi, на якой плануецца ўстаноўка ВЭУ,
у тым лiку:
— наяўнасцю дастаткова адкрытай
прасторы i наяўнасцю перашкод на ёй
для руху ветру;
— вышынёй пляцоўкi над узроўнем
мора;
— сярэднегадавой хуткасцю ветру
на вышынi ротара ВЭУ».
Як распавялi далей спецыялiс ты,
сучасныя ветраўстаноўкi здольныя пачаць выпрацоўваць электраэнергiю ўжо
пры нязначных хуткасцях паветра (ад
2—3 метраў у секунду), аднак пры выбары канкрэтнага тыпу ВЭУ трэба браць
да ўвагi сярэднегадавую хуткасць ветру,
пры якой ветраўстаноўка дасягае намiнальнай магутнасцi (выпрацоўкi электраэнергii па максiмуме).
Варта адзначыць, што, па даных дзяржаўнай сеткi гiдраметэаралагiчных назiранняў, сярэднегадавы фонавы вецер
у Беларусi на вышынi ўстаноўкi датчыкаў
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напрамку i хуткасцi ветру (10—12 метраў) складае 3—4 метры ў секунду. Аднак неабходна ўлiчваць, што наяўнасць
ветру не пастаянная, што вызначае, адпаведна, i непастаяннасць выпрацоўкi
такiмi ўстаноўкамi электрычнай энергii.
«Кошт ВЭУ ў асноўным залежыць ад
яе канструкцыi. Так, напрыклад, кошт
1 кВт устаноўленай магутнасцi гарызантальнавосевай ВЭУ невялiкай магутнасцi складае каля 1—2 тысяч долараў у залежнасцi ад фiрмы-вытворцы i
камплектацыi ўстаноўкi. У выпадку прыняцця рашэння аб будаўнiцтве ветраэнергетычнай устаноўкi вам неабходна
кiравацца дзейнымi тэхнiчнымi нарматыўнымi прававымi актамi, у тым лiку
такiмi дакументамi, як:
— «Ахова навакольнага асяроддзя i
прыродакарыстанне. Правiлы размяшчэння i праектавання ветраэнергетычных установак»;
— «Ахова навакольнага асяроддзя i
прыродакарыстанне. Парадак ацэнкi ветраэнергетычнага патэнцыялу пры размяшчэннi ветраэнергетычных установак
на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь».

Сучасныя ветраўстаноўкi
здольныя пачаць выпрацоўваць
электраэнергiю ўжо пры
нязначных хуткасцях паветра
(ад 2—3 метраў у секунду),
аднак пры выбары канкрэтнага
тыпу ВЭУ трэба браць да ўвагi
сярэднегадавую хуткасць ветру.
Што тычыцца выкарыстання сонечнай
энергii… Сонечная батарэя — некалькi
аб'яднаных фотаэлектрычных пераўтваральнiкаў (фотаэлементаў) — паўправаднiковых устройстваў, пераўтвараючых сонечную энергiю ў пастаянны
электрычны ток.
Энергiя можа выкарыс тоўвацца як
напрамую рознымi спажыўцамi пастаяннага току, так i назапашвацца ў акумулятарных батарэях для далейшага выкарыстання цi пакрыцця пiкавай нагрузкi,
а таксама пераўтварэння ў пераменны
ток напружаннем 220 В для сiлкавання
падключаных спажыўцоў пераменнага
току. Кошт сонечнай электрастанцыi ў
залежнасцi ад тыпу сонечных элементаў
вагаецца ў межах 1,5—5 долараў за 1 Вт
устаноўленай магутнасцi.

Паводле метэаралагiчных
звестак, у Беларусi ў сярэднiм
150 дзён у год пахмурныя,
185 — з пераменнай воблачнасцю
i 30 — ясныя.
Акра мя гэ та га, вар та ад значыць,
што Нацыянальнай праграмай развiцця мясцовых i ўзнаўляльных энергакрынiц на 2011—2015 гады, зацверджанай
пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 10.05.2011 № 586, з
улiкам клiматычных умоў Беларусi ў
якасцi асноўных кiрункаў выкарыстання
энергii Сонца ў рэспублiцы вызначана
яе выкарыстанне ў працэсах падагрэву
вады i сушкi ў сельскагаспадарчай вытворчасцi i для бытавых умоў пры дапамозе гелiяводанагравальнiкаў i розных
гелiяўстановак», — гаворыцца ў адказе
з дэпартамента па энергаэфектыўнасцi
Дзяржаўнага камiтэта па стандартызацыi.
Паводле метэаралагiчных звес так,
у Беларусi ў сярэднiм 150 дзён у год пахмурныя, 185 — з пераменнай воблачнасцю i 30 — ясныя. А сярэднегадавое
паступленне сонечнай энергii на зямную
паверхню з улiкам начэй i воблачнасцi
складае 243 калорыi на 1 квадратны сантыметр у суткi, што эквiвалентна 2,8 кВт
на квадратны метр у суткi, а з улiкам
каэфiцыента карыснага дзеяння (каля

«Юрыдычныя асобы i
iндывiдуальныя прадпрымальнiкi
могуць прадаваць вырабленую
з узнаўляльных крынiц энергii
электрычную энергiю энергазабяспечвальным арганiзацыям
ДВА «Белэнерга».

12 працэнтаў) — 0,3 кВт на квадратны
метр у суткi. Эканамiчная мэтазгоднасць
укаранення ВЭУ цi сонечнай электрастанцыi, у тым лiку тэрмiн iх акупнасцi,
вызначаецца на падставе адпаведнага
тэхнiка-эканамiчнага абгрунтавання (далей — ТЭА).
«Юрыдычныя асобы i iндывiдуальныя
прадпрымальнiкi могуць прадаваць вырабленую з узнаўляльных крынiц энергii электрычную энергiю энергазабяспечвальным арганiзацыям ДВА «Белэнерга». Пры гэтым iм пры распрацоўцы
ТЭА неабходна ўлiчваць, што:
— у адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 27 снежня 2010 г.
№ 204-З «Аб узнаўляльных крынiцах
энергii», уся прапанаваная электрычная энергiя, вырабленая з узнаўляльных крынiц энергii i якія пастаўляецца
вытворцамi ў дзяржаўныя энергетычныя
сеткi, гарантавана набываецца дзяржаўнай энергазабяспечвальнай арганiзацыяй па стымулюючых тарыфах;
— у адпаведнасцi з пастановай Мiнiстэрства эканомiкi Рэспублiкi Беларусь ад
30 чэрвеня 2011 г № 100 «Аб тарыфах
на электрычную энергiю, вырабленую з
узнаўляльных крынiц энергii, i прызнаннi страцiўшым сiлу некаторых пастаноў
Мiнiстэрства эканомiкi Рэспублiкi Беларусь», тарыфы на электрычную энергiю,
вырабленую ў Рэспублiцы Беларусь з
узнаўляльных крынiц энергii юрыдычнымi асобамi, што не ўваходзяць у састаў дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкi «Белэнерга»,
i iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi,
што адпускаюць энергазабяспечвальным ар га нi за цы ям вы шэй зга да на га
аб'яднання, устанаўлiваюцца на ўзроўнi тарыфаў на электрычную энергiю для
прамысловых i прыраўнаваных да iх
спажыўцоў з далучанай магутнасцю да
750 кВт*А, устаноўленых i праiндэксаваных на змяненне курсу беларускага
рубля ў адносiнах да долара ЗША (у адпаведнасцi з пастановай Мiнiстэрства
эканомiкi Рэспублiкi Беларусь ад 28 лютага 2011 г. № 24 «Аб вызначэннi парадку iндэксацыi цэн на прыродны газ i
тарыфаў на электрычную i цеплавую
энергiю»). Пры гэтым выкарыстоўваюцца каэфiцыенты:
з выкарыстаннем энергii ветру:
— першыя дзесяць гадоў са дня ўводу ў эксплуатацыю ўстановак па выкарыстаннi ўзнаўляльных крынiц энергii
(далей — установак) — 1,3;
— наступныя дзесяць гадоў эксплуатацыi ўстановак — 0,85;
з выкарыстаннем энергii сонца:
— першыя дзесяць гадоў са дня ўводу ў эксплуатацыю ўстановак — 3;
наступныя дзесяць гадоў эксплуатацыi ўстановак — 0,85».
Сяргей РАСОЛЬКА



НЕ СЯДЗЕЦЬ У АНЛАЙНЕ,
КАЛІ ПРАЦУЕШ НА КАМБАЙНЕ

На палях Ганцавіцкага раёна ўбірае хлеб унікальны моладзевы
экіпаж: галоўны інжынер сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Цельшына» Вадзім Равінскі
і навучэнец Пінскага аграрна-тэхнічнага каледжа Улад Амельяновіч. Аднавяскоўцы ведаюць, што
Улад — сын старшыні гаспадаркі,
але факт яго працы падчас летніх
канікулаў на камбайне і трактары
нікога не здзіўляе: бацька выхоўвае сына ў строгасці і выключна
па-мужчынску, каб умеў рабіць
калі і не ўсё, то многае.

Галоўны інжынер гаспадаркі Вадзім
Равінскі — малады спецыяліст. Год таму ён закончыў магістратуру, а яшчэ
раней — Беларускі аграрны тэхнічны
ўніверсітэт, і вярнуўся ў родны раён. У
суседняй гаспадарцы жывуць і працуюць яго бацькі.
— Недахоп механізатараў у нашым
СВК адчуваецца, асабліва — перад пачаткам жніва, калі трэба пасадзіць людзей яшчэ і на камбайны, — адзначае
спецыяліст аддзела кадраў СВК «Цельшына» Таццяна Ясько. — Таму, калі ў мінулым годзе даведаліся, што да нас прыходзіць малады спецыяліст з вышэйшай
інжынернай адукацыяй, прапанавалі яму

папрацаваць камбайнерам. Вадзім Мікалаевіч пагадзіўся і нават раней за тэрмін
выйшаў на працу. А сёлета ўжо сам выказаў жаданне ўбіраць хлеб.
Пры гэтым ён не пакінуў і асноўнай
дзей нас ці: зай ма ец ца ін жы нер ны мі
справамі.
— Сваім маладым памочнікам я задаволены, — кажа Равінскі. — Улад
добра ведае тэхніку, у яго ёсць правы
трактарыста. Нос ніколі не задзірае і не
мае звычаю падкрэсліваць, што ён сын
старшыні.
Бацька і сын Амельяновічы жывуць
удвух. Аляксандр Цімафеевіч з раніцы да
ночы на працы, а пры доме ёсць агарод і

гаспадарка, якой у асноўным займаецца Улад. Пасядзець за камп'ютарам ён
можа толькі глыбокай ноччу — праўда,
нядоўга, бо кожны дзень трэба ўставаць
на світанку.
У той дзень заахвоціць моладзевы
экіпаж, які дасягнуў добрых намалотаў
на бедных глебах (у СВК «Цельшына»
самы нізкі бал зямлі ў раёне), прыехала
прафсаюзны лідар мясцовых аграрыяў
Наталля Кандратовіч. Атрымаўшы падарункі, хлопцы паспяшаліся за штурвал
камбайна: вельмі недарэчы насоўвалася
навальнічная хмара...
Паліна ГАЛІЕЎСКАЯ



Паводле слоў кіраўніка Карагандзінскай вобласці Казахстана
Баўржана Абдзішава ў вобласці
рэалізуецца шэраг праек таў з
удзелам беларускіх партнёраў,
адзін з якіх — вытворчасць запасных час так і зборка тэхнікі
пад маркай «КазБелАЗ». Казахстанскія партнёры спадзяюцца,
што БелАЗаў будзе больш і па
колькасці, і па грузападымальнасці.
Кіраўнік беларускай дэлегацыі таксама лічыць, што ўзаемавыгаднае супрацоўніцтва будзе
развівацца. «Сёння мы падводзім
пер ша пачат ко вы вы нік на шай

ЛЕТА СТАЛА БОЛЬШ
ГАРАЧАЕ, А ЗIМА —
ХАЛАДНЕЙШАЯ
Уладзiмiр Логiнаў упэўнены: уплыў
на клiмат парнiковых газаў моцна перабольшаны. Доўгi час лiчылася, што
пацяпленне выклiкана павелiчэннем
канцэнтрацыi ў атмасферы перш за ўсё
вуглякiслага газу i метану. Пры гэтым
за апошнiя 10—15 гадоў аб'ёмы выкiдаў парнiковых газаў павялiчылiся прыкладна на 30 працэнтаў, а тэмпература
чамусьцi перастала рэагаваць на такiя
змяненнi. Клiматолагам не дае спакою i
iншы парадокс: летнiя тэмпературы
за апошнiя 130 гадоў тройчы былi анамальна высокiмi. Аднак з павелiчэннем
аб'ёмаў выкiдаў парнiковых газаў гэта
звязана не было.
Моцным клiматаўтваральным фактарам з'яўляюцца вулканы, лiчыць Уладзiмiр Логiнаў. Кожны раз пасля вывяржэння найбольш буйных з iх, напрыклад
Эль-Чычона, на планеце станавiлася
халадней. Гэта звязана з тым, што вул-

каны выкiдвалi ў стратасферу вялiкую
колькасць дробных часцiнак — аэразоляў. «Ператвараючыся ў кропелькi
сернай кiслаты, яны ўтваралi шчыт, якi
на працягу пэўнага часу абмяжоўваў
паступленне на Зямлю сонечных прамянёў, — дадаў Уладзiмiр Логiнаў. —
Прычым кожны раз, калi мутнасць
у стратасферы змяншалася, тэмпература зноў пачынала расцi».
Вучоны таксама адзначыў: ёсць перадумовы, што ў недалёкiм будучым
клi мат пач не змя няц ца па-но ва му.
За ўвесь перыяд iнструментальных
назiранняў (з 1881 года) — iнтэрвалы
памiж вывяржэннямi буйных вулканаў
складалi ў сярэднiм 15—20 гадоў. А з
моманту апошняй сур'ёзнай актыўнасцi — Пiнатуба — мiнула ўжо 22 гады.
«Калi прачнецца вулкан, роўны гiганту па сiле, ён напiша ўласны сцэнарый
змянення клiмату», — выказаў меркаванне прадстаўнiк НАН.
«Сi туа цыя са змя нен нем клi мату не такая простая, як гэта здаецца
на першы погляд, — адзначыў Уладзiмiр
Логiнаў. — Некаторыя клiматычныя ана-

малii вулканiчнай тэорыяй не растлумачыш». Напрыклад, з 90-х да пачатку
двухтысячных гадоў тэмпература зiмой
расла намнога больш iнтэнсiўна, чым
летам, што звязвалася з тэорыяй парнiковага пацяплення. А потым звыклы
сцэнарый змянiўся. Летнiя тэмпературы
пачалi расцi хутчэй, а зiмы сталi больш
суровымi. «Атрымлiваецца, на клiмат
уплываюць iншыя фактары, пра якiя мы
пакуль ведаем недастаткова», — зрабiў
выснову вучоны.

АГРАРЫI СПРАБУЮЦЬ
УГНАЦЦА ЗА НАДВОР'ЕМ
Пад уплывам змяненняў, якiя адбылiся за апошнiя дзесяцiгоддзi, флора i
фаўна Зямлi сталi iншымi. Пацяпленне
не прайшло бясследна i для ключавых
сектараў сусветнай эканомiкi — лясной, воднай, сельскай гаспадаркi. Гэта
добра вiдаць i на прыкладзе Беларусi. «За апошнiя 15 гадоў аб'ёмы збору
збожжа ў рэспублiцы вар'iравалiся ад
3,5 да 10 млн т. Прынамсi, 30 працэнтаў
змяненняў ураджайнасцi абумоўлены
клiматычнымi ваганнямi», — адзначыў
Уладзiмiр Логiнаў. У пацяплення ёсць i
негатыўныя бакi. З-за таго, што другая
палавiна лета стала больш гарачай i
сухой, знiзiлася ўраджайнасць многiх
традыцыйных для рэспублiкi культур,
напрыклад сярэднiх i познiх сартоў
бульбы, капус ты, не лепшым чынам
змяненнi клiмату паўплывалi на ўраджайнасць лёну.

Паводле iснуючых прагнозаў, умовы надвор'я i клiматычныя ўмовы ў
Беларусi могуць стаць больш экстрэмальнымi: узмоцняцца засухi, шквалы,
стануць больш частымi познiя вясеннiя i раннiя асеннiя замаразкi, паводкi.
Калi паўночныя раёны ад пацяплення клiмату выйграюць, то паўднёвыя
прай гра юць. У Вi цеб скай воб лас цi,
дзе будзе найменш сыра, умовы для
вядзення сельскай i лясной гаспадаркi палепшацца, у той час як у Брэсцкую i Гомельскую вобласцi пацяпленне
прынясе моцныя засухi, эрозiю глебы,
больш высокую пажарную небяспеку.
У вынiку частка карысных плошчаў можа быць страчана.
З улiкам гэтых ведаў у Беларусi
вядзецца работа па пераарыентацыi
клiматазалежных сек тараў эканомiкi
на новыя ўмовы. У прыватнасцi, распрацаваны Стратэгiя адаптацыi лясной гаспадаркi да змяненняў клiмату
да 2050 года i Дзяржаўная праграма
мер па змякчэннi наступстваў змянення клiмату на 2013—2020 гады. Ужо
на працягу некалькiх гадоў леснiкi эксперыментуюць з вырошчваннем дрэў
паўднё вых па род, аг ра рыi ак тыў на
асвойваюць цеплалюбiвыя культуры —
кукурузу, сою, проса. Плошчы, дзе да
гэтага вырошчвалi традыцыйныя для
Беларусi бульбу, агуркi, капусту, скарачаюцца. Паводле слоў Уладзiмiра
Логiнава, ужо цяпер з-за пацяплення
клiмату вегетацыйны перыяд у раслiн
стаў больш доўгiм. «Гэта стварыла
спрыяльныя ўмовы для сяўбы яравых

сумеснай дзейнасці, і гэты вынік
абнадзейвае. Тыя дамоўленасці,
якія ёсць, пачалі ўвасабляцца ў
жыццё», — сказаў Барыс Батура.
Збор ка пер ша га са ма звала зроблена з камплектуючых і
па тэхналагічнай дакументацыі
БелАЗа, атрымана дэкларацыя
аб адпаведнасці патрабаванням
тэхнічнага рэгламенту Мытнага
саюза. Плануецца, што за год
у Ка ра ган дзе будзе збі рац ца
больш за 30 ма шын. Да ры чы,
пакупнікі першынца ўжо ёсць.
Як адзначыў генеральны дырэктар БелАЗа Пётр Пархомчык,
прадпрыемства поўнасцю давярае ка захстан скім парт нё рам,
якія прайшлі падрыхтоўку ў Жодзіне. Улічваючы, што толькі ў
Карагандзінскай вобласці працуе
больш за 220 аў тамабіляў БелАЗа, тут існуюць добрыя перспектывы для супрацоўніцтва.

У рамках візіту беларускай
дэлегацыі таксама быў падпісаны дылерскі дагавор паміж
мясцовай кампаніяй «ГеаМаш»
і холдынгам «Амкадор» па сэрвісным абслугоўванні дарожнабудаўнічай і камунальнай тэхні кі бе ла рус кай вы твор час ці.
Акрамя таго, у Карагандзінскай
вобласці з удзелам беларускіх
парт нё раў будзе на ла джа на
вытворчасць даільнага абсталявання, вядуцца перамовы аб
будаўніцтве малочнатаварных
ферм і завода па перапрацоўцы малака.
Пла ну ец ца і яшчэ адзін цікавы сумесны праект: адзін з
мясцовых конезаводаў збіраецца купіць у Беларусі жарабцоў
пароды «савецкі цяжкавоз», каб
шляхам скрыжавання з мяцовымі «жабэ» вывесці новую мясную
пароду.
Пятро РАМАНЧУК.

ДЗЯРЖАБЛIГАЦЫІ
ПРАЗ АЎКЦЫЁН
Мiнiстэрства фiнансаў Беларусi 28 жнiўня правядзе аўкцыён па продажы валютных
дзяржаўных аблiгацый на суму $100 млн праз Беларускую
валютна-фондавую бiржу,
паведамiлi БЕЛТА ў Мiнфiне.
На мi наль ная вар тасць адной валютнай аблiгацыi складае
$10 тыс. Тэрмiн абарачэння каштоўных папер — 1097 дзён, дата
пагашэння — 29 жнiўня 2016 года. Стаўка працэнтнага даходу —
6,85 працэнта гадавых. Аўкцыён
пройдзе ў выглядзе аўкцыёну цэн.
Лiмiт рыначных заявак — 30 працэнтаў ад агульнага аб'ёму пададзеных удзельнiкам аўкцыёну заявак. Мiнiмальная цана, магчымая
для пазначэння ў заяўках на куплю
валютных аблiгацый, — $10 тыс.
У параўнаннi з папярэднiм выпускам валютных дзяржаблiгацый,
якiя размяшчалiся праз бiржавы
аўкцыён, аб'ём гэтага (104-га) выпуску павялiчаны ўдвая, а стаўка
даходу знiжана на 0,4 працэнтнага
пункта. Размяшчэнне папярэдняга
выпуску стала не вельмi ўдачным
для Мiнфiна — у два этапы былi размешчаны аблiгацыi на суму
$42,4 млн з $50 млн.
Урад Беларусi ў канцы лiстапада 2012 года адмянiў дзейную з
1999 года забарону на другаснае
абарачэнне дзяржаўных аблiгацый у замежнай валюце на ўнутраным рынку i пашырыў магчымасцi Мiнфiна па першасным размяшчэннi валютных дзяржаўных
папер. Дзякуючы гэтаму цяпер
акрамя прамога продажу валютных аблiгацый юрыдычным асобам Мiнiстэрства фiнансаў можа
праводзiць iх першаснае размяшчэнне на бiржавых аўкцыёнах.
Згодна з зацверджанай у лютым
2013 года iнструкцыяй, Мiнiстэрства фiнансаў з красавiка можа
ажыццяўляць на бiржавых аўкцыёнах як размяшчэнне, так i даразмяшчэнне валютных дзяржаўных
папер. Пры гэтым размяшчэнне
ва лют ных аб лi га цый Мiн фi на
прадугледжана ў форме аўкцыёну цэн i аўкцыёну з абвяшчэннем
фiксаванай цаны.
Першы аўкцыён па продажы
праз Беларускую валютна-фондавую бiржу дзяржаўных аблiгацый,
намiнiраваных у замежнай валюце, Мiнiстэрства фiнансаў правяло
25 красавiка. Тады размяшчалiся
каштоўныя паперы на агульную
суму $50 млн пад 7,25 працэнта
гадавых.
У цэлым Мiнiстэрства фiнансаў мае намер у другiм паўгоддзi
размясцiць на ўнутраным рынку дзяржаблiгацыi на агульную
су му максi маль на пры клад на
$500 млн. Пры гэтым каштоўныя
паперы на $400 млн плануецца
прапанаваць юрыдычным асобам,
на $100 млн — фiзiчным асобам.

ЗАМЕСТ ГЛАБАЛЬНАГА ПАЦЯПЛЕННЯ
МОЖА НАСТАЦЬ ПАХАЛАДАННЕ
Прагнозы вучоных, што да 2050 года клiмат на Зямлi стане на 1,5 градуса
цяплейшы, не пацвярджаюцца фактамi. З пачатку ХХ стагоддзя сярэднегадавая тэмпература сапраўды павялiчылася на 0,6 градуса, а ў апошняе
дзесяцiгоддзе раптам перастала расцi. Як лiчыць галоўны навуковы супрацоўнiк Iнстытута прыродакарыстання акадэмiк Нацыянальнай акадэмii
навук Беларусi Уладзiмiр Логiнаў, не выключана, што ў будучым клiмат
пачне змяняцца па iншым сцэнарыi. Карэспандэнт БЕЛТА пацiкавiлася ў
вучонага аб тым, як у далейшым могуць паводзiць сябе сярэднегадавыя
тэмпературы, да якiх наступстваў прывядуць змяненнi, цi ўдасца чалавецтву прыстасавацца да новых умоў.

5

культур раней за належны тэрмiн, што
дасць магчымасць больш эфектыўна
выкарыстоўваць вiльгаць глебы, пры
гэтым збожжа пачне выспяваць раней,
з'явiцца больш магчымасцяў для вырошчвання паржышчавых культур», —
дадаў вучоны.

УСЁ ЗНОЎ МОЖА ЗМЯНIЦЦА
«Са змяненнем клiмату можна i трэба змагацца, — упэўнены прадстаўнiк
НАН. — Але з улiкам няпэўнасцi прагнозаў рабiць гэта варта вельмi асцярожна i з аглядкай». Можна прывесцi
нямала прыкладаў, як прырода рэагуе
нават на нязначныя змяненнi. Напрыклад, у гэтым годзе з-за занадта сухога лета ў цёплых рэгiёнах прыкметна
знiзiлася ўраджайнасць кукурузы. Калi
клiмат стане цяплейшы або халаднейшы больш чым на два градусы, наступствы будуць намнога больш iстотнымi.
Iснуючыя прагнозы — гэта ўсяго толькi
мадэлi, сцэнарыi… Яны не могуць дакладна паказаць, з якiмi капрызамi прыроды чалавецтва сутыкнецца ўжо праз
некалькi гадоў.
Ад нак па збег нуць клi ма тыч най
пасткi можна. Паводле слоў вучонага,
для гэтага неабходна падрыхтавацца
да розных сцэнарыяў змянення клiмату, распрацаваўшы на ўзроўнi дзяржавы шматварыянтныя меры адаптацыi клiматазалежных галiн эканомiкi
не толькi да пацяплення, але i да пахаладання.
Марыя ДЗМIТРЫЕВА.

«Генафонд»
хлебнай ніве
Супрацоўніцтва ўладзімірскіх і жодзінскіх селекцыянераў
можа служыць прыкладам разумнага спалучэння навуковага
пошуку і выкарыстання ўжо дасягнутага выніку.
Навошта «вынаходзіць веласіпед», калі ў суседа ён ужо стаіць у
двары? Таму больш чым 20 гатункаў збожжавых культур беларускай
селекцыі праходзяць выпрабаванні на палях Юр'еў-Польскага сортаўчастка, насенняводчых гаспадарак «Краснасельскае» і «Суздальскія
зоры», якія, да таго ж, надзелены дылерскім правам па рэалізацыі
нашага насення на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. І яно каласіцца
на многіх тысячах гектараў розных рэгіёнаў. Ужо ў вытворчых умовах пацверджана іх высокая прадуктыўнасць, каштоўныя біялагічныя
ўласцівасці, эканамічная эфектыўнасць.
Паміж Уладзімірскім НДІСГ і Цэнтрам ААН Беларусі па земляробстве заключаны дагавор аб сумеснай дзейнасці па праграме «Генафонд» і экалагічным выпрабаванні новых гатункаў з наступным
прасоўваннем іх на расійскі рынак. У сваю чаргу, на выпрабаваннях
у Беларусі знаходзіцца 10 нумарных уладзімірскіх гатункаў.
Сустрэчы калег у Жодзіне і на Верхняволжскай зямлі — гэта абмен вопытам, думкамі і прапановамі па паглыбленні ўзаемавыгаднага
супрацоўніцтва. Фёдар Прывалаў, дырэктар Цэнтра Станіслаў Грыб,
дырэктар Нясвіжскай доследнай навуковай станцыі па цукровых бураках Іосіф Татур, іншыя вучоныя ў сваіх дакладах і паведамленнях у
рамках Дзён поля, навукова-практычных канферэнцый акцэнтуюць
увагу на актуальных пытаннях навуковага забеспячэння інавацыйнага
развіцця раслінаводства, стане і перспектывах галіны. Тут галоўнае —
не пахвальба, а ўменне вучыцца адзін у аднаго, вызначыць найбольш
аптымальныя шляхі вырашэння праблем, каб пазбегнуць недарэчных
памылак. З Суздальскага і Юр'еў-Польскага раёнаў беларускія гатункі яравой пшаніцы «Дар'я», «Соф'я», ячменю «Зазерскі», «Атаман» і
іншыя распаўсюджаны ў 37 рэгіёнах Федэрацыі. На дзяржаўных выпрабаваннях знаходзяцца ў дзвюх краінах гатункі яравога трыцікале
«Памяці Меражко», азімага жыта «Бета» (Беларусь—Татарстан).
У Дзяржрэестр Расійскай Федэрацыі ўжо ўключаны азімыя трыцікале «Міхась», «Крышталь», «Ідэя», яравыя «Ульяна», «Лотас». Усяго
нашы суседзі-хлебаробы выкарыстоўваюць 38 гатункаў збожжавых,
зернебабовых, алейных культур, створаных беларускімі вучоныміаграрыямі. Падлічана, што за межамі нашай краіны (а гэта Украіна,
Літва, Латвія, Германія, Англія) ураджай фарміруюць на двух мільёнах
гектараў з насення, якое ўпершыню ўзышло на жодзінскіх доследных
дзялянках. З гэтых двух мільёнаў, вядома ж, асноўны клін знаходзіцца
ў братняй Расіі.
Ці мог ён быць шырэйшым? Адназначна — так. Шмат яшчэ бюракратычных перашкод на шляху ўжо гатовага насення да буйной
вытворчасці з-за валакіты з сартыфікацыяй. (Як тут не ўспомніць
нядаўні горкі вопыт з пастаўкамі на расійскі рынак беларускай прадукцыі жывёлагадоўлі?) Але гэта ўжо справа не вучоных, а дзяржаўных
органаў, тым больш у Саюзнай дзяржаве.
Напрацоўкі беларускіх селекцыянераў, укараненне іх дасягненняў
у шырокую сельскагаспадарчую вытворчасць выклікаюць павагу ў
калег РФ, усёй СНД. Многае яны выкарыстоўваюць у паўсядзённай
практыцы. Яшчэ ў пачатку новага стагоддзя нашы земляробы адчувалі дэфіцыт высокаўраджайных гатункаў збожжавых, зернебабовых.
Даволі значную колькасць насення даводзілася купляць за мяжой.
Сёння ў іх шырокі выбар перспектыўных, устойлівых да розных хвароб
і перападаў надвор'я гатункаў. Гама іх, як кажуць, на любы густ — 316
найменняў. Яны займаюць 76% пасяўных плошчаў у рэспубліцы. Калі б гэта насенне мы набывалі за мяжой, то давялося б патраціць як
мінімум 700 мільёнаў долараў.
А тое, што айчынныя збожжавыя канкурэнтаздольныя, могуць даць
фору імпартным аналагам, пераадолець розныя пагодныя катаклізмы, яскрава сведчыць сёлетняе жніво. Колас умалотны, толькі крыху
лягчэйшы за леташні, рэкордны. Зноў будзе амаль па тоне збожжа
ў разліку на чалавека. Сусветны ўзровень! Можна сцвярджаць, што
гэтая лічба стабілізавалася, вялікіх адмоўных адхіленняў не мае.
Дзякуючы не толькі руплівым рукам хлебаробаў, але і дапытліваму
роздуму вучоных-аграрыяў.
Што асабліва падкрэсліваюць іх расійскія калегі. Сартазмена і сортаабнаўленне — неад'емныя складнікі інтэнсіўнай тэхналогіі, без якой
немагчыма раслінаводства на высокім узроўні. На гэта, дарэчы, звярнуў
увагу далёкіх партнёраў з Амурскай вобласці Фёдар Прывалаў. Там збіраюць па 12—14 цэнтнераў хлеба з гектара. І гэта на землях банітэтам
70—80 балаў! Нават беглы аналіз паказаў шэраг істотных недахопаў, і ў
першую чаргу занядбанасць многіх аграпрыёмаў, іх няякаснае выкананне, выкарыстанне насення невядомых рэпрадукцый даўно адслужыўшых
сваё гатункаў. Кіраўніцтва аграрнага сектара Прыамур'я ўспрыняло
сяброўскія заўвагі, выказала гатоўнасць пераняць у беларусаў усё прымальнае для сваёй зоны. Дамовіліся аб стварэнні сумеснай сістэмы насенняводства пшаніцы, трыцікале, аўса, ячменю, а таксама шматгадовых
траў з давядзеннем іх да высокіх пасяўных кандыцый. Патэнцыял нашых
гатункаў збожжавых — звыш ста цэнтнераў з гектара. І выкарыстоўваць
яго трэба як мага паўней і на далёкаўсходніх палях.
У сваю чаргу, нас цікавіць вопыт вырошчвання соі, якая здаўна
культывуецца на берагах Амура. Патрэбнасць у ёй нашай жывёлагадоўлі вялікая.
Ураджайнай, па інфармацыі прэсы, выдалася сёлета хлебная ніва
ў Расійскай Федэрацыі. У гэтым ёсць і заслуга вучоных Цэнтра па
земляробстве: звыш 70 сартоў збожжавых іх селекцыі раянаваны ў
35 абласцях нашай усходняй суседкі.
Мікалай ШЛОМА.

