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Спра вы ду хоў ныяСпра вы ду хоў ныя  

Пра ва слаў ныя 
ўша ну юць 
паэ та

У ПЕТ РА-ПАЎ ЛАЎ СКІМ 
СА БО РЫ 

АД БУ ДЗЕЦ ЦА ПА НІ ХІ ДА 
ПА МАК СІ МУ БАГ ДА НО ВІ ЧУ
Па ча так па мі наль на га 

бо га слу жэн ня ў 14.30. 

Пра гэ та па ве дам ля ец ца 

на сай це Бе ла рус кай 

пра ва слаў най царк вы.

Слу жэн не па ні хі ды па Мак сі му 
Баг да но ві чу ў най ста рэй шым пра-
ва слаў ным хра ме ста лі цы ста ла 
ўжо тра ды цый ным. Па іні цы я ты ве 
Лі та ра тур на га му зея Мак сі ма Баг-
да но ві ча ма літ вы аб упа ка ен ні ду-
шы кла сі ка ўзно сяц ца ў Пет ра-Паў-
лаў скім са бо ры кож ны год. 

Уша на ваць па мяць паэ та, які 
пай шоў з зям но га жыц ця ў 25 га-
доў, у са бор пры хо дзяць прад стаў-
ні кі твор чай ін тэ лі ген цыі і мно гія 
мін ча не, якія цэ няць лі та ра тур ную 
спад чы ну Мак сі ма Баг да но ві ча.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavit@zviazda.by



ЗНА КА ВЫ АБ' ЕКТ
Для боль шас ці мін чан і гас цей 

ста лі цы ба та ніч ны сад — ад но з 
лю бі мых мес цаў ад па чын ку, ку ток 
жы вой пры ро ды ў са мым цэнт ры 
ме га по лі са. Ён рас кі нуў ся на пло-
шчы больш чым у 90 гек та раў. Але 
на са мрэч гэ та толь кі адзін (знеш ні) 
бок ме да ля.

— Асноў ная мэ та ўсіх ба та ніч ных 
са доў — за ха ван не бія ла гіч най раз-
на стай нас ці, — тлу ма чыць ды рэк-
тар ЦБС, док тар бія ла гіч ных на-
вук, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе-
ла ру сі Ула дзі мір ЦІ ТОК. — Згод на 
з Ука зам Прэ зі дэн та, Цэнт раль ны 
ба та ніч ны сад Ака дэ міі на вук аб'-
яў ле ны аб' ек там на цы я наль на га 
на быт ку. Гэ та і пом нік пры ро ды 
рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня, і пом-
нік ланд шафт най ар хі тэк ту ры. Мы 
пад трым лі ва ем банк рэд кіх рас лін і 
рас лін, што зні ка юць, але на ша ка-
лек цыя — жы вы, ды на міч ны ар га-
нізм: узо ры, якія страч ва юць сваю 
за па тра ба ва насць, яе па кі да юць, а 
най больш перс пек тыў ныя для дэ ка-
ра тыў на га і пра мыс ло ва га квет ка-
вод ства за ста юц ца ў ка лек цыі. Яны 
слу жаць ма тач ні ка мі для вы твор-
час ці вя лі кай коль кас ці рас лін на га 
ма тэ ры я лу.

Ле тась на ба зе Цэнт раль на га 
ба та ніч на га са ду быў ство ра ны 
Рэс пуб лі кан скі на ву ко ва-прак тыч -
ны цэнтр дэ ка ра тыў на га са да-
ў лад ка ван ня, які па ві нен па ско рыць
ука ра нен не ў прак ты ку «зя лё на га 
бу даў ніц тва» і пра мыс ло ва га квет-
ка вод ства сар тоў і гіб ры даў но ва-
га па ка лен ня і но вых вы со ка эфек-
тыў ных тэх на ло гій. Уво гу ле, пе рад 
цэнт рам ста віц ца шмат за дач — ад 
ства рэн ня ген на-ін жы нер ных кан-
струк цый дэ ка ра тыў нас ці, по шу ку 
ме ха ніз маў устой лі вас ці і адап та-
цыі рас лін да эк стрэ маль ных фак-
та раў урба ні за ва на га ася род дзя 
да рас пра цоў кі пі лот ных пра ек таў 
азе ля нен ня тэ ры то рый і ін тэр' ераў 
зна ка вых аб' ек таў у Бе ла ру сі. 
Цэнтр аб' яд наў на ву ко вы і на ву ко-
ва-тэх ніч ны па тэн цы ял усіх уста ноў 
Ад дзя лен ня бія ла гіч ных на вук На-
цы я наль най ака дэ міі на вук, шэ ра гу 
ўста ноў Ад дзя лен ня хі міі і на вук аб 
зям лі і бе ла рус кіх ВНУ.

— Пла ны ў нас ам бі цый ныя. 
Кож ны год мы ўво дзім па ад ным 

аб' ек це. Ла ба ра тор ны кор пус бія-
тэх на ла гіч на га комп лек су ўжо ўвя лі, 
а ў гэ тым го дзе спа дзя ём ся ўвес ці 
ў строй і ін шыя яго аб' ек ты. Ма гут-
насць бія тэх на ла гіч на га комп лек су 
па мік ра кла наль ным раз мна жэн ні 
бу дзе да ся гаць 1 міль ё на са джан-
цаў каш тоў ных ягад ных, ле ка вых, 
драў ня ных і кус то вых рас лін на год. 
Кла наль нае раз мна жэн не рас лін у 
куль ту ры іn vіtrо па вы шае эфек тыў-
насць вы твор час ці са джан цаў у па-
раў на нні з тра ды цый ны мі ме та да мі 
ў 8—10 ра зоў. Акуп насць вы дат каў 
на ства рэн не комп лек су скла дае 
2-3 га ды пас ля яго вы ха ду на пра-
ек тую ма гут насць, — пад крэс лі вае 
ды рэк тар.

Але ба дай што са мая ам бі цый-
ная за да ча — гэ та бу даў ніц тва су-
час на га на ву ко ва-да след ча га і ву-
чэб на-асвет ніц ка га цэнт ра «Аран-
жа рэя-2». Яго па він ны ўвес ці ў 
строй у 2019 го дзе, але бу даў ніц тву 
бу дзе па пя рэд ні чаць рэс пуб лі кан-
скі кон курс ар хі тэк тур ных пра ек таў, 
па коль кі збу да ван не мо жа стаць 
ад ным з сім ва лаў го ра да. Сю ды 
бу дуць пры хо дзіць лю дзі, якія цэ-
няць пры га жосць і хо чуць на быць 
пра дук цыю, вы ра шча ную ў ба та-
ніч ным са дзе.

ЯГАД НАЯ 
РЭ АБІ ЛІ ТА ЦЫЯ

Сён ня шмат на ма ган няў на ву-
коў цаў скі ра ва на на раз віц цё яга-
да вод ства — но вай для Бе ла ру сі 
экс парт на  а ры ен та ва най і ім парт а-
за мя шчаль най га лі ны. Ука ра ня -
юц ца ін тра ду цы ра ва ныя сар ты 
вы са ка рос лых бу я коў, звы чай ных 
брус ніц і буй на плод ных жу ра він. Да 
та го ж бе ла рус кія на ву коў цы рас-
пра ца ва лі ці ка вую тэх на ло гію ад-
наў лен ня тар фя ні каў з да па мо гай 
ягад ных куль тур.

— У Бе ла ру сі на ліч ва ец ца ка ля 
300 ты сяч гек та раў зям лі, якая па-
цяр пе ла ў пра цэ се зда бы чы тор фу, 
— рас каз вае за гад чык ла ба ра то-
рыі эка ла гіч най фі зі я ло гіі рас лін 
ЦБС, кан ды дат бія ла гіч ных на вук 
Аляк сандр ЯКАЎ ЛЕЎ. — Урад лі-
васць гэ тых тар фя ных рас пра цо вак 
вель мі ніз кая, гле бы вы лу ча юц ца 
над звы чай вы со кім уз роў нем кіс-
лот нас ці, та му ні сель ска гас па дар-
чыя, ні ляс ныя куль ту ры рас ці на 
іх не мо гуць. Каб вы ра шыць гэ ту 
эка ла гіч ную праб ле му, мы пра па-

на ва лі тэх на ло гію ад наў лен ня на ту-
раль най урад лі вас ці на асно ве вы-
рошч ван ня ягад ных куль тур: жу ра-
він, бу я коў і брус ніц. Яна да зво ліць 
вяр нуць зем лі ў сель ска гас па дар-
чае вы ка ры стан не, ста бі лі за ваць 
пры род нае ася род дзе, а так са ма 
атры маць каш тоў ныя яга ды.

Тэх на ло гія фі та рэ куль ты ва цыі 
тар фя ных рас пра цо вак асвой ва ец ца 
і най буй ней шы мі фер мер скі мі гас па-
дар ка мі кра і ны «Ягад ка» і «Ягад ная 
па ля на». З 75 гек та раў вы пра ца ва-
ных тар фя ні каў, да ку мен таль на
аформ ле ных і ўзя тых у арэн ду, 
30 гек та раў рэ куль ты ва ва ныя па сад-
ка мі бу я коў, 9 гек та раў — па сад ка мі 
жу ра він і 6 гек та раў па са дак паў ноч-
на а ме ры кан скіх жу ра він на тар фя-
ным ра до ві шчы «Зе ле на бор скае» 
пра хо дзяць ця пер сер ты фі ка цыю на 
ад па вед насць кры тэ ры ям ар га ніч-
на га зем ля роб ства. Вы рошч ва лі ся ў 
Цэнт раль ным ба та ніч ным са дзе на 
па лі го не і транс ген ныя буй на плод-
ныя жу ра ві ны: у рас лі ну быў уне се-
ны ген для ўзмац нен ня сма ка вых 
улас ці вас цяў яга ды і ўстой лі вас ці да 
за хвор ван няў.

— Але транс ген ныя рас лі ны 
сён ня для Бе ла ру сі не ак ту аль ныя, 
— пад крэс лі вае ака дэ мік На цы я-
наль най ака дэ міі на вук, док тар 
бія ла гіч ных на вук, пра фе сар 
Ула дзі мір РА ШЭТ НІ КАЎ. — Для 
нас гэ та быў ма дэль ны до след ны 
аб' ект. На ву ко выя да сле да ван ні на 
перс пек ты ву, та му што мы па він ны 

быць ква лі фі ка ва ныя ва ўсіх пы тан-
нях, умець вы дзе ліць па трэб ны ген 
і ўбу да ваць яго ў рас лі ну. Пра цу-
ем, так бы мо віць, на апя рэ джан не, 
ства ра ем ка лек цыю транс ген ных 
рас лін, але ад пус каць іх у на ва коль -
нае ася род дзе ні хто не збі ра ец ца. 
У гэ тым сён ня ня ма па трэ бы, але, 
хто ве дае, мо жа, ка лі-не будзь, ка лі 
лю дзі па ля цяць на Марс ці ад бу-
дзец ца пры ро ды ка та клізм, та кая 
па трэ ба з'я віц ца...

«БЭЗ ПЕ РА МО ГІ»
— Раз віц цё ба та ніч на га са ду — 

пра цэс бяс кон цы. У нас ёсць ба чан-
не та го, як ён бу дзе раз ві вац ца, аж 
да 2030 го да. Ска жу шчы ра — нам 
зу сім ня прос та ад па вя даць тым за-
да чам, якія мы са мі пе рад са бой 
па ста ві лі, — жар туе ды рэк тар. — 
У ад роз нен не ад ін шых на ву ко вых 
уста ноў, у ба та ніч на га са ду ёсць 
свая спе цы фі ка. Гэ та і па ста ян ныя 
ме тэа ра ла гіч ныя па гро зы, і ўзрост 
не ка то рых на шых рас лін. З жа хам 
ду ма ем пра маг чы мыя на ступ ствы, 
ка лі б ле таш ні лі пень скі ўра ган за-
кра нуў і нас... Па коль кі сад з'яў ля-
ец ца аб' ек там на цы я наль на га на-
быт ку і пом ні кам пры ро ды, для та го 
каб спі ла ваць ава рый нае дрэ ва і не 
па ру шыць пры гэ тым за кон, нам 
трэ ба прай сці аж сем ін стан цый. А 
ўжо каб на ноў яго вы рас ціць...Сё-
ле та з-за ха лод най вяс ны па су ну лі-
 ся тэр мі ны цві цен ня ўсіх рас лін. 
Той жа бэз ад стае на два-тры тыд ні. 

Ад нач ных за ма раз каў цяр пе лі і 
на рцы сы. Да рэ чы, іх у са дзе на ліч-
ва ец ца больш як 400 сар тоў! Да во-
дзіц ца зма гац ца ра бот ні кам са ду і з 
та кой на ва лай, як кля шчы і кра ты. І 
ўсё гэ та так са ма кла дзец ца ця жа-
рам на бюд жэт.

Для па ста ян ных на вед валь ні каў 
ба та ніч на га са ду не ча ка нас цю мо-
жа стаць ад сут насць у гэ тым го дзе 
льгот на ўва ход ныя бі ле ты для дзя-
цей і пен сі я не раў. Для ўсіх ка тэ го-
рый гра ма дзян (акра мя ве тэ ра наў, 
ін ва лі даў і дзя цей да шас ці га доў) 
уста ноў ле ны адзі ны кошт за бі лет —
6 руб лёў.

— Гэ та пры клад на 3 до ла ры. 
Для па раў на ння: у Ма я мі кошт бі-
ле та скла дае 75 до ла раў, у Лон-
да не — 18 фун таў для да рос лых. 
Мы цу доў на ра зу ме ем на шы па куп-
ныя здоль нас ці, та му не па вы ша лі 
з мі ну ла га го да цэ ны на бі ле ты, а 
ў якас ці кам пен са цыі за ад ме ну 
льгот на вед валь ні кі змо гуць ця пер 
бяс плат на на вед ваць і наш аран-
жа рэй ны комп лекс, дзе ра ней бы-
ла да дат ко вая пла та, — пад крэс-
лі вае Ула дзі мір Ці ток. — У 2012 
го дзе Цэнт раль ны ба та ніч ны сад 
на ве да лі 293 ты ся чы ча ла век за 
год (мак сі мум скла дае 5—6 ты сяч 
на вед валь ні каў у дзень). Гэ та быў 
са мы «ўра джай ны» для нас год, а 
по тым на ме ці ла ся пэў нае зні жэн не. 
Сё ле та пла ну ем вый сці на ліч бу ў 
250—270 ты сяч на вед ван няў.

Для та го каб за ці ка віць мін чан, 
тут бу дуць на пра ця гу ўся го се зо-
на пра во дзіц ца дні іры саў, ра да-
дэнд ра наў, лі лій, вяр гінь, хры зан-
тэм, вы стаў кі су ха цве таў і пла доў. 
19 мая стар та ваў Ты дзень бэ зу. 
Ула дзі мір Ці ток па ве да міў, што з 
удзе лам Цэнт раль на га ба та ніч на га 
са ду быў рас пра ца ва ны і рэа лі за ва-
ны ўні каль ны між на род ны пра ект 
«Бэз Пе ра мо гі», у хо дзе яко га бы лі 
ад ноў ле ны ай чын ныя сар ты бэ зу, 
на зва ныя ў го нар ге ро яў Вя лі кай 
Ай чын най вай ны і мес цаў буй ных 
біт ваў, за кла дзе ны алеі і экс па зі цыі 
гэ тых сар тоў у га ра дах-ге ро ях Ра сіі, 
Бе ла ру сі і Укра і ны.

А ў па чат ку чэр ве ня прой дуць 
юбі лей ныя ме ра пры ем ствы, пры-
мер ка ва ныя да 85-год дзя ба та ніч-
на га са ду. У пры ват нас ці, між на-
род ная на ву ко вая кан фе рэн цыя 
з удзе лам прад стаў ні коў 14 кра ін.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

ЖЫ ВЫ БАНК ПРЫ РО ДЫ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Фо
та

 С
яр
ге
я Н

ІК
АН

ОВ
ІЧ
А.

Сто га доў та му, ра-
ні цай 25 мая ў Ял це 
пе ра ста ла біц ца сэр ца 
бе ла рус ка га паэ та Мак-
сі ма Баг да но ві ча. Ён па-
кі нуў спад чы ну — свае 
пра роц кія вер шы. У той 
да лё кі дзень по бач з 

лож кам смя рот на хво ра га паэ та за ста ла ся 
ля жаць кні га, на якой бы ла на пі са на адзі ная 
стра фа раз ві тан ня:

«Ў кра і не свет лай, дзе я ўмі раю,

У бе лым до ме ля сі няй бух ты,

Я не са мот ны, я кні гу маю

З дру кар ні па на Мар ці на Кух ты».

Пры жыц ці Мак сі ма Баг да но ві ча вый шаў 
толь кі адзін збор нік яго вер шаў. Ма ла ды 
па эт лі чыў за го нар мець гэ тую кніж ку са 
117 ста рон ка мі.

Пра су час ныя вы дан ні тво раў ге ні яль на га 
паэ та, пра ўва саб лен не яго вер шаў і ду мак у 
роз ных ві дах мас тац тва вя до ма шмат. Парт-
рэт Баг да но ві ча на пі са ны лі та ра та ра мі, кам-
па зі та ра мі, гіс то ры ка мі...

Але кож ны вя лі кі яск ра вы парт рэт скла да-
ец ца з мност ва ма лень кіх сціп лых штры хоў.

Дня мі на ад ной з між на род ных вы ста вак у 
Мін ску я зра біў фо та зды мак уні каль най кні-
гі, якая па ра да ва ла бы Мак сі ма не ме ней за 
ін шыя дру ка ва ныя вы дан ні. Гэ та кні га бы ла 
са ма роб ная.

Я да знаў ся, што над та кім рэд кім вы дан нем 
па пра ца ва ла Свят ла на Іва но ва, біб лі я тэ кар 
з аг ра га рад ка Су бот ні кі Іў еў ска га ра ё на. Уба-
чыц ца з ёй не атры ма ла ся, але па тэ ле фо не 
мы па раз маў ля лі. Свят ла на рас ка за ла, што 
кні гу лю бі ма га паэ та яна ра бі ла, вы ка рыс тоў-
ва ю чы свае здоль нас ці ў вы шы ван ні, ства-
рэн ні аплі ка цыі, ма ля ван ні. Усе ста рон кі кні гі 
за няў верш Мак сі ма Баг да но ві ча «Слуц кія 
тка чы хі» і па-мас тац ку (ад усёй ду шы!) зроб-
ле нае афарм лен не да лю бі мых рад коў.

«Я НЕ СА МОТ НЫ, 
Я КНІ ГУ 
МАЮ...»

Ты не са мот ны. 

Твой Край з та бою —

Той сад вяс но вы, вят ры, аб ло кі,

Ня мі гі плёс кат, бя ро зак строі,

Ва ло шак зор кі... Ўспа мін да лё кі...

Не ўба чыць квет ка тва ёй усмеш кі.

Паэ та вус ны даў но за ку ты.

Аба рва ла ся зям ная сцеж ка

«У бе лым до ме ля сі няй бух ты».

Не, не са мот ны. Па во лі бос кай

Ты ба чыш Край свой 

з вы шынь ха лод ных —

Там вы шы вае жан чы на ў вёс цы

Твой верш пра ро чы 

між кве так род ных.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.

 pyasecki@zviazda.by

План та цыю бу я коў па са дзі лі ў ба та ніч ным са дзе ле тась пад час рэс пуб лі кан ска га 
су бот ні ка чле ны Прэ зі ды у ма На цы я наль най ака дэ міі на вук. 

Не за гі ну ла ні вод ная рас лі на...


