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Не сак рэт, што яшчэ не так даў но бе ла ру сы збі ра лі ўся-

го па 200 цэнт не раў цук ро вых бу ра коў з гек та ра, ця пер жа 

іх ура джай насць па вя лі чы ла ся больш як удвая — да 500 

цэнт не раў на круг. Ра ней пе ра пра цоў ва лі 2 млн тон ка ра-

няп ло даў, сён ня — ужо 5 млн тон. Цук ро вая пра мыс ло васць 

вы пус кае 800 тыс. тон цук ру што год, у тым лі ку 300 тыс. тон 

ідзе на ўнут ра нае спа жы ван не, ас тат няе — на экс парт. Гэ ты 

пра дукт за куп ля юць у тым лі ку Ра сія і Укра і на.

Сярод най больш знач ных рас пра цо вак цэнт ра — за-

бяс пе ча насць кра і ны пша ні цай для хле ба пя кар най вы-

твор час ці, пі ва вар ным яч ме нем, ар га ні за цыя ўлас най вы-

твор час ці на сен ня ку ку ру зы, рап су, тры ці ка ле. Пры чым 

рас пра цоў ку на ву ко вых асноў се лек цыі гэ тых сель ска-

гас па дар чых куль тур ажыц ця ві лі ў Бе ла ру сі ўпер шы ню. 

Ства рэн не сар тоў пша ні цы, якія мож на вы ка рыс тоў ваць 

для вы печ кі хле ба бу лач най пра дук цыі, вы ра бу ма ка ро-

ны, — са праўд нае да сяг нен не ай чын ных ву чо ных. І хоць 

скеп ты кі сцвяр джа лі, што вы рас ціць для гэ тых мэт зер не 

ва ўмо вах бе ла рус ка га клі ма ту не маг чы ма, су пра цоў ні кі 

цэнт ра да ка за лі ад ва рот нае і ў вы ні ку се лек цыі ства ры лі 

сар ты азі май і яра вой пша ні цы ад мыс ло вай якас ці. Гэ та 

да зво лі ла па вя лі чыць іх вы твор часць і знач на змен шыць 

ім парт му кі і вы ра баў з яе.

— За 2006—2016 га ды ў Дзяр жаў ны рэ естр Бе ла ру сі 

ўклю ча ны 31 сорт і гіб рыд кры жак вет ных куль тур, 12 сар тоў 

увай шлі ў Дзяр жаў ны рэ естр Ра сій скай Фе дэ ра цыі, — ка жа 

Фё дар Пры ва лаў. — У 2016-м у кра і не 90 % пло шчаў зай ма лі 

сар ты се лек цыі цэнт ра. Гэ та да зво лі ла за бяс пе чыць унут-

ра ныя па трэ бы ў тэх ніч ным мас ле — бія ды зе лі і хар чо вым 

алеі. Вы ве дзе ны так са ма 11 сар тоў лё ну-даў гун ца і 4 сар ты 

алей на га лё ну. У па раў на нні з вя до мы мі су свет ны мі ана ла-

га мі яны вы лу ча юц ца боль шай плас тыч нас цю і ста біль нас цю 

рэа лі за цыі ге не тыч на га ма тэ ры я лу.

На ра хун ку ву чо ных і ства рэн не гіб ры даў ку ку ру зы. Ця-

пер больш за 50 % пло шчаў пры хо дзіц ца на іх до лю. Да 

ня даў ня га ча су ў Бе ла ру сі іс на ва ла праб ле ма з вы твор час-

цю тра вя ных кар моў. У апош нія га ды іх на за па шван не для 

гра мад ска га стат ка па вя лі чы ла ся на тра ці ну, у асноў ным за 

кошт «ка ра ле вы па лёў», на до лю якой пры па дае 46 % агуль-

на га аб' ёму на рых тоў кі. Пры чым больш за па ло ву пло шчаў 

за ся ва ец ца бе ла рус кім зер нем. Пра мыс ло вая вы твор часць 

яго ў на шай кра і не па ча ла ся ў 2004 го дзе з уво дам у дзе ян не 

Ма зыр ска га ку ку руз на га ка ліб ро вач на га за во да.

Цэнт рам рас пра ца ва ная пра гра ма раз віц ця се лек цыі і 

на сен не вод ства. У яе ме жах у рэс пуб лі кан скім уні тар ным 

прад пры ем стве «Шы пя ны-АСК» Сма ля віц ка га ра ё на па бу-

да ва ны і пра цуе пер шы ў кра і не на сен не а чы шчаль ны за вод. 

Ён пра ду гледж вае цал кам за кон ча ны цыкл: пры ём ку зер ня, 

пяр віч ную ачыст ку, суш ку, пра меж ка вае за хоў ван не на сен-

на га ма тэ ры я лу, сар та ван не, пра труч ван не, ін крус та цыю і 

скла да ван не. Ма гут насць прад пры ем ства да 8 тыс. тон на-

сен ня што год. Су тач ная пра дук цый насць — 110—130 тон.

У цэнт ры ство ра ны банк ге не тыч ных рэ сур саў. «Гэ тае 

мес ца — свя тая свя тых, па ча так хар чо вай бяс пе кі на шай 

кра і ны, дзе за хоў ва ец ца 53 ка лек цыі, якія на ліч ва юць больш 

за 33 тыс. узо раў сель ска гас па дар чых куль тур, куль тур пры-

род най фло ры, рас лін, якія за не се ны ў Чыр во ную кні гу, — 

ад зна чае за гад чы ца ла ба ра то рыі Іры на Ма тыс. — Не ка то-

рыя ка лек цыі збож жа вых, зер не ба бо вых, кру пя ных, кар ма-

вых, алей ных куль тур, лё ну, цук ро вых бу ра коў аб' яў ле ны 

на цы я наль ным на быт кам.

Гэ ты збор дае маг чы масць вы во дзіць сар ты і вы рошч ваць 

куль ту ры па вы ша най устой лі вас ці да пры род ных умоў кра і-

ны. Ка лек цый ныя ўзо ры змя шча юц ца на ка рот ка тэр мі но вае, 

ся рэд не тэр мі но вае і пра цяг лае за ха ван не — да 40 га доў. 

Кожны пад ін ды ві ду аль ным ну ма рам у ад па вед нас ці з між-

на род ны мі па тра ба ван ня мі. Праз дзе сяць га доў упа коў ку 

ад кры ва юць і пра вя ра юць на сен не на віль гот насць, ус хо-

джасць. Ка лі яно стра ці ла свае ўлас ці вас ці, то за мя ня юць 

но вым ма тэ ры я лам. З на сен ня, якое тут за хоў ва ец ца, мож на 

ўзна віць лю бую куль ту ру, што рас це ў Бе ла ру сі.

Са мую ба га тую ў све це ка лек цыю куль тур ных рас лін 

з 250 тыс. узо раў са браў ра сій скі ву чо ны-ба та нік Мі ка лай 

Ва ві лаў са сва ёй ка ман дай з 1923 па 1941 год. Яна і ста ла 

пер шым ся род кра ін бан кам ге наў.

Пас ля раз ва лу Са вец ка га Са ю за рэс пуб лі кі, якія ў яго 

ўва хо дзі лі, у тым лі ку і Бе ла русь, за ста лі ся без ге на фон-

ду. І толь кі дзя ку ю чы кі раў ні ку кра і ны ў нас з'я ві ла ся та-

кая ўні каль ная струк ту ра. У све це на ліч ва ец ца прак тыч на 

2 тыс. бан каў ген ных рэ сур саў. Цэнтр су пра цоў ні чае з са-

мы мі буй ны мі з іх, вя дзе аб мен ма тэ ры я лам з Кі та ем, Бал-

га ры яй, Поль шчай, Гер ма ні яй, Ра сі яй ды ін шы мі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

КА ЛЕК ЦЫЯ 
САР ТОЎ

Cхо ві шча 
бан ка 
ге не тыч ных 
рэ сур саў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
НА ТА НЕ ЛІ ЧЫЦЬ, ШТО РА СІЯ ПА ГРА ЖАЕ 
КА МУ-НЕ БУДЗЬ З ЯЕ КРА ІН-ЧЛЕ НАЎ

Пра гэ та за явіў у апуб лі ка ва ным учо ра ін тэр в'ю ча-

со пі су Foreіgn Polіcy ге не раль ны сак ра тар аль ян су 

Енс Стол тэн берг.

«Мы не ба чым якой-не будзь па гро зы (з бо ку Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі) у да чы нен ні да яко га-не будзь чле на аль ян-

су, — ска заў ён, ад каз ва ю чы на пы тан не, як бу дзе дзей-

ні чаць блок, «ка лі Ра сія паў то рыць у Бал тыі тое, што рас-

па ча ла ва Укра і не». — Я заў сё ды асця рож на па ды хо джу 

да гі па тэ тыч ных сі ту а цый. Але я ма гу ска заць, што ка лі 

ад бу дзец ца неш та па доб нае да та го, што зда ры ла ся ў 

Кры ме і ва Укра і не, то гэ та, вя до ма, вы клі ча ме ры ў ад каз 

з бо ку ўся го аль ян су, та му што НА ТА за клі ка на аба ра няць 

усіх сва іх чле наў ад па гроз».

Па сло вах Стол тэн бер га, НА ТА на кі ра ва ла ба я выя 

пад раз дзя лен ні ў гэ тую част ку Еў ро пы. «Іх пры сут насць 

там за клі ка на не спра ва ка ваць кан флікт, а пра ду хі ліць 

яго», — сцвяр джаў ён.

СЕ НАТ БРА ЗІ ЛІІ ЎХВА ЛІЎ УКАЗ АБ ПЕ РА ДА ЧЫ 
АР МІІ КАНТ РО ЛЮ НАД БЯС ПЕ КАЙ 
У РЫА-ДЭ-ЖА НЭЙ РА

Фе дэ раль ны се нат 

(верх няя па ла та пар ла-

мен та) Бра зі ліі ўхва ліў 

у ноч на се ра ду прэ зі-

дэнц кі ўказ аб пе ра да-

чы ар міі кант ро лю за 

бяс пе кай у шта це Рыа-

дэ-Жа ней ра.

Пра ду гле джа ныя ўка зам ме ры бу дуць дзей ні чаць да 

31 снеж ня гэ та га го да.

Яшчэ 16 лю та га прэ зі дэнт Бра зі ліі Мі шэль Тэ мер пад пі-

саў указ аб пе ра да чы ар міі кант ро лю над сі ла мі пра ва па-

рад ку шта та Рыа-дэ-Жа нэй ра на фо не ўсплёс ку гвал ту, 

вы клі ка на га су праць ста ян нем па між мяс цо вы мі бан да мі 

нар ка ганд ля роў. Па доб ная над звы чай ная ме ра бы ла пры-

ня тая ўла да мі паўд нё ва а ме ры кан скай кра і ны ўпер шы ню 

пас ля звяр жэн ня ва ен най дык та ту ры ў ся рэ дзі не 1980-х 

га доў. Ад каз ным за апе ра цыю быў пры зна ча ны ге не рал 

Уол тэр Соў за Бра га, які займаўся за бес пя чэн нем па рад ку 

пад час XXXІ лет ніх Алім пій скіх гуль няў у Рыа-дэ-Жа нэй ра 

ў 2016 го дзе.

СМІ: ЛІ ЗА ВЕ ТА ІІ АРАН ДА ВА ЛА ЎЧАС ТАК 
У ЦЭНТ РЫ КІ Е ВА

Ка ра ле ва Вя лі ка бры та ніі Лі за ве та ІІ аран да ва ла 

ў цэнт ры Кі е ва зя мель ны ўчас так пло шчай 1,6 ты-

ся чы квад рат ных мет раў. Пра гэ та га во рыц ца ў 

ра шэн ні га рад ско га са ве та Кі е ва, раз ме шча ным на 

сай це kіevvlast.com.ua.

«Яе Ка ра леў скай Вя лі кас ці і кі раў ні цы Злу ча на га Ка ра-

леў ства пе рад аец ца ў арэн ду на 49 га доў зя мель ны ўчас-

так пло шчай 0,1622 гек та ра на ву лі цы Кас цель най, 13а, 

у Шаў чэн каў скім ра ё не го ра да Кі е ва ў су вя зі з на быц цём 

пра ва ўлас нас ці на не ру хо мую ма ё масць», — га во рыц ца 

ў ра шэн ні са ве та.

Па ве дам ля ец ца, што што ме сяч ная пла та за арэн ду 

скла дзе 568 ты сяч грыў няў. Прад стаў ні кам ка ра ле вы трэ-

ба бу дзе на пра ця гу ме ся ца пе ра даць не аб ход ныя да ку-

мен ты мяс цо вай ад мі ніст ра цыі.

Ра ней па ве дам ля ла ся, што Лі за ве та ІІ аран да ва ла па гэ-

тым ад ра се офіс пло шчай 2,2 ты ся чы квад рат ных мет раў.

ПА РА ДАК 
ПАВІНЕН 

БЫЦЬ 
ВА ЎСІМ

Цэ ны на па слу гі па зі мо-

вых ві дах спор ту ў ста лі-

цы бу дуць пе ра гле джа-

ны. Аб гэ тым за яві ла 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та На тал ля КА-

ЧА НА ВА пад час су стрэ-

чы з ка лек ты вам УП 

«Бел ка апз неш ган даль 

Бел ка ап са ю за».

«Гэ та не ра бо та, ка лі зі-

мой па слу гі па ка тан ні на 

лы жах або кань ках каш-

ту юць не ма лыя су мы. Аб-

мяр ку ем, па гля дзім, з ча го 

фар мі ру ец ца гэ тая ца на. 

Пы тан не аб мяр ку ем з кі-

раў ні ком Мін ска. Лю дзі па-

він ны быць ін фар ма ва ныя, 

дзе мож на бяс плат на па ка-

тац ца на лы жах, на кань-

ках», — ад зна чы ла На тал-

ля Ка ча на ва, ад каз ва ю чы 

на пы тан не су пра цоў ні цы 

прад пры ем ства.

Рас ка за ла кі раў нік Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та і пра 

асноў ныя на прам кі дзяр-

жаў най па лі ты кі — за ро-

бак, бу даў ніц тва жыл ля, 

ахо ву зда роўя, дэ ма гра-

фіч ную бяс пе ку, па ве дам-

ляе БЕЛ ТА. Асаб лі вая ўва га 

ў Год ма лой ра дзі мы — на 

па ра дак у кра і не. «Сло вы 

«ма лая ра дзі ма» мы ка-

жам з асаб лі вай цеп лы нёй 

у ду шы. Гэ та мес ца, дзе 

ча ла век на ра дзіў ся, жыў і 

вы рас, прай шоў сваё ста-

наў лен не. На 2018 год для 

ўсіх нас дак лад на вы зна-

ча ны за да чы. Мы па він ны 

на вес ці ідэа льны па ра дак 

у на шай кра і не. Па він ны 

быць фа са ды пры го жыя, тэ-

ры то рыі пры бра ныя. Па стаў-

ле ны шэ раг ін шых за дач, 

у тым лі ку па зда чы аб' ек таў 

не за вер ша на га бу даў ніц тва, 

у тым лі ку ў Мін ску. На пра-

ця гу 2018 го да мы па він ны 

зра біць на шу кра і ну яшчэ 

больш пры го жай і доб ра-

ўпа рад ка ва най, усё за ле-

жыць ад нас», — ска за ла 

На тал ля Ка ча на ва.

Кі раў нік дзяр жа вы па-

абя цаў, што Бе ла русь бу дзе 

на дзей най апо рай для ААН 

не толь кі та му, што Прэ зі-

дэнт з па ва гай ста віц ца да 

яе Ген сак ра та ра Ан то ніу Гу-

тэ рэ ша, і не толь кі та му, што 

Ар га ні за цыя — гэ та тая пля-

цоў ка, дзе мож на ад кры та, 

шчы ра ка заць пра іс ну ю чыя 

праб ле мы. «Але яшчэ і та му, 

што вы, мы ўсе на цэ ле ны на 

лік ві да цыю не раў на мер на-

га раз віц ця, на лік ві да цыю 

бед нас ці, на ства рэн не са-

праўд на га шмат па ляр на-

га све ту», — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. Бе ла рус кі 

лі дар вы ка заў над зею, што 

ка лі-не будзь іс ну ю чы сён ня 

шмат па ляр ны свет бу дзе 

прад стаў ле ны не тры ма-

пяц цю дзяр жа ва мі, а ўсі мі 

кра і на мі, і та ды ў пэў ным 

сэн се кож ны ча ла век на 

пла не це бу дзе мець пра ва 

быць у яго цэнт ры. І ме на ві-

та Еў ро па му сіць ады граць 

знач ную ро лю ў вы ра шэн ні 

праб лем су час нас ці.

На ша кра і на зра бі ла ня-

ма ла і каб за слу жыць та кую 

вы со кую су стрэ чу, і каб да-

ка заць пры хіль насць да Мэт 

устой лі ва га раз віц ця. «Мы 

цвёр да ад да ныя гэ тай ідэі, 

як і вы, та му што ўпэў не ны ў 

тым, што пры чы най усіх не-

па рад каў, у тым лі ку са май 

вя лі кай праб ле мы — тэ ра-

рыз му, з'яў ля ец ца ме на ві-

та не раў на мер нае раз віц-

цё дзяр жаў, што па ра джае 

перш за ўсё бед насць. Мы 

пры трым лі ва ем ся той фор-

му лы, што дай ча ла ве ку 

пра цу — ён ні ко лі не возь ме 

ў ру кі зброю», — пад крэс-

ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

Ён ві таў пра вя дзен не ў Мін-

ску Рэ гі я наль на га фо ру му 

на цы я наль ных ка ар ды на-

та раў па Мэ тах устой лі ва-

га раз віц ця. Гэ та, па яго 

сло вах, дасць маг чы масць 

аб мер ка ваць асноў ны на-

пра мак дзей нас ці кра ін ААН 

на най блі жэй шую перс пек-

ты ву — пы тан ні вы ка нан ня 

па рад ку дня ў га лі не ўстой-

лі ва га раз віц ця на пе ры яд 

да 2030 го да.

Амі на Ма ха мед пад-

крэс лі ла: «Ва ша лі дар ства 

ця пер за па тра ба ва на як 

ні ко лі. Лі дар ства і той го-

лас за шмат па ляр насць, 

за шмат ба ко вае вы ра шэн-

не праб лем ных пы тан няў, 

якія па ды мае Бе ла русь на 

між на род най арэ не». Яна 

ска за ла, што ў су час ным 

све це вель мі мно га кан флік-

таў і яны раз на стай ныя — у 

за леж нас ці ад та го рэ гі ё на, 

дзе яны ад бы ва юц ца. Ме на-

ві та та му ка тэ га рыч на не ха-

пае та ле рант на га стаў лен ня 

да са мых роз ных сі ту а цый і 

пра яў лен няў, лі чыць яна.

* * *
Рэ гі я наль ны фо рум ка-

ар ды на та раў па Мэ тах 

устой лі ва га раз віц ця (МУР) 

пра цяг ва ец ца два пра цоў-

ныя дні: 21—22 лю та га. На-

пя рэ дад ні пер шы на мес нік 

Ге не раль на га сак ра та ра 

ААН Амі на Ма ха мед су стрэ-

ла ся са стар шы нёй Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі Мі ха і лам 

Мяс ні ко ві чам і яго на мес-

ні кам Мар' я най Шчот кі най, 

якая з'яў ля ец ца на цы я наль-

ным ка ар ды на та рам па да-

сяг нен ні МУР.

На су стрэ чы Мар' я-

на Шчот кі на пра па на ва ла 

ства рыць гла баль ную ба-

зу да ных пе ра да во га во-

пы ту да сяг нен ня МУР. На 

сён ня ня ма аб агуль не най 

ін фар ма цыі, як роз ныя 

дзяр жа вы да іх ру ха юц-

ца. Бе ла рус кі бок пла нуе 

звяр нуц ца да Еў ра пей скай 

эка на міч най ка мі сіі ААН 

пад час фо ру му, каб яна 

ўзя ла на ся бе гэ ту пра цу. 

Да рэ чы, між на род ныя ар-

га ні за цыі пра яві лі ці ка васць 

да гэ та га ме ра пры ем ства. 

У Мінск пры еха лі вы ка наў-

чы сак ра тар Еў ра пей скай 

эка на міч най ка мі сіі ААН 

Воль га Ал га е ра ва, прад-

стаў ні кі ЮНІ ДА, ФАА, Су-

свет на га бан ка, Еў ра зій-

скай эка на міч най ка мі сіі, 

ЕБРР, а так са ма агенц тваў 

сіс тэ мы ААН і Еў ра пей ска-

га са ю за.

На Рэ гі я наль ным фо ру-

ме на цы я наль ных ка ар ды-

на та раў па да сяг нен ні МУР 

Мар' я на Шчот кі на ад зна чы-

ла асноў ныя пры яры тэ ты 

раз віц ця Бе ла ру сі — ін вес-

ты цыі, за ня тасць, экс парт, 

ін фар ма ты за цыя, мо ладзь 

і ў цэ лым па вы шэн не якас ці 

і ўзроў ню жыц ця на сель ніц-

тва. І гэ та су па дае з мэ та мі 

Па рад ку дня — 2030.

Мі ністр за меж ных спраў 

Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей 

ад зна чыў, што пы тан ні 

ўстой лі ва га раз віц ця ма юць 

без умоў ную каш тоў насць 

са мі па са бе, але іх най-

важ ней шае пры зна чэн не — 

са дзей ні чаць ста біль нас ці і 

ўма ца ван ню эка на міч на га 

і па лі тыч на га су пра цоў ніц-

тва па між дзяр жа ва мі. Рэ-

гі я наль ны фо рум па МУР 

ад кры вае шэ раг дыс ку сій, 

пры све ча ных ста біль нас-

ці і бяс пе цы ў рэ гі ё не. Так, 

Ула дзі мір Ма кей па ве да міў, 

што ў маі бе ла рус кі бок пра-

вя дзе вя лі кую кан фе рэн-

цыю па пы тан нях бяс пе кі 

ва Ус ход няй Еў ро пе. Гэ ты 

дыя лог бу дзе пра цяг ну ты 

на су стрэ чы асноў най гру пы 

Мюн хен скай кан фе рэн цыі ў 

Мін ску во сен ню. Так са ма ў 

каст рыч ні ку ў ста лі цы прой-

дзе кан фе рэн цыя па пы тан-

нях контр тэ ра рыс тыч най 

тэ ма ты кі пад эгі дай АБ СЕ.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ,

На дзея АНІ СО ВІЧ.

АПО РА ДЛЯ ААН
Не са мае пры ем нае ад чу ван не, ка лі над та бой ві да-

воч на да мі нуе ад на і тая ж асо ба. Ці кра і на. На су час-

ным эта пе та кую ад на па ляр ную ма дэль све ту ўя віць 

скла да на. З ця гам ча су ста ла фар мі ра вац ца та кое 

све та ўпа рад ка ван не, як шмат па ляр насць, — не каль кі 

моц ных цэнт раў, якія су іс ну юць, але не пе ра шка джа-

юць раз ві вац ца адзін ад на му. Праў да, да гэ та га пла-

не та па куль толь кі ру ха ец ца. Аб гэ тым, а так са ма аб 

праб ле мах, з які мі су ты ка ец ца су час насць, Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ка заў пад час су стрэ-

чы з пер шым на мес ні кам Ге не раль на га сак ра та ра 

Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый Амі най Ма ха мед.


