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А га лоў нае, да 80 % гэ тай сы ра ві ны 

па стаў ля ец ца на на шы цэ мент ныя за-

во ды. Ма дэр ні за цыя «Сяр ге е віц ка га» 

за кра ну ла жы ха роў па сёл ка на бы та вым 

уз роў ні — упер шы ню за апош нія 20 га-

доў тут ад зна ча ец ца па вы шэн не ў два 

ра зы на ра джаль нас ці дзя цей. Гэ та шмат 

аб чым свед чыць.

Куп ляе і Шве цыя
Ар га ні за цыі тар фя ной га лі ны, якія 

ўва хо дзяць у сіс тэ му Мі нэ нер га, што год 

зда бы ва юць ка ля 2,5 млн тон ка рыс на га 

вы кап ня. Ён ідзе не толь кі ў печ кі, але 

і вы ка рыс тоў ва ец ца ў сель скай гас па-

дар цы.

— Ка ля 1 млн тон па ліў на га тор фу 

вы ка рыс тоў ва ец ца ўнут ры кра і ны, што 

да зва ляе за мяс ціць ка ля 450 млн ку-

біч ных мет раў пры род на га га зу на су му 

ка ля 65 млн до ла раў, — пры во дзіць ліч-

бы ге не раль ны ды рэк тар «Бел па лі ва-

га за» Аляк сей КУШ НА РЭН КА. — Але 

вось што ці ка ва: вось ужо 15 га доў тор-

фа бры ке ты з на шай кра і ны ад праў ля юц-

ца ў Шве цыю на мяс цо вую элект ра стан-

цыю. Трэ ба ад зна чыць, што Бе ла русь па 

аб' ёмах зда бы чы тор фу зай мае пя тае 

мес ца пас ля Фін лян дыі, Ір лан дыі, Шве-

цыі і Гер ма ніі.

Ча му ж та ды тыя шве ды куп ля юць 

яго ў нас? А спра ва ў тым, што ў 2013 го-

дзе Еў ра са юз пры няў па ста но ву, у якой 

вы зна чыў, што торф з'яў ля ец ца не ад-

наў ляль ным рэ сур сам. Ад нак у еў ра пей-

скіх кра і нах яшчэ ад кры ты ра до ві шчы, 

якія там да пра цоў ва юць, а ас тат няе да-

бі ра юць у нас. Ім парт уюць наш торф у 

Фін лян дыі, Літ ва куп ляе для на сель ніц-

тва, для элект ра стан цый вы ка рыс тоў-

вае Поль шча і не вя лі кі мі аб' ёма мі на бы-

вае Лат вія. Сё ле та га лі на экс пар та ва ла 

106 ты сяч тон тар фя ных бры ке таў і су-

шан кі на су му 5,7 млн до ла раў.

Для ўрад лі вас ці гле бы
Рэшт кі рас лін нас ці з ба лот пры ад сут-

нас ці кіс ла ро ду і вы со кай віль гот нас ці 

ўтва ра юць торф. Ён бы вае трох ты паў: 

ні зін ны, пе ра ход ны і вяр хо вы. У вяр хо-

вым шмат ар га ніч ных рэ чы ваў, але ма ла 

па жыў ных кам па не нтаў. Яго вы ка рыс-

тоў ва юць у якас ці под сці лу для жы вё-

лы. Ён па глы нае ў дзе сяць ра зоў больш 

віль га ці, чым ва жыць, і пе ра шка джае 

раз мна жэн ню па та ген най мік ра фло ры.

У ні зін ным тор фе, які ўтва рыў ся ў 

больш ніз кіх мес цах, пад дзе ян нем 

грун та вых во даў на за па шва ец ца шмат 

па жыў ных рэ чы ваў. Доб ра рас клаў шы-

ся, ён атрым лі вае цём нае ад цен не і 

змя шчае шмат пе ра гною — вы дат на га 

срод ку для пад тры ман ня вы со кай урад-

лі вас ці гле бы і за ха ван ня яе струк ту ры. 

З тор фу ў спа лу чэн ні з гно ем ро бяць 

кам пост, які да зва ляе зні жаць стра ты 

азо ту.

Тар фя ное ўгна ен не ў спа лу чэн ні з ін-

шы мі да дат ка мі ак тыў на рас куп ля ец ца 

дач ні ка мі ў вяс но вы се зон. А, на прык-

лад, «Мінск зе лян буд», ства ра ю чы пры-

го жыя клум бы з квет ка мі па ўсёй ста-

лі цы, вы ка рыс тоў вае ні зін ны торф, які 

па стаў ля ец ца з Пу ха віц ка га ра ё на.

Тут бу дзе рай 
для ры ба коў

Ка ля па сёл ка Праў дзінск раз ме шча-

на Га ла-Ка ва леў скае ра до ві шча, агуль-

ныя за па сы яко га ацэнь ва юц ца ў 5,4 млн 

тон. «Пас ля па чат ку рас пра цоў кі гэ та га 

ра до ві шча зда бы та ка ля 1,3 млн тон — 

130 ты сяч што год. Да на ступ на га го да 

пла ну ем па вя лі чыць зда бы чу да 200 ты-

сяч тон. Ас тат нія за па сы да зва ля юць 

за бяс пе чыць прад пры ем ства сы ра ві най 

на на ступ ныя 25 га доў», — рас каз вае 

ды рэк тар тор фа бры кет на га за во да 

«Сяр ге е віц кае» Ві тольд ВА РА НО.

Акра мя Га ла-Ка ва леў ска га, сы ра він-

ную ба зу скла да юць і ін шыя ра до ві шчы, 

раз ме шча ныя ў ра ды у се 30 кі ла мет раў 

ад тор фа бры кет на га за во да. Іх за па сы 

ацэнь ва юц ца ў 12 млн тон, а зна чыць, 

сы ра ві ны хо піць больш чым на 70 га доў. 

Ні зін ныя вы пра ца ва ныя ра до ві шчы за-

тап ля юць, на ін шых вы са джва юць лес, 

дзя ку ю чы ча му пры ро да ад наў ляе праз 

пэў ны час фло ру і фаў ну. На прык лад, 

на ад ным з мяс цо вых азё раў, па сло вах 

ды рэк та ра, вель мі шмат ры бы.

Но выя азё ры за рыб ля юц ца на ту-

раль ным чы нам лі та раль на за не каль кі 

га доў. Спра ва ў тым, што ры бе та кая 

тар фя ная «ка ша» на дне ва да ёмаў вель-

мі да спа до бы. Цяпер у ва да схо ві шчах 

гэ тай сіс тэ мы «жы ру юць» ка рась, карп, 

акунь, амур, лінь і шчу пак. І ры ба рас-

це тут знач на хут чэй, чым у ін шых мес-

цах.

Ка лі на двор'е 
ка ман дзір

Да ся рэ дзі ны мі ну ла га ста год дзя 

торф зда бы ва лі эк ска ва та ра мі. Але ўжо 

даў но ўжы ва ец ца фрэ зер ная тэх на ло гія. 

Ця пер зда бы ча яго амаль што на гад вае 

ўбор ку ўра джаю. Ра бо та на тар фя ных 

па лях ажыц цяў ля ец ца вы ключ на па се-

зон ным гра фі ку — з мая да ве рас ня. 

Доб рае на двор'е тут на ват важ ней шае, 

чым у сель скай гас па дар цы. Мяс цо вым 

спе цы я ліс там ха це ла ся б, каб сон ца заў-

сё ды бы ло ў зе ні це і маг ло апе ра тыў на 

зні жаць віль гот насць верх ня га плас та 

тор фу на па лях з 80 % да 40 %.

На чаль нік участ ка зда бы чы тор фу 

Яў ген ОР ДА тлу ма чыць, што вы твор чы 

пра цэс па збор цы ка рыс на га вы кап-

ня до сыць скла да ны. Спа чат ку верх ні 

пласт тор фу на мяс цо вас ці здраб ня-

юць пры чап ны мі агрэ га та мі трак та роў 

у крош ку да глы бі ні 10—20 мм, за тым 

да юць час пад су шыц ца, а праз 2-4 га-

дзі ны на ды хо дзіць чар га ва ру шэн ня. 

Спе цы яль ныя ла пат кі пе ра ва роч ва юць 

торф, да ючы маг чы масць вы сах нуць. 

Доб рае на двор'е ска ра чае час суш кі, а 

зна чыць, па ска рае ўбор ку. За тым пад-

су ша ны торф фар му юць у тры вал кі 

вы шы нёй да 14 см. Убо рач ныя ма шы ны 

пад гра ба юць яго і каў шом збі ра юць у 

бун кер.

Зда бы тае зво зіц ца ў шта бе лі. Там 

спе цы яль ная ма шы на ма лень кі мі ло пас-

ця мі па ды мае вы гру жа ны торф, фар-

мі ру ю чы вась мі мет ро вую га ру. Вост ры 

ву гал яе да зва ляе най леп шым чы нам 

за ха ваць торф доў гі час ад апад каў. 

Глы бі ня тор фа вых ад кла дан няў скла дае 

ад 2,5 да 8 мет раў, та му за се зон ад бы-

ва ец ца не каль кі цык лаў на рых тоў кі.

Да лей торф па сту пае на су шыл кі — 

гэ та ве лі зар ныя цы лінд ры, якія кру цяц ца. 

Пас ля пра суш кі ад праў ля ец ца ў бры кет-

ны прэс. Доў гі, тон кі жо лаб, ку ды пад ціс-

кам па да юць торф, пры во дзіць на склад. 

Там ма са ла ма ец ца на ка ва лач кі пад 

улас най ва гой, пе ра тва ра ю чы ся ў бры-

кет. Яны збі ра юц ца ў бун ке ры, пад якія 

пад' яз джа юць аў та ма бі лі для за груз кі.

Оп там тан ней
Ак тыў ная га зі фі ка цыя вё сак і па сёл-

каў пры во дзіць да та го, што на сель ніц-

тва ўсё ра дзей куп ляе торф для ацяп-

лен ня. Ін ды ві ду аль ныя га за выя кат лы 

знач на кам форт ней шыя і больш эка-

ла гіч ныя. Тор фа зда быт чы кі вы ра шы лі 

пры нес ці не вя лі кія пор цыі гэ та га па лі ва 

не па срэд на... у кра мы. У якас ці экс пе-

ры мен та ў асоб ных кра мах ка ля вы ез ду 

з Мін ска бу дзе пра па ноў вац ца кар дон-

ны «дып ла мат» ва гой пяць і сем кі ла-

гра маў. Як па ка за ла прак ты ка, дач ні кі 

ў се зон ах вот на куп ля юць звы чай ныя 

дро вы ма лень кі мі пар ты я мі. Бры кет жа 

знач на даў жэй га рыць, і цеп ла ад да ча ў 

яго боль шая.

На та кі та вар сён ня спе цы яль ная 

ца на. Пяць кі ло тор фу пра па ну юць 

за ру бель 25 ка пе ек, а 7 кг — ру бель 

60 ка пе ек. Да рэ чы, тут жа ёсць пар тыі 

і боль шыя. Ап то вая ца на мяш ка ва гой 

425 кг роў ная ўся го 38 руб лям. У гэ тым 

вы пад ку кі ла грам тор фу абы дзец ца ўся-

го ў дзевяць ка пе ек! Мяш кі, праў да трэ-

ба, са ма стой на вы вез ці з за во да.

Сён ня ў тор фу з'я ві лі ся перс пек ты вы 

і ў ін шых га лі нах. На прык лад, ня даў на 

бе ла рус кія на ву коў цы з Ін сты ту та пры-

ро да ка ры стан ня ар га ні за ва лі пра ект 

па вы твор час ці на асно ве тор фу ак ты-

ва ва на га ву га лю. Пер ша па чат ко вую 

пар тыю 100 тон гэ тых таб ле так збі-

ра юц ца вы ра біць да 2021 го да. А на 

«Бел па лі ва га зе» ця пер ак тыў на шу ка-

юць но выя рын кі збы ту для бры ке таў. 

На іх асно ве мож на бу дзе вы раб ляць 

ля чэб ныя гра зі, ля чэб ныя вуг лі, ле кі і 

гра ну ля ва ныя да баў кі.

Сяр гей КУР КАЧ.

СУМ КА БРЫ КЕ ТАЎ 
ДЛЯ ДАЧ НІ КА

Дум кі з на го дыДум кі з на го ды

А Я ЛЮБ ЛЮ 
ВА ЕН НА ГА

Шум ва кол за ко на «аб ад тэр мі ноў ках» 
усё больш бян тэ жыць

Апош нім ча сам не як мод на зра бі ла ся 

іра ні за ваць з ар мей скай служ бы і 

прак ты ка вац ца ў не га ты ве на конт яе. Ох, як 

пе ра па ло ха лі ся ка мен та та ры ў ін тэр нэ це з 

на го ды пры ня та га да ку мен та! Тут ужо і до ка зы, 

што не за ста нец ца ву чо ных у кра і не, і скар гі на 

«за губ ле ныя» га ды жыц ця, і гіс то рыі кштал ту 

«ў чор ным-чор ным го ра дзе...» Ці вар тая спра ва 

вы е дзе на га яй ка? Ча ла ве ку, звя за на му з ар мі яй 

і аса біс та (як жон ка пра фе сій на га ва ен на га), і 

па ра бо це (з пры чы ны жур на лісц кай пра цы), 

крыўд на і дзіў на гэ та чы таць.

Не раз да во дзі ла ся бы ваць на пры ся гах, раз маў-

ляць з хлоп ца мі і баць ка мі, на вед ваць мес цы ня сен ня 

служ бы. З поў най ад каз нас цю ска жу: мно гім вяс ко вым 

хлоп цам ар мія — за шчас це. Не здар ма шмат хто ўжо 

пас ля кур са ма ла до га бай ца па чы нае па дум ваць пра 

кант ракт: тут та бе і фор ма, і жыл лё, і вод пуск доў гі...

Ну а якім ста ліч ным «ма жо рам», ма быць, і са праў ды 

ў ка зар му іс ці ня зруч на. Там пыл у во чы не пус ціш, у 

каль ян ную не сха ва еш ся. Там толь кі ты і рэ аль насць: 

жы выя лю дзі, з які мі трэ ба не як уза е ма дзей ні чаць, за-

да чы, якія трэ ба вы кон ваць. Ка неш не, гэ та па тра буе 

на ма ган няў. І хтось ці з гэ ты мі на ма ган ня мі су стра ка-

ец ца тва рам у твар — а хтось ці збя гае ў ма гіст ра ту ру. 

А што да фі зіч най пад рых тоў кі, са праў ды, ка лі ні чо га 

ця жэй за кам п'ю тар ную мыш ці гам бур гер у ру ках не 

тры маў, дык і аў та мат ня лёг кім здас ца.

У Бе ла ру сі да лю бой во ін скай час ці мак сі мум за 

шэсць га дзін мож на да брац ца — дык мат чы ны кат ле ты 

астыць не па спе юць. А мой баць ка слу жыў на Коль-

скім паў вост ра ве, пад паў ноч ным ззян нем. Пры тым 

што сям'я тады жы ла ў Ка зах ста не. З та го ча су ў та ты 

за ста ло ся шмат ці ка вых гіс то рый і ўмен не ес ці ма ро-

жа ную ры бу. І мя не на ву чыў. Ма ці, праў да, смя ец ца і 

ад маў ля ец ца. На ша ры ба на са праўд ную стра га ні ну, 

вя до ма, не цяг не, але смак поў на чы ад чу ва ец ца.

Так, тра ге дыі зда ра юц ца. І кож на му ба ліць ра зам з 

ма ці, сын якой па цяр пеў пад час тэр мі но вай служ бы... 

Але не зна чыць жа гэ та, што ка лі су сед у ле се на гу 

зла маў, больш у лес ха дзіць нель га? Ка лі на ра бо це ка-

мусь ці ста ла дрэн на з сэр цам — ра бо ту кі нуць? На рэш-

це, па раў най це коль касць ня шчас ных вы пад каў у ар міі 

ў нас і ў су се дзяў — да ныя ў ад кры тым до сту пе.

У су час ных час цях тэ ле фо ны ў кож на га сал да та пры 

са бе, на тум бач ках фо та карт кі, псі хо ла гі пра цу юць, 

на ват ві дэа на зі ран не дзей ні чае. Ка зар ма — дык я ў 

дзя цін стве ў лет нім ла ге ры ў па доб ных умо вах жы ла. 

Ка лі ня даў на па ба чы ла пор цыю сал дац кай ежы, дык 

аж но ўдак лад ні ла — гэ та толь кі на абед?! Мне б тых 

та ле рак на два дні ха пі ла. А смач на... Ка жу: «Кор мяць 

вас прос та як до ма».

«Не. Смач ней», — удак лад ня юць хлоп цы. Ма ту лі, 

што чу юць, на ват не крыў дзяц ца — усмі ха юц ца. І мне 

ста но віц ца не як крыўд на, што дзяў чат не ву чаць, на-

прык лад, стра ляць. Я што, па ра зіт ка ней кая — сес ці 

на шыю, маў ляў, аба ра няй це мя не? Не, у Із ра іль не 

ха чу, але і што ўме еш, за пля чы ма не на сіць. І стра ляць 

люб лю, і аў та мат раз бі раць-збі раць.

Толь кі дня мі пра чы та ла ў тым жа ін тэр нэ це, як пра-

гра міс ты скар дзяц ца, што на вы кі стра цяць пад час тэр-

мі но вай служ бы. Ні хто пра ва ры ян ты не ка жа (ІТ-ро та, 

ва ен ная ка фед ра), толь кі пра крыў ду. А ка лі, крый бо жа, 

на ра дзі му скі нуць бом бу, дык ужо ні чо га не трэ ба бу дзе 

пра гра ма ваць. Ды на ват у мір ны час — ка лі ка ло нію не 

бу дзе ка му ахоў ваць, так што яе «на сель ні кі»-зла чын цы 

раз бя гуц ца, ці на ма са вых ме ра пры ем ствах па ра дак 

ні хто не пад тры мае — хто пер шы пач не скар дзіц ца?

Аса біс та для мя не гэ та — на ту раль нае дэ зер цір-

ства. Са мае абу раль нае, што ба яц ца (ін ша га сло ва 

не ма гу па да браць) зда ро выя, моц ныя хлоп цы. Ні хто 

ж не пры зы вае хво рых, адзі ных кар мі це ляў, баць коў 

двух дзе так і гэ так да лей. Да рэ чы, зда ец ца, што ма-

ла дыя лю дзі ця пер па лі чаць за леп шае па зма гац ца з 

дэ ма гра фіч ным кры зі сам, абы ў ар мію не іс ці.

...Зда ваць на кра па вы бе рэт ні хто ні ко га не пры-

му шае. Але ж ля мант та кі ста іць, ні бы та ў да рэ ва лю-

цый най Ра сіі на чвэрць ста год дзя слу жыць за бі ра юць. 

Дык гэ та, пра бач це, муж чы ны ці, як Бёр джэс ска заў 

бы, «ся рэд ня по лыя»?

Спы тай це лю бую дзяў чы ну, якая з тра пя тан нем ча-

кае ка ха на га з ар міі. Спы тай це баць ку, які га на рыц ца 

сы нам. І ма ці, якая здо ле ла вы рас ціць са праўд на га 

аба рон цу. Ха це лі б яны, каб іх хло пец «ад ся дзеў ся» пад 

пад ло гай? А іс ці по бач з му жам у фор ме і тым са мым 

кра па вым бе рэ це — гэ та го нар і вя лі кае шчас це.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.


