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Каб даць пад ра бяз ныя ад ка зы на пы-
тан не чы та ча, мы звяр ну лi ся ў дэ пар-
т амент па энер га эфек тыў нас цi Дзяр жаў-
на га ка мi тэ та па стан дар ты за цыi. Спе-
цы я лiс ты па дзя ка ва лi Яў ге ну Паў ла вi чу 
за iн та рэс, пра яў ле ны да пы тан няў вы ка-
ры стан ня ўз наў ляль ных кры нiц энер гii ў 
Бе ла ру сi, i да лi раз гор ну тыя тлу ма чэн нi 
ўся го, што цi ка вi ла на ша га чы та ча.

«За раз са праў ды атры ма ла шы ро кае 
рас паў сюдж ван не вы ка ры стан не та кiх 
вi даў уз наў ляль ных кры нiц энер гii, як 
вет ра- i со неч ная энер гiя.

Вет ра э нер ге ты ка — га лi на энер ге ты-
кi, якая спе цы я лi зу ец ца на пе ра ўтва рэн нi 
кi не тыч най энер гii ру ху па вет ра ных мас 
у ат мас фе ры ў элект рыч ную, ме ха нiч ную, 
цеп ла вую цi лю бую iн шую фор му энер гii, 
зруч ную для вы ка ры стан ня. Та кое пе ра-
ўтва рэн не мо жа ажыц цяў ляц ца роз ны мi 
агрэ га та мi. На прык лад, вет ра ге не ра-
та рам — для атры ман ня элект рыч най 
энер гii, вет ра ком — для пе ра ўтва рэн ня 
энер гii вет ру ў ме ха нiч ную. Пры да па мо-
зе па ру са мож на вы ка рыс тоў ваць энер-
гiю па вет ра ных мас для транс пар ту.

Сён ня iс нуе да во лi знач ны шэ раг вет-
ра э нер ге тыч ных уста но вак (да лей — 
ВЭУ), якiя ад роз нi ва юц ца па ма гут нас цi 
ге не ра та ра, га ба ры тах, раз мя шчэн нi во-
сi кру чэн ня ло пас цяў (га ры зан таль на- цi 
вер ты каль на во се выя), коль кас цi гэ тых 
ло пас цяў i iн шых па ра мет рах. Трэ ба ад-
зна чыць, што пры вы ба ры ВЭУ трэ ба 
кi ра вац ца ха рак та рыс ты ка мi мяс цо вас-
цi, на якой пла ну ец ца ўста ноў ка ВЭУ, 
у тым лi ку:

— на яў нас цю да стат ко ва ад кры тай 
пра сто ры i на яў нас цю пе ра шкод на ёй 
для ру ху вет ру;

— вы шы нёй пля цоў кi над уз роў нем 
мо ра;

— ся рэд не га да вой хут ка сцю вет ру 
на вы шы нi ро та ра ВЭУ».

Як рас па вя лi да лей спе цы я лiс ты, 
су час ныя вет раў ста ноў кi здоль ныя па-
чаць вы пра цоў ваць элект ра энер гiю ўжо 
пры ня знач ных хут ка сцях па вет ра (ад 
2—3 мет раў у се кун ду), ад нак пры вы-
ба ры кан крэт на га ты пу ВЭУ трэ ба браць 
да ўва гi ся рэд не га да вую хут касць вет ру, 
пры якой вет раў ста ноў ка да ся гае на мi-
наль най ма гут нас цi (вы пра цоў кi элект-
ра энер гii па мак сi му ме).

Вар та ад зна чыць, што, па да ных дзяр-
жаў най сет кi гiд ра ме тэа ра ла гiч ных на зi-
ран няў, ся рэд не га да вы фо на вы ве цер 
у Бе ла ру сi на вы шы нi ўста ноў кi дат чы каў 

на прам ку i хут ка сцi вет ру (10—12 мет-
раў) скла дае 3—4 мет ры ў се кун ду. Ад-
нак не аб ход на ўлiч ваць, што на яў насць 
вет ру не па ста ян ная, што вы зна чае, ад-
па вед на, i не па ста ян насць вы пра цоў кi 
та кi мi ўста ноў ка мi элект рыч най энер гii.

«Кошт ВЭУ ў асноў ным за ле жыць ад 
яе кан струк цыi. Так, на прык лад, кошт 
1 кВт уста ноў ле най ма гут нас цi га ры-
зан таль на во се вай ВЭУ не вя лi кай ма-
гут нас цi скла дае ка ля 1—2 ты сяч до ла-
раў у за леж нас цi ад фiр мы-вы твор цы i 
кам плек та цыi ўста ноў кi. У вы пад ку пры-
няц ця ра шэн ня аб бу даў нiц тве вет ра-
 э нер ге тыч най уста ноў кi вам не аб ход на 
кi ра вац ца дзей ны мi тэх нiч ны мi нар ма-
тыў ны мi пра ва вы мi ак та мi, у тым лi ку 
та кi мi да ку мен та мi, як:

— «Ахо ва на ва коль на га ася род дзя i 
пры ро да ка ры стан не. Пра вi лы раз мя-
шчэн ня i пра ек та ван ня вет ра э нер ге тыч-
ных уста но вак»;

— «Ахо ва на ва коль на га ася род дзя i 
пры ро да ка ры стан не. Па ра дак ацэн кi вет-
ра э нер ге тыч на га па тэн цы я лу пры раз-
мя шчэн нi вет ра э нер ге тыч ных уста но вак 
на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь».

Што ты чыц ца вы ка ры стан ня со неч най 
энер гii… Со неч ная ба та рэя — не каль кi 
аб' яд на ных фо та элект рыч ных пе ра ўтва-
раль нi каў (фо та эле мен таў) — паў пра-
вад нi ко вых устрой стваў, пе ра ўтва ра-
ю чых со неч ную энер гiю ў па ста ян ны 
элект рыч ны ток.

Энер гiя мо жа вы ка рыс тоў вац ца як 
на пра мую роз ны мi спа жыў ца мi па ста-
ян на га то ку, так i на за па швац ца ў аку му-
ля тар ных ба та рэ ях для да лей ша га вы ка-
ры стан ня цi па крыц ця пi ка вай на груз кi, 
а так са ма пе ра ўтва рэн ня ў пе ра мен ны 
ток на пру жан нем 220 В для сiл ка ван ня 
пад клю ча ных спа жыў цоў пе ра мен на га 
то ку. Кошт со неч най элект ра стан цыi ў 
за леж нас цi ад ты пу со неч ных эле мен таў 
ва га ец ца ў ме жах 1,5—5 до ла раў за 1 Вт 
уста ноў ле най ма гут нас цi.

Акра мя гэ та га, вар та ад зна чыць, 
што На цы я наль най пра гра май раз вiц-
ця мяс цо вых i ўзнаў ляль ных энер га кры-
нiц на 2011—2015 га ды, за цвер джа най 
па ста но вай Са ве та Мi нiст раў Рэс пуб-
лi кi Бе ла русь ад 10.05.2011 № 586, з 
улi кам клi ма тыч ных умоў Бе ла ру сi ў 
якас цi асноў ных кi рун каў вы ка ры стан ня 
энер гii Сон ца ў рэс пуб лi цы вы зна ча на 
яе вы ка ры стан не ў пра цэ сах па да грэ ву 
ва ды i суш кi ў сель ска гас па дар чай вы-
твор час цi i для бы та вых умоў пры да па-
мо зе ге лiя во да на гра валь нi каў i роз ных 
ге лiя ўста но вак», — га во рыц ца ў ад ка зе 
з дэ парт амен та па энер га эфек тыў нас цi 
Дзяр жаў на га ка мi тэ та па стан дар ты за-
цыi.

Па вод ле ме тэа ра ла гiч ных звес так, 
у Бе ла ру сi ў ся рэд нiм 150 дзён у год па-
хмур ныя, 185 — з пе ра мен най воб лач-
нас цю i 30 — яс ныя. А ся рэд не га да вое 
па ступ лен не со неч най энер гii на зям ную 
па верх ню з улi кам на чэй i воб лач нас цi 
скла дае 243 ка ло рыi на 1 квад рат ны сан-
ты метр у су ткi, што эк вi ва лент на 2,8 кВт 
на квад рат ны метр у су ткi, а з улi кам 
ка э фi цы ен та ка рыс на га дзе ян ня (ка ля 

12 пра цэн таў) — 0,3 кВт на квад рат ны 
метр у су ткi. Эка на мiч ная мэ та згод насць 
ука ра нен ня ВЭУ цi со неч най элект ра-
стан цыi, у тым лi ку тэр мiн iх акуп нас цi, 
вы зна ча ец ца на пад ста ве ад па вед на га 
тэх нi ка-эка на мiч на га аб грун та ван ня (да-
лей — ТЭА).

«Юры дыч ныя асо бы i iн ды вi ду аль ныя 
прад пры маль нi кi мо гуць пра да ваць вы-
раб ле ную з уз наў ляль ных кры нiц энер-
гii элект рыч ную энер гiю энер га за бяс-
печ валь ным ар га нi за цы ям ДВА «Бел-
э не рга». Пры гэ тым iм пры рас пра цоў цы 
ТЭА не аб ход на ўлiч ваць, што:

— у ад па вед нас цi з За ко нам Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь ад 27 снеж ня 2010 г. 
№ 204-З «Аб уз наў ляль ных кры нi цах 
энер гii», уся пра па на ва ная элект рыч-
ная энер гiя, вы раб ле ная з уз наў ляль-
ных кры нiц энер гii i якія па стаў ля ец ца 
вы твор ца мi ў дзяр жаў ныя энер ге тыч ныя 
сет кi, га ран та ва на на бы ва ец ца дзяр жаў-
най энер га за бяс печ ва льнай ар га нi за цы-
яй па сты му лю ю чых та ры фах;

— у ад па вед нас цi з па ста но вай Мi нiс-
тэр ства эка но мi кi Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 
30 чэр ве ня 2011 г № 100 «Аб та ры фах 
на элект рыч ную энер гiю, вы раб ле ную з 
уз наў ляль ных кры нiц энер гii, i пры знан-
нi стра цiў шым сi лу не ка то рых па ста ноў 
Мi нiс тэр ства эка но мi кi Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь», та ры фы на элект рыч ную энер гiю, 
вы раб ле ную ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь з 
уз наў ляль ных кры нiц энер гii юры дыч-
ны мi асо ба мi, што не ўва хо дзяць у са-
стаў дзяр жаў на га вы твор ча га аб' яд-
нан ня элект ра энер ге ты кi «Бел энер га», 
i iн ды вi ду аль ны мi прад пры маль нi ка мi, 
што ад пус ка юць энер га за бяс печ валь-
ным ар га нi за цы ям вы шэй зга да на га 
аб' яд нан ня, уста наў лi ва юц ца на ўзроў-
нi та ры фаў на элект рыч ную энер гiю для 
пра мыс ло вых i пры раў на ва ных да iх 
спа жыў цоў з да лу ча най ма гут нас цю да 
750 кВт*А, уста ноў ле ных i пра iн дэк са-
ва ных на змя нен не кур су бе ла рус ка га 
руб ля ў ад но сi нах да до ла ра ЗША (у ад-
па вед нас цi з па ста но вай Мi нiс тэр ства 
эка но мi кi Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 28 лю-
та га 2011 г. № 24 «Аб вы зна чэн нi па-
рад ку iн дэк са цыi цэн на пры род ны газ i 
та ры фаў на элект рыч ную i цеп ла вую 
энер гiю»). Пры гэ тым вы ка рыс тоў ва юц-
ца ка э фi цы ен ты:

з вы ка ры стан нем энер гii вет ру:
— пер шыя дзе сяць га доў са дня ўво-

ду ў экс плу а та цыю ўста но вак па вы ка-
ры стан нi ўзнаў ляль ных кры нiц энер гii 
(да лей — уста но вак) — 1,3;

— на ступ ныя дзе сяць га доў экс плу а-
та цыi ўста но вак — 0,85;

з вы ка ры стан нем энер гii сон ца:
— пер шыя дзе сяць га доў са дня ўво-

ду ў экс плу а та цыю ўста но вак — 3;
на ступ ныя дзе сяць га доў экс плу а та-

цыi ўста но вак — 0,85».
Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Пер шы кар' ер ны
45-тон ны са ма звал 
Бе лАЗ-7547 са бра ны 
ў Ка ра ган дзе 
на су мес ным 
прад пры ем стве 
«Каз Бе лАЗ».

Па вод ле слоў кі раў ніка Ка ра-
ган дзін скай воб лас ці Ка зах ста на 
Баў ржана Аб дзі шава ў воб лас ці 
рэа лі зу ец ца шэ раг пра ек таў з 
удзе лам бе ла рус кіх парт нё раў, 
адзін з якіх — вы твор часць за-
па сных час так і збор ка тэх ні кі 
пад мар кай «Каз Бе лАЗ». Ка зах-
стан скія парт нё ры спа дзя юц ца, 
што Бе лА Заў бу дзе больш і па 
коль кас ці, і па гру за па ды маль-
нас ці.

Кі раў нік бе ла рус кай дэ ле га-
цыі так са ма лі чыць, што ўза е ма-
вы гад нае су пра цоў ніц тва бу дзе 
раз ві вац ца. «Сён ня мы пад во дзім 
пер ша па чат ко вы вы нік на шай 

су мес най дзей нас ці, і гэ ты вы нік 
аб на дзей вае. Тыя да моў ле нас ці, 
якія ёсць, па ча лі ўва саб ляц ца ў 
жыц цё», — ска заў Ба рыс Ба ту-
ра.

Збор ка пер ша га са ма зва-
ла зроб ле на з кам плек ту ю чых і 
па тэх на ла гіч най да ку мен та цыі
Бе лА За, атры ма на дэк ла ра цыя 
аб ад па вед нас ці па тра ба ван ням 
тэх ніч на га рэг ла мен ту Мыт на га 
са ю за. Пла ну ец ца, што за год 
у Ка ра ган дзе бу дзе збі рац ца 
больш за 30 ма шын. Да ры чы, 
па куп ні кі пер шын ца ўжо ёсць.

Як ад зна чыў ге не раль ны ды-
рэк тар Бе лА За Пётр Па рхом чык, 
прад пры ем ства поў нас цю да вя-
рае ка зах стан скім парт нё рам, 
якія прай шлі пад рых тоў ку ў Жо-
дзі не. Уліч ва ю чы, што толь кі ў 
Ка ра ган дзін скай воб лас ці пра цуе 
больш за 220 аў та ма бі ляў Бе лА-
За, тут іс ну юць доб рыя перс пек-
ты вы для су пра цоў ніц тва.

У рам ках ві зі ту бе ла рус кай 
дэ ле га цыі так са ма быў пад пі-
са ны ды лер скі да га вор па між 
мяс цо вай кам па ні яй «Геа Маш» 
і хол дын гам «Амка дор» па сэр-
віс ным аб слу гоў ван ні да рож на-
бу даў ні чай і ка му наль най тэх-
ні кі бе ла рус кай вы твор час ці. 
Акра мя та го, у Ка ра ган дзін скай 
воб лас ці з удзе лам бе ла рус кіх 
парт нё раў бу дзе на ла джа на 
вы твор часць да іль на га аб ста-
ля ван ня, вя дуц ца пе ра мо вы аб 
бу даў ніц тве ма лоч на та вар ных 
ферм і за во да па пе ра пра цоў-
цы ма ла ка.

Пла ну ец ца і яшчэ адзін ці-
ка вы су мес ны пра ект: адзін з 
мяс цо вых ко не за во даў збі ра ец-
ца ку піць у Бе ла ру сі жа раб цоў 
па ро ды «са вец кі цяж ка воз», каб 
шля хам скры жа ван ня з мя цо вы-
мі «жа бэ» вы вес ці но вую мяс ную 
па ро ду.

Пят ро РА МАН ЧУК.

На па лях Ган ца віц ка га ра ё на ўбі-
рае хлеб уні каль ны мо ла дзе вы 
экі паж: га лоў ны ін жы нер сель ска-
гас па дар ча га вы твор ча га ка а пе ра-
ты ва «Цель шы на» Ва дзім Ра він скі 
і на ву чэ нец Пін ска га аграр на-тэх-
ніч на га ка ле джа Улад Амель я но-
віч. Ад на вяс коў цы ве да юць, што 
Улад — сын стар шы ні гас па дар кі, 
але факт яго пра цы пад час лет ніх 
ка ні ку лаў на кам бай не і трак та ры 
ні ко га не здзіў ляе: баць ка вы хоў-
вае сы на ў стро гас ці і вы ключ на 
па-муж чын ску, каб умеў ра біць 
ка лі і не ўсё, то мно гае.

Га лоў ны ін жы нер гас па дар кі Ва дзім 
Ра він скі — ма ла ды спе цы я ліст. Год та-
му ён за кон чыў ма гіст ра ту ру, а яшчэ 
ра ней — Бе ла рус кі аграр ны тэх ніч ны 
ўні вер сі тэт, і вяр нуў ся ў род ны ра ён. У 
су сед няй гас па дар цы жы вуць і пра цу-
юць яго баць кі.

— Не да хоп ме ха ні за та раў у на шым 
СВК ад чу ва ец ца, асаб лі ва — пе рад па-
чат кам жні ва, ка лі трэ ба па са дзіць лю-
дзей яшчэ і на кам бай ны, — ад зна чае 
спе цы я ліст ад дзе ла кад раў СВК «Цель-
шы на» Тац ця на Ясь ко. — Та му, ка лі ў мі-
ну лым го дзе да ве да лі ся, што да нас пры-
хо дзіць ма ла ды спе цы я ліст з вы шэй шай 
ін жы нер най аду ка цы яй, пра па на ва лі яму 

па пра ца ваць кам бай не рам. Ва дзім Мі ка-
ла е віч па га дзіў ся і на ват ра ней за тэр мін 
вый шаў на пра цу. А сё ле та ўжо сам вы-
ка заў жа дан не ўбі раць хлеб.

Пры гэ тым ён не па кі нуў і асноў най 
дзей нас ці: зай ма ец ца ін жы нер ны мі 
спра ва мі.

— Сва ім ма ла дым па моч ні кам я за-
да во ле ны, — ка жа Ра він скі. — Улад 
доб ра ве дае тэх ні ку, у яго ёсць пра вы 
трак та рыс та. Нос ні ко лі не за дзі рае і не 
мае звы чаю пад крэс лі ваць, што ён сын 
стар шы ні.

Баць ка і сын Амель я но ві чы жы вуць 
удвух. Аляк сандр Ці ма фе е віч з ра ні цы да 
но чы на пра цы, а пры до ме ёсць ага род і 

гас па дар ка, якой у асноў ным зай ма ец-
ца Улад. Па ся дзець за кам п'ю та рам ён 
мо жа толь кі глы бо кай ноч чу — праў да, 
ня доў га, бо кож ны дзень трэ ба ўста ваць 
на сві тан ку.

У той дзень за ах во ціць мо ла дзе вы 
экі паж, які да сяг нуў доб рых на ма ло таў 
на бед ных гле бах (у СВК «Цель шы на» 
са мы ніз кі бал зям лі ў ра ё не), пры еха ла 
праф са юз ны лі дар мяс цо вых аг ра ры яў 
На тал ля Кан дра то віч. Атры маў шы па да-
рун кі, хлоп цы па спя ша лі ся за штур вал 
кам бай на: вель мі не да рэ чы на соў ва ла ся 
на валь ніч ная хма ра...

Па лі на ГА ЛІ ЕЎ СКАЯ

�

«Ге на фонд»
хлеб най ні ве

Су пра цоў ніц тва ўла дзі мір скіх і жо дзін скіх се лек цы я не раў 
мо жа слу жыць пры кла дам ра зум на га спа лу чэн ня на ву ко ва га 
по шу ку і вы ка ры стан ня ўжо да сяг ну та га вы ні ку.

На вош та «вы на хо дзіць ве ла сі пед», ка лі ў су се да ён ужо ста іць у 
два ры? Та му больш чым 20 га тун каў збож жа вых куль тур бе ла рус кай 
се лек цыі пра хо дзяць вы пра ба ван ні на па лях Юр' еў-Поль ска га сор та-
ў част ка, на сен ня вод чых гас па да рак «Крас на сель скае» і «Суз даль скія 
зо ры», якія, да та го ж, на дзе ле ны ды лер скім пра вам па рэа лі за цыі 
на ша га на сен ня на тэ ры то рыі Ра сій скай Фе дэ ра цыі. І яно ка ла сіц ца 
на мно гіх ты ся чах гек та раў роз ных рэ гі ё наў. Ужо ў вы твор чых умо-
вах па цвер джа на іх вы со кая пра дук тыў насць, каш тоў ныя бія ла гіч ныя 
ўлас ці вас ці, эка на міч ная эфек тыў насць.

Па між Ула дзі мір скім НДІСГ і Цэнт рам ААН Бе ла ру сі па зем ля роб-
стве за клю ча ны да га вор аб су мес най дзей нас ці па пра гра ме «Ге-
на фонд» і эка ла гіч ным вы пра ба ван ні но вых га тун каў з на ступ ным 
пра соў ван нем іх на ра сій скі ры нак. У сваю чар гу, на вы пра ба ван нях 
у Бе ла ру сі зна хо дзіц ца 10 ну мар ных ула дзі мір скіх га тун каў.

Су стрэ чы ка лег у Жо дзі не і на Верх ня волж скай зям лі — гэ та аб-
мен во пы там, дум ка мі і пра па но ва мі па па глыб лен ні ўза е ма вы гад на га 
су пра цоў ніц тва. Фё дар Пры ва лаў, ды рэк тар Цэнт ра Ста ні слаў Грыб, 
ды рэк тар Ня свіж скай до след най на ву ко вай стан цыі па цук ро вых бу-
ра ках Іо сіф Та тур, ін шыя ву чо ныя ў сва іх дак ла дах і па ве дам лен нях у 
рам ках Дзён по ля, на ву ко ва-прак тыч ных кан фе рэн цый ак цэн ту юць 
ува гу на ак ту аль ных пы тан нях на ву ко ва га за бес пя чэн ня іна ва цый на га 
раз віц ця рас лі на вод ства, ста не і перс пек ты вах га лі ны. Тут га лоў нае — 
не па хваль ба, а ўмен не ву чыц ца адзін у ад на го, вы зна чыць най больш 
ап ты маль ныя шля хі вы ра шэн ня праб лем, каб па збег нуць не да рэ чных 
па мы лак. З Суз даль ска га і Юр' еў-Поль ска га ра ё наў бе ла рус кія га тун-
кі яра вой пша ні цы «Да р'я», «Соф'я», яч ме ню «За зер скі», «Ата ман» і 
ін шыя рас паў сю джа ны ў 37 рэ гі ё нах Фе дэ ра цыі. На дзяр жаў ных вы-
пра ба ван нях зна хо дзяц ца ў дзвюх кра і нах га тун кі яра во га тры ці ка ле 
«Па мя ці Ме раж ко», азі ма га жы та «Бе та» (Бе ла русь—Та тар стан).

У Дзярж рэ естр Ра сій скай Фе дэ ра цыі ўжо ўклю ча ны азі мыя тры ці-
ка ле «Мі хась», «Крыш таль», «Ідэя», яра выя «Уль я на», «Ло тас». Уся го 
на шы су се дзі-хле ба ро бы вы ка рыс тоў ва юць 38 га тун каў збож жа вых, 
зер не ба бо вых, алей ных куль тур, ство ра ных бе ла рус кі мі ву чо ны мі-
аг ра ры я мі. Пад лі ча на, што за ме жа мі на шай кра і ны (а гэ та Укра і на, 
Літ ва, Лат вія, Гер ма нія, Анг лія) ура джай фар мі ру юць на двух міль ё нах 
гек та раў з на сен ня, якое ўпер шы ню ўзы шло на жо дзін скіх до след ных 
дзя лян ках. З гэ тых двух міль ё наў, вя до ма ж, асноў ны клін зна хо дзіц ца 
ў брат няй Ра сіі.

Ці мог ён быць шы рэй шым? Ад на знач на — так. Шмат яшчэ бю-
ра кра тыч ных пе ра шкод на шля ху ўжо га то ва га на сен ня да буй ной 
вы твор час ці з-за ва ла кі ты з сар ты фі ка цы яй. (Як тут не ўспом ніць 
ня даў ні гор кі во пыт з па стаў ка мі на ра сій скі ры нак бе ла рус кай пра дук-
цыі жы вё ла га доў лі?) Але гэ та ўжо спра ва не ву чо ных, а дзяр жаў ных 
ор га наў, тым больш у Са юз най дзяр жа ве.

На пра цоў кі бе ла рус кіх се лек цы я не раў, ука ра нен не іх да сяг нен няў 
у шы ро кую сель ска гас па дар чую вы твор часць вы клі ка юць па ва гу ў 
ка лег РФ, усёй СНД. Мно гае яны вы ка рыс тоў ва юць у паў ся дзён най 
прак ты цы. Яшчэ ў па чат ку но ва га ста год дзя на шы зем ля ро бы ад чу-
ва лі дэ фі цыт вы со ка ўра джай ных га тун каў збож жа вых, зер не ба бо вых. 
Да во лі знач ную коль касць на сен ня да во дзі ла ся куп ляць за мя жой. 
Сён ня ў іх шы ро кі вы бар перс пек тыў ных, устой лі вых да роз ных хва роб 
і пе ра па даў на двор'я га тун каў. Га ма іх, як ка жуць, на лю бы густ — 316 
най мен няў. Яны зай ма юць 76% па сяў ных пло шчаў у рэс пуб лі цы. Ка-
лі б гэ та на сен не мы на бы ва лі за мя жой, то да вя ло ся б па тра ціць як 
мі ні мум 700 міль ё наў до ла раў.

А тое, што ай чын ныя збож жа выя кан ку рэн та здоль ныя, мо гуць даць 
фо ру ім парт ным ана ла гам, пе ра адо лець роз ныя па год ныя ка та кліз-
мы, яск ра ва свед чыць сё лет няе жні во. Ко лас ума лот ны, толь кі кры ху 
ляг чэй шы за ле таш ні, рэ корд ны. Зноў бу дзе амаль па то не збож жа 
ў раз лі ку на ча ла ве ка. Су свет ны ўзро вень! Мож на сцвяр джаць, што 
гэ тая ліч ба ста бі лі за ва ла ся, вя лі кіх ад моў ных ад хі лен няў не мае. 
Дзя ку ю чы не толь кі руп лі вым ру кам хле ба ро баў, але і да пыт лі ва му 
роз ду му ву чо ных-аг ра ры яў.

Што асаб лі ва пад крэс лі ва юць іх ра сій скія ка ле гі. Сар таз ме на і сор-
та аб наў лен не — не ад' ем ныя склад ні кі ін тэн сіў най тэх на ло гіі, без якой 
не маг чы ма рас лі на вод ства на вы со кім уз роў ні. На гэ та, да рэ чы, звяр нуў 
ува гу да лё кіх парт нё раў з Амур скай воб лас ці Фё дар Пры ва лаў. Там збі-
ра юць па 12—14 цэнт не раў хле ба з гек та ра. І гэ та на зем лях ба ні тэ там 
70—80 ба лаў! На ват бег лы ана ліз па ка заў шэ раг іс тот ных не да хо паў, і ў 
пер шую чар гу за ня дба насць мно гіх аг ра пры ёмаў, іх ня якас нае вы ка нан-
не, вы ка ры стан не на сен ня не вя до мых рэ пра дук цый даў но ад слу жыў шых 
сваё га тун каў. Кі раў ніц тва аграр на га сек та ра Пры амур'я ўспры ня ло 
сяб роў скія за ўва гі, вы ка за ла га тоў насць пе ра няць у бе ла ру саў усё пры-
маль нае для сва ёй зо ны. Да мо ві лі ся аб ства рэн ні су мес най сіс тэ мы на-
сен ня вод ства пша ні цы, тры ці ка ле, аў са, яч ме ню, а так са ма шмат га до вых 
траў з да вя дзен нем іх да вы со кіх па сяў ных кан ды цый. Па тэн цы ял на шых 
га тун каў збож жа вых — звыш ста цэнт не раў з гек та ра. І вы ка рыс тоў ваць 
яго трэ ба як ма га паў ней і на да лё каў сход ніх па лях.

У сваю чар гу, нас ці ка віць во пыт вы рошч ван ня соі, якая здаў на 
куль ты ву ец ца на бе ра гах Аму ра. Па трэб насць у ёй на шай жы вё ла-
га доў лі вя лі кая.

Ура джай най, па ін фар ма цыі прэ сы, вы да ла ся сё ле та хлеб ная ні ва 
ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі. У гэ тым ёсць і за слу га ву чо ных Цэнт ра па 
зем ля роб стве: звыш 70 сар тоў збож жа вых іх се лек цыі ра я на ва ны ў 
35 аб лас цях на шай ус ход няй су сед кі.

Мі ка лай ШЛО МА.

ЛЕ ТА СТА ЛА БОЛЬШ 
ГА РА ЧАЕ, А ЗI МА — 
ХА ЛАД НЕЙ ШАЯ 

Ула дзi мiр Ло гi наў упэў не ны: уплыў 
на клi мат пар нi ко вых га заў моц на пе-
ра боль ша ны. Доў гi час лi чы ла ся, што 
па цяп лен не вы клi ка на па ве лi чэн нем 
кан цэнт ра цыi ў ат мас фе ры перш за ўсё 
вуг ля кiс ла га га зу i ме та ну. Пры гэ тым 
за апош нiя 10—15 га доў аб' ёмы вы кi-
даў пар нi ко вых га заў па вя лi чы лi ся пры-
клад на на 30 пра цэн таў, а тэм пе ра ту ра 
ча мусь цi пе ра ста ла рэ ага ваць на та кiя 
змя нен нi. Клi ма то ла гам не дае спа кою i 
iн шы па ра докс: лет нiя тэм пе ра ту ры 
за апош нiя 130 га доў трой чы бы лi ана-
маль на вы со кi мi. Ад нак з па ве лi чэн нем 
аб' ёмаў вы кi даў пар нi ко вых га заў гэ та 
звя за на не бы ло.

Моц ным клi ма таў тва раль ным фак-
та рам з'яў ля юц ца вул ка ны, лi чыць Ула-
дзi мiр Ло гi наў. Кож ны раз пас ля вы вяр-
жэн ня най больш буй ных з iх, на прык лад 
Эль-Чы чо на, на пла не це ста на вi ла ся 
ха лад ней. Гэ та звя за на з тым, што вул-

ка ны вы кiд ва лi ў стра та сфе ру вя лi кую 
коль касць дроб ных час цi нак — аэ ра-
зо ляў. «Пе ра тва ра ю чы ся ў кро пель кi 
сер най кiс ла ты, яны ўтва ра лi шчыт, якi 
на пра ця гу пэў на га ча су аб мя жоў ваў 
па ступ лен не на Зям лю со неч ных пра-
мя нёў, — да даў Ула дзi мiр Ло гi наў. — 
Пры чым кож ны раз, ка лi мут насць 
у стра та сфе ры змян ша ла ся, тэм пе ра-
ту ра зноў па чы на ла рас цi».

Ву чо ны так са ма ад зна чыў: ёсць пе-
рад умо вы, што ў не да лё кiм бу ду чым 
клi мат пач не змя няц ца па-но ва му. 
За ўвесь пе ры яд iн стру мен таль ных 
на зi ран няў (з 1881 го да) — iн тэр ва лы 
па мiж вы вяр жэн ня мi буй ных вул ка наў 
скла да лi ў ся рэд нiм 15—20 га доў. А з 
мо ман ту апош няй сур' ёз най ак тыў нас-
цi — Пi на ту ба — мi ну ла ўжо 22 га ды. 
«Ка лi пра чнец ца вул кан, роў ны гi ган-
ту па сi ле, ён на пi ша ўлас ны сцэ на рый 
змя нен ня клi ма ту», — вы ка заў мер ка-
ван не прад стаў нiк НАН.

«Сi ту а цыя са змя нен нем клi ма-
ту не та кая прос тая, як гэ та зда ец ца 
на пер шы по гляд, — ад зна чыў Ула дзi мiр 
Ло гi наў. — Не ка то рыя клi ма тыч ныя ана-

ма лii вул ка нiч най тэ о ры яй не рас тлу-
ма чыш». На прык лад, з 90-х да па чат ку 
двух ты сяч ных га доў тэм пе ра ту ра зi мой 
рас ла на мно га больш iн тэн сiў на, чым 
ле там, што звяз ва ла ся з тэ о ры яй пар-
нi ко ва га па цяп лен ня. А по тым звык лы 
сцэ на рый змя нiў ся. Лет нiя тэм пе ра ту ры 
па ча лi рас цi хут чэй, а зi мы ста лi больш 
су ро вы мi. «Атрым лi ва ец ца, на клi мат 
уплы ва юць iн шыя фак та ры, пра якiя мы 
па куль ве да ем не да стат ко ва», — зра бiў 
вы сно ву ву чо ны.

АГ РА РЫI СПРА БУ ЮЦЬ 
УГНАЦ ЦА ЗА НА ДВОР' ЕМ 

Пад уплы вам змя нен няў, якiя ад бы-
лi ся за апош нiя дзе ся цi год дзi, фло ра i 
фаў на Зям лi ста лi iн шы мi. Па цяп лен не 
не прай шло бяс след на i для клю ча вых 
сек та раў су свет най эка но мi кi — ляс-
ной, вод най, сель скай гас па дар кi. Гэ та 
доб ра вi даць i на пры кла дзе Бе ла ру-
сi. «За апош нiя 15 га доў аб' ёмы збо ру 
збож жа ў рэс пуб лi цы вар' i ра ва лi ся ад 
3,5 да 10 млн т. Пры нам сi, 30 пра цэн таў 
змя нен няў ура джай нас цi аб умоў ле ны 
клi ма тыч ны мi ва ган ня мi», — ад зна чыў 
Ула дзi мiр Ло гi наў. У па цяп лен ня ёсць i 
не га тыў ныя ба кi. З-за та го, што дру гая 
па ла вi на ле та ста ла больш га ра чай i 
су хой, знi зi ла ся ўра джай насць мно гiх 
тра ды цый ных для рэс пуб лi кi куль тур, 
на прык лад ся рэд нiх i поз нiх сар тоў 
буль бы, ка пус ты, не леп шым чы нам 
змя нен нi клi ма ту паў плы ва лi на ўра-
джай насць лё ну.

Па вод ле iс ну ю чых пра гно заў, умо-
вы на двор'я i клi ма тыч ныя ўмо вы ў 
Бе ла ру сi мо гуць стаць больш эк стрэ-
маль ны мi: уз моц няц ца за су хi, шква лы, 
ста нуць больш час ты мi поз нiя вя сен-
нiя i ран нiя асен нiя за ма раз кi, па вод кi. 
Ка лi паў ноч ныя ра ё ны ад па цяп лен-
ня клi ма ту вый гра юць, то паў днё выя 
прай гра юць. У Вi цеб скай воб лас цi, 
дзе бу дзе най менш сы ра, умо вы для 
вя дзен ня сель скай i ляс ной гас па дар-
кi па леп шац ца, у той час як у Брэсц-
кую i Го мель скую воб лас цi па цяп лен не 
пры ня се моц ныя за су хi, эро зiю гле бы, 
больш вы со кую па жар ную не бяс пе ку. 
У вы нi ку част ка ка рыс ных пло шчаў мо-
жа быць стра ча на.

З улi кам гэ тых ве даў у Бе ла ру сi 
вя дзец ца ра бо та па пе ра ары ен та цыi 
клi ма та за леж ных сек та раў эка но мi кi 
на но выя ўмо вы. У пры ват нас цi, рас-
пра ца ва ны Стра тэ гiя адап та цыi ляс-
ной гас па дар кi да змя нен няў клi ма ту 
да 2050 го да i Дзяр жаў ная пра гра ма 
мер па змяк чэн нi на ступ стваў змя нен-
ня клi ма ту на 2013—2020 га ды. Ужо 
на пра ця гу не каль кiх га доў лес нi кi экс-
пе ры мен ту юць з вы рошч ван нем дрэў 
паў днё вых па род, аг ра рыi ак тыў на 
асвой ва юць цеп ла лю бi выя куль ту ры — 
ку ку ру зу, сою, про са. Пло шчы, дзе да 
гэ та га вы рошч ва лi тра ды цый ныя для 
Бе ла ру сi буль бу, агур кi, ка пус ту, ска-
ра ча юц ца. Па вод ле слоў Ула дзi мi ра 
Ло гi на ва, ужо ця пер з-за па цяп лен ня 
клi ма ту ве ге та цый ны пе ры яд у рас лiн 
стаў больш доў гiм. «Гэ та ства ры ла 
спры яль ныя ўмо вы для сяў бы яра вых 

куль тур ра ней за на леж ны тэр мiн, што 
дасць маг чы масць больш эфек тыў на 
вы ка рыс тоў ваць вiль гаць гле бы, пры 
гэ тым збож жа пач не вы спя ваць ра ней, 
з'я вiц ца больш маг чы мас цяў для вы-
рошч ван ня па ржы шча вых куль тур», — 
да даў ву чо ны.

УСЁ ЗНОЎ МО ЖА ЗМЯ НIЦ ЦА 
«Са змя нен нем клi ма ту мож на i трэ-

ба зма гац ца, — упэў не ны прад стаў нiк 
НАН. — Але з улi кам ня пэў нас цi пра-
гно заў ра бiць гэ та вар та вель мi асця-
рож на i з агляд кай». Мож на пры вес цi 
ня ма ла пры кла даў, як пры ро да рэ агуе 
на ват на ня знач ныя змя нен нi. На прык-
лад, у гэ тым го дзе з-за за над та су хо-
га ле та ў цёп лых рэ гi ё нах пры кмет на 
знi зi ла ся ўра джай насць ку ку ру зы. Ка лi 
клi мат ста не цяп лей шы або ха лад ней-
шы больш чым на два гра ду сы, на ступ-
ствы бу дуць на мно га больш iс тот ны мi. 
Iс ну ю чыя пра гно зы — гэ та ўся го толь кi 
ма дэ лi, сцэ на рыi… Яны не мо гуць дак-
лад на па ка заць, з якi мi кап ры за мi пры-
ро ды ча ла вец тва су тык нец ца ўжо праз 
не каль кi га доў.

Ад нак па збег нуць клi ма тыч най 
паст кi мож на. Па вод ле слоў ву чо на га, 
для гэ та га не аб ход на пад рых та вац ца 
да роз ных сцэ на ры яў змя нен ня клi ма-
ту, рас пра ца ваў шы на ўзроў нi дзяр-
жа вы шмат ва ры янт ныя ме ры адап та-
цыi клi ма та за леж ных га лiн эка но мi кi 
не толь кi да па цяп лен ня, але i да па-
ха ла дан ня.

Ма рыя ДЗМIТ РЫ Е ВА.

Чы тач па пра сiў рас ка зацьЧы тач па пра сiў рас ка заць  ��

ЯК НА БЫЦЬ ВЕТ РА ГЕ НЕ РА ТАР 
ЦI СО НЕЧ НУЮ БА ТА РЭЮ?

Пры вi тан не, па ва жа ныя су пра цоў нi кi га зе ты «Звяз да»! У мя не да вас вя лi кая 
прось ба. Сён ня ча сам су стрэ неш па ве дам лен не то пра со неч ныя ба та рэi, 
то пра вет ра ге не ра тар. А што гэ та та кое — пад ра бяз на не ве даю. Ха цеў бы 
на быць вет ра ге не ра тар ма гут нас цю пры клад на 15-20 кi ла ват. Але якiм па вi-
нен быць ве цер? Пы тан нi эка ло гii ў гэ тай су вя зi так са ма цi ка вяць. Цi ка вяць 
мя не i со неч ныя ба та рэi: уста ноў ка, што ад iх мож на атры маць? Я ве тэ ран 
вай ны i пра цы, iн ва лiд дру гой гру пы. Цi аку пiц ца ўсё, ка лi за маў ляць гэ та 
«пад ключ»?

Яў ген Паў ла вiч ПЛАЎ СКI,
г.п.Глуск Ма гi лёў скай воб лас цi.

Су час ныя вет раў ста ноў кi 
здоль ныя па чаць вы пра цоў ваць 
элект ра энер гiю ўжо пры 
ня знач ных хут ка сцях па вет ра 
(ад 2—3 мет раў у се кун ду), 
ад нак пры вы ба ры кан крэт на га 
ты пу ВЭУ трэ ба браць да ўва гi 
ся рэд не га да вую хут касць вет ру.

Па вод ле ме тэа ра ла гiч ных 
звес так, у Бе ла ру сi ў ся рэд нiм 
150 дзён у год па хмур ныя,
185 — з пе ра мен най воб лач нас цю
i 30 — яс ныя.

«Юры дыч ныя асо бы i 
iн ды вi ду аль ныя прад пры маль нi кi 
мо гуць пра да ваць вы раб ле ную 
з уз наў ляль ных кры нiц энер гii 
элект рыч ную энер гiю энер га за-
бяс печ валь ным ар га нi за цы ям 
ДВА «Белэ не рга».

У КА ЗАХ СТА НЕ СА БРА НЫ ПЕР ШЫ БЕ ЛАЗ

ЗА МЕСТ ГЛА БАЛЬ НА ГА ПА ЦЯП ЛЕН НЯ
МО ЖА НА СТАЦЬ ПА ХА ЛА ДАН НЕ

Пра гно зы ву чо ных, што да 2050 го да клi мат на Зям лi ста не на 1,5 гра ду са 
цяп лей шы, не па цвяр джа юц ца фак та мi. З па чат ку ХХ ста год дзя ся рэд не-
га да вая тэм пе ра ту ра са праў ды па вя лi чы ла ся на 0,6 гра ду са, а ў апош няе 
дзе ся цi год дзе рап там пе ра ста ла рас цi. Як лi чыць га лоў ны на ву ко вы су-
пра цоў нiк Iн сты ту та пры ро да ка ры стан ня ака дэ мiк На цы я наль най ака дэ мii 
на вук Бе ла ру сi Ула дзi мiр Ло гi наў, не вы клю ча на, што ў бу ду чым клi мат 
пач не змя няц ца па iн шым сцэ на рыi. Ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА па цi ка вi ла ся ў 
ву чо на га аб тым, як у да лей шым мо гуць па во дзiць ся бе ся рэд не га да выя 
тэм пе ра ту ры, да якiх на ступ стваў пры вя дуць змя нен нi, цi ўдас ца ча ла-
вец тву пры ста са вац ца да но вых умоў.

Жні во-2013Жні во-2013  ��
               НЕ СЯ ДЗЕЦЬ У АН ЛАЙ НЕ,

                                     КА ЛІ ПРА ЦУ ЕШ НА КАМ БАЙ НЕ

ДЗЯРЖ АБ ЛI ГА ЦЫІ 
ПРАЗ АЎКЦЫЁН
Мi нiс тэр ства фi нан саў Бе ла-
ру сi 28 жнiў ня пра вя дзе аў-
кцы ён па про да жы ва лют ных 
дзяр жаў ных аб лi га цый на су-
му $100 млн праз Бе ла рус кую 
ва лют на-фон да вую бiр жу, 
па ве да мi лi БЕЛ ТА ў Мiн фi не.

На мi наль ная вар тасць ад-
ной ва лют най аб лi га цыi скла дае 
$10 тыс. Тэр мiн аба ра чэн ня каш-
тоў ных па пер — 1097 дзён, да та 
па га шэн ня — 29 жнiў ня 2016 го-
да. Стаў ка пра цэнт на га да хо ду — 
6,85 пра цэн та га да вых. Аў кцы ён 
прой дзе ў вы гля дзе аў кцы ё ну цэн. 
Лi мiт ры нач ных за явак — 30 пра-
цэн таў ад агуль на га аб' ёму па да-
дзе ных удзель нi кам аў кцы ё ну за-
явак. Мi нi маль ная ца на, маг чы мая 
для па зна чэн ня ў за яў ках на куп лю 
ва лют ных аб лi га цый, — $10 тыс.

У па раў на ннi з па пя рэд нiм вы-
пус кам ва лют ных дзярж аб лi га цый, 
якiя раз мя шча лi ся праз бiр жа вы 
аў кцы ён, аб' ём гэ та га (104-га) вы-
пус ку па вя лi ча ны ўдвая, а стаў ка 
да хо ду знi жа на на 0,4 пра цэнт на га 
пунк та. Раз мя шчэн не па пя рэд ня га 
вы пус ку ста ла не вель мi ўдач ным 
для Мiн фi на — у два эта пы бы-
лi раз ме шча ны аб лi га цыi на су му 
$42,4 млн з $50 млн.

Урад Бе ла ру сi ў кан цы лiс та па-
да 2012 го да ад мя нiў дзей ную з 
1999 го да за ба ро ну на дру гас нае 
аба ра чэн не дзяр жаў ных аб лi га-
цый у за меж най ва лю це на ўнут-
ра ным рын ку i па шы рыў маг чы-
мас цi Мiн фi на па пер ша сным раз-
мя шчэн нi ва лют ных дзяр жаў ных 
па пер. Дзя ку ю чы гэ та му ця пер 
акра мя пра мо га про да жу ва лют-
ных аб лi га цый юры дыч ным асо-
бам Мi нiс тэр ства фi нан саў мо жа 
пра во дзiць iх пер ша снае раз мя-
шчэн не на бiр жа вых аў кцы ё нах. 
Згод на з за цвер джа най у лю тым 
2013 го да iн струк цы яй, Мi нiс тэр-
ства фi нан саў з кра са вi ка мо жа 
ажыц цяў ляць на бiр жа вых аў кцы-
ё нах як раз мя шчэн не, так i да раз-
мя шчэн не ва лют ных дзяр жаў ных 
па пер. Пры гэ тым раз мя шчэн не 
ва лют ных аб лi га цый Мiн фi на 
пра ду гле джа на ў фор ме аў кцы ё-
ну цэн i аў кцы ё ну з аб вя шчэн нем 
фiк са ва най ца ны.

Пер шы аў кцы ён па про да жы 
праз Бе ла рус кую ва лют на-фон да-
вую бiр жу дзяр жаў ных аб лi га цый, 
на мi нi ра ва ных у за меж най ва лю-
це, Мi нiс тэр ства фi нан саў пра вя ло 
25 кра са вi ка. Та ды раз мя шча лi ся 
каш тоў ныя па пе ры на агуль ную 
су му $50 млн пад 7,25 пра цэн та 
га да вых.

У цэ лым Мi нiс тэр ства фi нан-
саў мае на мер у дру гiм паў год дзi 
раз мяс цiць на ўнут ра ным рын-
ку дзярж аб лi га цыi на агуль ную 
су му мак сi маль на пры клад на 
$500 млн. Пры гэ тым каш тоў ныя 
па пе ры на $400 млн пла ну ец ца 
пра па на ваць юры дыч ным асо бам, 
на $100 млн — фi зiч ным асо бам.


