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Гро дзен скi за наль ны iн-

сты тут рас лi на вод ства 

НАН Бе ла ру сi за ку пiў 

тэх нi ку на ўсе ча ты ры 

ад дзе лы — па ад ным 

квад ра цык ле на кож-

ны. Тут вы ра шы лi, што 

гэ та дасць маг чы масць 

вес цi на гляд за па се ва-

мi больш апе ра тыў на. 

Ра ней на ву коў цы ажыц-

цяў ля лi яго на ро ва рах, 

што па тра ба ва ла шмат 

ча су.

Но вая тэх нi ка пры бы ла 

ў на ву ко вую гас па дар ку ня-

даў на. Праў да, на па чат ку ку-

пi лi толь кi адзiн квад ра цыкл, 

каб пра тэс цi ра ваць яго ў 

па ля вых умо вах. Не каль-

кiх со цень кi ла мет раў бы ло 

да стат ко ва, каб упэў нiц ца, 

што тэх нi ка вы со ка пра ход-

ная, на дзей ная i раз вi вае 

ня дрэн ную хут касць — да 

60 кi ла мет раў у га дзi ну. Таму 

за ку пi лi яшчэ тры адзiн кi. 

Па сло вах ды рэк та ра за-

наль на га iн сты ту та Сяр-

гея ШЭЎ ЧЫ КА, ца на пры-

маль ная — 4200 руб лёў за 

шту ку. Гэ та знач на тан ней, 

чым аў та ма бiль, а кi ра ваць 

iм на шмат ляг чэй, бо за мест 

ка роб кi пе ра дач уста ля ва-

ны пе ра клю чаль нiк «упе-

рад — на зад»: да стат ко ва 

на цiс нуць на газ, i ма шы на 

бу дзе ру хац ца ў па трэб ным 

на прам ку. Рас ход бен зi на на 

100 кi ла мет раў скла дае сем 

лiт раў.

— Квад ра цык лы ёсць у 

кож ным ад дзе ле — ка му 

трэ ба, той са дзiц ца i едзе. 

У чым тут плюс? На прык лад, 

не кож ная жан чы на ся дзе за 

руль ма та цык ла. А вось з 

апа ра там на ча ты рох ко лах 

яна спра вiц ца без праб лем. 

Тэх нi ка вы дат на пе ра адоль-

вае гра вiй ныя да ро гi на ват 

пас ля даж джу, а шы ро кiя 

ко лы не пры мi на юць па се-

вы на па лях. Да та го ж на ёй 

мож на вез цi двух ча ла век i 

ней кi груз, — рас тлу ма чыў 

кi раў нiк уста но вы.

Яшчэ знач ны плюс — для 

квад ра цык лаў не па тра бу ец-

ца нi тэх агляд, нi атры ман не 

пра воў на кi ра ван не. Амаль 

што ро вар, толь кi больш 

ма гут ны i мае больш ко лаў. 

Да рэ чы, да гэ та га на ву коў-

цы аб' яз джа лi свае па лет кi 

ме на вi та та кiм чы нам, i на 

та кiя па езд кi тра цi ла ся ня-

ма ла ча су. Ця пер апе ра тыў-

насць ма нi то рын гу па лет каў 

па вя лi чы ла ся ў ра зы.

— Кож ны дзень трэ ба бы-

ваць на по лi, на ват пад'ехаць 

да та го ж кам бай на, ка лi iдзе 

ўбор ка. У нас 23 куль ту ры i 

226 сар тоў, i за iмi па трэб ны 

кант роль. На ро ва ры скла-

да на ад соч ваць ды на мi ку, 

стан, раз вiц цё рас лiн на ад-

да ле ных участ ках. Ця пер 

iн шыя тэм пы, да та го ж спе-

цы я лiст тра цiць больш ча су 

на на ву ку, а не на да ро гу, — 

кан ста туе су раз моў ца.

Не аб ход насць ма бiль най 

тэх нi кi аб умоў ле на i но вы-

мi пло шча мi. За апош нiя 

не каль кi га доў яны знач на 

вы рас лi. Сён ня тут 1300 гек-

та раў, з якiх ты ся ча — гэ та 

не па срэд на во пыт ныя ўчаст-

кi i дэ ман стра цый ныя па се-

вы. Зай ма юц ца на ву коў цы 

вы рошч ван нем збож жа-

вых, зер не ба бо вых куль тур, 

шмат га до вых траў. Яшчэ 

два ад дзе лы пра цу юць над 

па ляп шэн нем на сен ня буль-

бы i яб лы каў. I пад кож ную 

куль ту ру пло шчы вы рас лi. 

На прык лад, коль касць зям-

лi, ад ве дзе най пад шмат га-

до выя тра вы, па вя лi чы ла ся 

амаль у дзе сяць ра зоў — 

з 26 да 250 гек та раў.

Трэ ба ска заць, што на-

ву коў цы шчыль на за ня лi ся 

кар ма вой ба зай. Тут вы ву-

ча юць кар мы, якiя маг лi б 

даць да дат ко вы рэ зерв для 

па вы шэн ня вы твор час цi 

дой на га стат ку. Спра бу юць 

куль ты ва ваць вi ды, якiя не 

ме лi шы ро ка га рас паў сю-

джан ня, — ня даў на, на прык-

лад, за кла дзе ны план та цыi 

эс пар цэ ту i дон нi ку, да рэ-

чы, вя до мых як ме да но сы. 

Па се я лi ўчас так пад чы ну 

лу га вую — гэ тая рас лi на з 

жоў ты мi квет ка мi з ся мей-

ства ба бо вых мае i ле ка выя 

ўлас цi вас цi, вы ка рыс тоў ва-

ец ца пры ля чэн нi бран хi таў 

i за па лен няў лёг кiх.

— Апош нiм ча сам пра-

цу ем са шмат га до вы мi тра-

ва мi, каб адап та ваць iх да 

за су хi. Пра во дзiм на ву ко выя 

во пы ты з та кой куль ту рай, 

як ама рант. Гэ тая рас лi-

на — рэ кард смен па ўтры-

ман нi бял коў, та му вар та 

пры ста са ваць яе да на ша га 

клi ма ту. Вы ву ча ем, як яна 

бу дзе ся бе па во дзiць у га-

ра чае на двор'е, бо ў мi ну лыя 

га ды на зi ра ла ся за су ха, i мы 

не да бi ра лi ўра джай на шых 

тра ды цый ных куль тур, — 

рас каз вае Сяр гей Шэў чык.

На пра цо вак ня ма ла. На-

прык лад, вя дуц ца су мес ныя 

да след ван нi па се лек цыi 

кар ма вых ба бо вых з ра сiй-

скiм на ву ко вым цэнт рам 

збож жа вых i зер не ба бо вых 

куль тур. Iн сты тут пра цуе ра-

зам з аў стрый скай фiр май 

па се лек цыi га ро ху i з'яў ля-

ец ца прад стаў нi ком фiр мы 

ў Бе ла ру сi па не ка то рых яго 

сар тах.

Вя дуц ца ра бо ты па ўдас-

ка наль ван нi буль бы. Тра ды-

цый ная бе ла рус кая куль ту ра 

цi ка вiць i за меж нi каў: iн сты-

тут ак тыў на су пра цоў нi чае 

з Ра сi яй i Укра i най, так са ма 

пра яў ля юць iн та рэс парт-

нё ры з Мал до вы i Сер бii. 

Каб за да во лiць по пыт, пло-

шчы пад буль бя ныя па лет-

кi знач на па вя лi чы лi. Гэ та 

дае маг чы масць атры маць 

больш на сен ня i па са дач на-

га ма тэ ры я лу. Та кая ж ра бо-

та вя дзец ца i па збож жа вых 

куль ту рах.

— Се ем на сен не, пра цу ем 

з фiр ма мi роз ных кра iн — у iх 

куп ля ем цi на шы пра да ем. 

Ка лi на сен не дае доб ры ўра-

джай, пра па ноў ва ем на шым 

вы твор цам, каб яны пры еха-

лi, уба чы лi, па раў на лi, — рас-

каз вае су раз моў ца. — Ця пер 

мно гiя гас па дар кi зай ма юц-

ца са да мi. У нас так са ма 

ёсць доб рыя на пра цоў кi. 

Сад за ла жы лi па iн тэн сiў най 

тэх на ло гii, кож нае дрэ ва пад-

вя за на да бам бу ку, якi яго 

тры мае, каб не зла ма ла ся. 

Ура джай атрым лi ва ец ца ўжо 

на дру гi год.

У iн сты ту це лi чаць, што 

но вая тэх нi ка бу дзе спры яць 

леп ша му на гля ду за па се ва-

мi, свое ча со ва му рэ ага ван-

ню на не га тыў ныя фак та ры. 

Да рэ чы, кант роль за па лет-

ка мi ажыц цяў ля юць не толь-

кi на квад ра цык лах, але i з 

да па мо гай квад ра коп та ра: 

з вы шы нi пту шы на га па лё ту 

мож на аха пiць знач ную пло-

шчу ды аца нiць якасць па се-

ваў i апра цоў кi. З бо ку ж не 

заў сё ды мож на ўба чыць, што 

ро бiц ца ўся рэ дзi не. Па сло-

вах кi раў нi ка ўста но вы, квад-

ра коп тар выяў  ляе, як пра цуе 

тэх нi ка — цi не пра стой вае. 

Так са ма ён i доб ры ахоў нiк: 

да па ма гае за ўва жыць, цi ня-

ма зла дзе яў, якiя за бра лi ся ў 

сад цi на па се вы.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ.

Спе цы я лiс ты за наль на га iн сты ту та рас лi на вод ства 
ў Шчу чы не пе ра се лi на квад ра цык лы, каб ма нi то рыць па лет кi
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З РО ВА РА — НА КВАД РА ЦЫКЛ!

Што га до вае твор чае спа бор-

нiц тва, ар га нi за ва нае Мi н-

юс там су мес на з Дзi ця чым 

фон дам ААН (ЮНI СЕФ) для 

дзя цей i пад лет каў, сё ле та 

са бра ла рэ корд ную коль-

касць юных удзель нi каў. 

На рэс пуб лi кан скi кон курс да-

сла на ка ля дзвюх ты сяч ма-

люн каў i больш за 300 вi дэа-

 ро лi каў i кам п'ю тар ных анi-

ма цый з усiх кут коў Бе ла-

ру сi.

Кон курс пра во дзiц ца па трох 

на мi на цы ях: «Ма лю нак», «Анi-

ма цыя», «Вi дэа ро лiк». Удзель-

нi ча юць у iм дзе цi ад трох да 18 

га доў. Сё ле та, упер шы ню пры 

вы зна чэн нi най леп шых аў та раў 

тво раў, акра мя меркаванняў кон-

курс най ка мi сii бу дуць улiч вац ца і 

вынікі iн тэр нэт-га ла са ван ня.

Ка рыс таль нi кi са цы яль ных 

се так мо гуць пад тры маць сва iм 

го ла сам упа да ба ныя ра бо ты па 

на ступ ных спа сыл ках:

 на мi на цыя «Ма лю нак» 

(уз рост 3—6 га доў);

 на мi на цыя «Ма лю нак» 

(уз рост 7—12 га доў);

 на мi на цыя «Ма лю нак»

(уз рост 13—18 га доў);

 на мi на цыя «Анi ма цыя»;

 на мi на цыя «Вi дэа ро лiк».

— Праз твор часць ма лыя 

прад ста вi лi сваё ба чан не рэа лi-

за цыi пра воў дзi ця цi, са цы яль най 

аба ро ны сям'i i дзя цей дзяр жа вай. 

Цi ка ва ад люст ра ва ны тэ мы аба-

ро ны пра воў дзя цей-сi рот, пра вы 

дзя цей-iн ва лi даў. Не па кi ну лi без 

ува гi i тэ му аба вяз каў дзi ця цi. Жу-

ры бы ло вель мi цяж ка вы зна чыць 

кан кур сан таў для ўдзе лу ў эта пе 

iн тэр нэт-га ла са ван ня. Гэ та му па-

пя рэд нi ча лi га дзi ны пра гля даў i 

па ся джэн нi, аб мер ка ван нi i дыс ку-

сii, — рас ка за ла Воль га ШЫБ КО, 

прэс-сак ра тар Мi нiс тэр ства юс-

ты цыi. — У крэ а тыў ным спа бор-

нiц тве ўдзел узя лi так са ма дзе цi 

з асаб лi вас ця мi раз вiц ця, дзе цi, 

якiя за ста лi ся без апе кi баць коў, 

вы ха ван цы да па мож ных школ-

iн тэр на таў. Гэ та свед чыць пра 

тое, што твор часць i пра ва дзi-

ця цi не ма юць аб ме жа ван няў. 

Больш за ўсё, да рэ чы, ра бот да-

сла лi хлоп цы i дзяў ча ты з Мiн скай 

i Ма гi лёў скай аб лас цей.

Мi нiс тэр ства юс ты цыi дзя куе 

ўсiм удзель нi кам i аб' яў ляе аб па-

чат ку iн тэр нэт-га ла са ван ня, якое 

прой дзе з 1 да 20 жнiў ня, шля хам 

раз мя шчэн ня са мiх ра бот i адзi най 

для ўсiх Google-фор мы з ука зан нем 

па рад ка ва га ну ма ру тво ра, проз-

вi шча, iмя i ўзрос ту кан кур сан та. 

Па зна ё мiц ца з усi мi да пу шча-

ны мi да ўдзе лу ў гэ тым эта пе 

кон кур су аў та ра мi i iх ра бо та мi 

мож на на ста рон цы мi нiс тэр ства 

https://minjust.gov.by/press/news/

the_ministry_of_justice_launches_

online/, а так са ма на афi цый ных 

ста рон ках у са цы яль ных сет ках 

«УКан так це», Facebook, «Ад на-

клас нi кi», на YouTube i Telegram-

ка на лах Мi нюс та.

Най леп шыя ў кож най на мi-

на цыi вы зна чац ца да 1 ве рас ня 

шля хам су мi ра ван ня ба лаў па вы-

нi ках iн тэр нэт-га ла са ван ня i вы ба-

ру кон курс най ка мi сii. Пе ра мож цы 

атры ма юць па мят ныя па да рун кi i 

дып ло мы пад час ура чыс тай цы-

ры мо нii.

Iры на СI ДА РОК.

АП ТЭ КА 
ПАД... НА ГА МI

Ды рэк тар куль тур на-спар-

тыў на га цэнт ра аг ра га рад ка 

Вус це Ча вус ка га ра ё на Люд мi ла 

КА ВА ЛЁ ВА, ства ры ла ўнi каль нае 

ама тар скае аб' яд нан не «Лаў ка 

траў нi цы», якое збi рае ва кол ся бе 

як мо ладзь, так i лю дзей ста ла га 

ве ку. Без яе зё лак 

i ля лек-скар бо нак не абы хо дзiц ца 

нi ад но свя та, а су ве нi ры 

з га ю чы мi тра ва мi заўж ды до раць 

га на ро вым гас цям ра ё на. На стоi 

i гар ба та ад траў нi цы-ба бу лi Лю ды 

не раз да па ма га лi зем ля кам 

спра вiц ца з хва ро ба мi.

Люд мi ла Ка ва лё ва больш за трыц-

цаць га доў пра цуе ў сфе ры куль ту ры. 

Яе плён ную дзей насць не ад на ра зо ва 

адзначалі га на ро вы мi гра ма та мi.

— Зёл кi на рых тоў ваць i ўжы ваць у 

паў ся дзён ным жыц цi мя не на ву чы ла 

ба бу ля, якая iмi ля чы ла сва iх зем ля-

коў. Ма лень кай дзяў чын кай ха дзi ла з 

ёй на за лiў ны луг, — ка жа мая су раз-

моў нi ца. — Ста ра ла ся за пом нiць усе 

па ра ды, кож ную рас лi ну. Ця пер i са ма 

дзя лю ся сва i мi ве да мi з зем ля ка мi.  

На ву чы ла сва iх да чок ка рыс тац ца 

«зя лё най ап тэ кай», а зараз жыц цё вую 

муд расць пе ра даю ўжо ўну кам.

Тац ця на МА ЛI НI НА. 

Фо та аў та ра.

Iнi цы я ты ваIнi цы я ты ва

IН ТЭР НЭТ-ГА ЛА СА ВАН НЕ КОН КУР СУ 
«ПРА ВА НА ДЗЯ ЦIН СТВА»

рас па ча ло ся сён ня ў са цы яль ных сет ках Мi нiс тэр ства юс ты цыi
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