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«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ.

Эка ла гіч ная ўста но ва «Аг ра-
Эка-Куль ту ра» пры пад трым-
цы Рэ гі я наль на га эка ла гіч на-
га цэнт ра (Венг рыя) аб вя шчае 
кон курс на пры дат ны для 
пі лот на га пра ек та зя мель-
ны ўчас так. Тут спе цы я ліс ты 
пла ну юць ства рыць дэ ман-
стра цый ную пля цоў ку для 
на ву чан ня ме та дам ды зай ну 
і прак тыч на га вы ка ры стан ня 
дру жа люб ных пры ро дзе прак-
тык зем ля роб ства ўстой лі вай 
сель скай гас па дар кі.

ЯКІ ПА ДЫ ХОД — 
ТА КІ І ЎРА ДЖАЙ

Вя до ма, што на Бе ла ру сі больш 
рас паў сю джа ны ін тэн сіў ны ме тад 
гас па да ран ня. «Ін тэн сіў ная гас па-
дар ка ў на шай кра і не да сяг ну ла 
сва ёй мэ ты: сён ня мы атрым лі ва ем 
30, а то і ўсе 90 цэнт не раў збож жа 
з гек та ра, — ка жа Кар ней Доў бан, 
док тар сель ска гас па дар чых на-
вук. — Вя лі кія ўра джаі — за слу га 
мі не раль ных угна ен няў і хі міч ных 
срод каў аба ро ны. Пры та кім па ды-
хо дзе мы кор мім рас лі ны. Але ча му 
б не даць на ту раль нае хар ча ван не 
гле бе і яе мік ра ар га ніз мам? Гэ та бу-
дзе ка рыс на і для зям лі, і для рас лін, 
і для на ва кол ля».

Во пы ты Кар нея Доў ба на па ка за-
лі, што доб ры ўра джай грэч кі і буль-
бы мож на атры маць без хі мі ка таў, з 
вы ка ры стан нем зя лё на га ўгна ен ня. 
Па якас цях куль ту ры, вы ра шча ныя 
на на ту раль най пад корм цы, заў сё-
ды на мно га леп шыя (на прык лад, 
буль ба атрым лі ва ец ца больш «крух-
маль най»). Устой лі вая гас па дар ка 
дае са праў ды зда ро вы ўра джай і 
не шко дзіць на ва кол лю. Вя до ма, 
што пес ты цы ды, якія вы ка рыс тоў-

ва юц ца ў ін тэн сіў ным гас па да ран ні, 
за брудж ва юць гле бу, ва ду і тым са-
мым шко дзяць зда роўю ча ла ве ка.

ПРОС ТА НА ЗІ РАЙ ЦЕ 
ЗА ПРЫ РО ДАЙ

Устой лі вая гас па дар ка звы чай на 
лі чыц ца не ры зы коў най, бо не за ле-
жыць ні ад клі ма тыч ных умоў, ні ад 
на сен ня, ні ад хі міч ных прэ па ра таў. 
Прын цы пы пер ма куль тур на га (сіс-
тэ мы вя дзен ня сель скай гас па дар кі, 
за сна ва най на ўза е ма су вя зях, што 
на зі ра юц ца ў на ту раль ных эка сіс-
тэ мах) ды зай ну вель мі прос тыя: ву-
чыц ца ў пры ро ды і су пра цоў ні чаць 
з ёй, а не зма гац ца, і браць на ся-
бе ад каз насць за зроб ле нае. Мак-
сі маль ны эфект пры мі ні маль ных 
унёс ках свед чыць пра пра ду ма насць 
і мно га функ цы я наль насць гас па да-
ран ня. А бія раз на стай насць — крок 
да ства рэн ня зда ро вай эка сіс тэ мы. 
Спе цы я ліс ты «Аг ра-Эка-Куль ту ры» 
ўжо доў гі час зна ё мяць бе ла рус кіх 
гас па да роў з прын цы па мі ўстой лі-
вай гас па дар кі, але толь кі на сло-
вах. «Вя до мая ў све це пер ма куль-
ту ра Зэ па Холь цэ ра зай ме ла пос-
пех дзя ку ю чы та му, што лю дзі на 
ўлас ныя во чы ба чаць яго фер му і 
на прак ты цы зна ё мяц ца з тэх на ло-
гі яй, — ка жа Воль га Шчыг лін ская, 
ка ар ды на тар кон кур су. — Ад ной 
тэ о рыі ма ла, та му ў нас з'я ві ла ся 
ідэя па ка заць пе ра ва гі цэ лас на га 
па ды хо ду на экс пе ры мен таль най 
гас па дар цы, якую вы бе рам ця гам 
кон кур су».

ЛА БА РА ТО РЫЯ 
НА ТРОХ ГЕК ТА РАХ

Ня гле дзя чы на рас паў сю джа-
насць ін тэн сіў най гас па дар кі, бе ла-
рус кія фер ме ры ці ка вяц ца пер ма-

куль ту рай: на прык лад, у эка па ся-
лен нях (ство ра ных для ар га ні за цыі 
эка ла гіч на чыс тай пра сто ры для 
жыц ця) толь кі ёй і ка рыс та юц ца. 
Тым не менш, ар га ні за та ры ча ка-
юць за явак ад ула даль ні каў аг ра-
ту рыс тыч ных ся дзіб, пры ся дзіб ных 
гас па да рак, на ву чаль ных уста ноў, 
дач. Што да па тра ба ван няў — тэ-
ры то рыя па він на быць не мен шая 
за паў гек та ра і не боль шая за тры. 
Пе ра ва га бу дзе ад да вац ца ўчаст-
кам з раз на стай ным рэ лье фам, каб 
у ар га ні за та раў бы ла маг чы масць 
па ка заць як ма га больш ме та даў і 
тэх на ло гій. Ся дзі ба ста не прад ме-
там для вы ву чэн ня і, ад па вед на, 
мес цам па лом ніц тва для за ці каў-
ле ных лю дзей: гас па да ры па він ны 
мець маг чы масць пры няць гру пу да 
16 ча ла век. Ар га ні за та ры за бяс печ-
ва юць не аб ход ным ін стру мен там, 
тэх ні кай, на сен нем і па са дач ным 
ма тэ ры я лам.

На пра ця гу го да гас па дар-пе ра-
мож ца і спе цы я ліс ты па ўстой лі вай 
сель скай гас па дар цы ство раць эс-
кіз ны пра ект і пач нуць ува саб ляць 
яго на мяс цо вас ці. На сай це «Аг-
ра-Эка-Куль ту ры» бу дзе за пу шча ны 
ан лайн-дзён нік з дэ та лё вы мі апі сан-
ня мі зроб ле нага. Па за кан чэн ні пра-
ек та ар га ні за та ры пла ну юць вы даць 
ме та дыч ны да па мож нік «Аб ства-
рэн ні ўстой лі вай гас па дар кі», якім 
змо жа ска рыс тац ца кож ны ах вот ны 
фер мер ці дач нік.

За яў кі на кон курс пры ма юц ца да 
20 кра са ві ка 2014 го да па ад ра се: 
agroecoculture@gmaіl.com. Больш 
ін фар ма цыі пра кон курс мож на 
атры маць па тэ ле фо не + 375 29 
694 30 59.

Ка ця ры на РА ДЗЮК

�
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САК РЭТ СО ТАК
Дач ні кі мо гуць рэа лі за ваць на сва ім участ ку пра ект па ўстой лі вай гас па дар цы

У дач ні каў кож ны квад-
рат ны метр на ўлі ку — 
хо чац ца на не вя лі кім 
ка ва лач ку зям лі ўся го 
і шмат. Та му, каб больш 
эфек тыў на, па-гас па дар-
ску вы ка рыс тоў ваць не-
вя лі кую пло шчу дач на га 
ўчаст ка для вя лі ка га на-
бо ру са до вых, квет ка вых 
і ага род нін ных куль тур, 
пры мя ня юц ца роз ныя 
зме ша ныя і ўшчыль не-
ныя па сад кі і па се вы.

Пры пад бо ры кам па не-
нтаў гэ та га зме ша на га вы-
рошч ван ня ўліч ва юц ца су-
мя шчаль насць куль тур і іх 
ін ды ві ду аль ныя асаб лі вас ці, 
у тым лі ку па тра ба валь насць 
кож най куль ту ры да ўмоў вы-
рошч ван ня пад час ве ге та цый-
на га пе ры я ду.

Ка рыс нае 
су сед ства

Уда ла су мя шча ец ца вы-
рошч ван не зя лё на га га ро ху 
«на ла пат ку» ў па сад ках пі-
во ні. Пры гэ тым га рох спры-
яе ўзба га чэн ню гле бы азо там 
для пі во ні, а пі во ня спа чат ку 
аба ра няе ўсхо ды га ро ху ад 
пту шак, а за тым вы кон вае 
ро лю апо ры.

Для доб ра га раз віц ця кус-
тоў пі во ні і атры ман ня пры-
го жых кве так вель мі важ ная 
за бяс пе ча насць рас лі ны па-
жыў ны мі рэ чы ва мі. Ка лі ў 
пер шыя два га ды ма ла дыя 
кус ты нар маль на раз ві ва юц-
ца без ка ра нё вых пад кор мак, 
то ў да лей шым па трэ ба ў пад-
корм ках узрас тае. Па трэ ба ў 
азот ных угна ен нях мо жа быць 
част ко ва па кры та за кошт 
на за па шван ня азо ту ў ка ра-
нё вай сіс тэ ме га ро ху. Так, 

на прык лад, па трэ ба пі во ні 
трох-, ся мі га до ва га ўзрос ту ў 
азо це скла дае 18-30 г на куст. 
Клу бень чы ка выя ж бак тэ рыі 
на ка ра нях га ро ху здоль ныя 
ўзба га чаць гле бу азо там у аб'-
ёме ка ля 3-5 г на куст пі во ні. 
Пры чым азот, скан цэнт ра ва-
ны на ка ра нях га ро ху, раз мя-
шча ец ца блі жэй да ка ра нё вай 

зо ны пі во ні (у ад роз нен не ад 
уне се ных пад кор мак з раз-
ве дзе ных у ва дзе мі не раль-
ных угна ен няў) і, на ту раль на, 
менш схіль ны да вы мы ван ня 
даж джа вы мі і та лы мі во да мі.

Лепш «не да даць»
Вар та ўлі чыць, што вя лі кія 

до зы азо ту зні жа юць устой-
лі васць кве так і ства ра юць 
па гро зу па шко джан ня пі вонь 
шэ рай гніл лю. Та му, пры трым-
лі ва ю чы ся пра ві ла «лепш 
не да даць, чым пе ра даць» у 
да чы нен ні азот ных пад кор-
мак пі во ні мож на па спя хо ва 
на пра ця гу 2-3 га доў аб ме жа-
вац ца толь кі па се вам га ро ху ў 
ка ра нё вай зо не пі во ні.

Га рох — рас лі на хо ла-
даў стой лі вая. Яго на сен не 
пра рас тае пры тэм пе ра ту-

ры 1-4 гра ду сы. Ус хо ды 
ўстой лі выя да за ма раз каў 
да -6 і ін тэн сіў на рас туць 
пры тэм пе ра ту ры +15-20 
гра ду саў. Та му вы сей ваць 
га рох у пі во ні мож на з кра-
са ві ка да ся рэ дзі ны мая. 
Та ды да мо ман ту зрэз ван-
ня кве так пі во ні па раст кі 
га ро ху да сяг нуць вы шы ні 
10-20 см і бу дуць мець па-
трэ бу ў апо ры, ро лю якой з 
пос пе хам вы ка на юць тры-

ва лыя сцёб лы пі во ні.
Вы сей ваць га рох мож на 

ад ным або дву ма кру га вы мі 
ра да мі праз 10-15 см ад кус-
тоў пі во ні. Ад лег ласць па між 
на сен нем пры двух рад ко вым 
па се ве — 7-10 см, пры ад на-
рад ко вым — на ват да 2 см.

Пі во ня і га рох ад ноль ка ва 
па тра ба валь ныя да віль гот-
нас ці гле бы і па вет ра, пе ра-
но сяць ка рот ка ча со выя за су-
хі і не пе ра но сяць пе ра ўвіль-
гат нен ня. Па куль пад рас тае 
га рох, пі во ня ўжо ад цві це, а 
пас ля га рох сва і мі ліс цем пры-
крые пянь кі пі вонь пас ля зрэз-
ван ня кве так. У вы ні ку та ко га 
су мес на га вы рошч ван ня дэ-
ка ра тыў нас ці пі во ні не толь кі 
не змен шыц ца, а на ват пры-
бу дзе.

Хва ля вац ца пра тое, што 
га рох за сло ніць свят ло лю-

бі выя пі во ні, не вар та, та му 
што гэ та пры ця нен не цал-
кам да пу шчаль нае па хо дзе 
раз віц ця і ад бу дзец ца ў са-
мы пік асвет ле нас ці сон цам 
(ка нец чэр ве ня — лі пень). 
Да во дзіць га рох, які рас це ў 
пі во нях, да бія ла гіч най спе-
лас ці не мэ та згод на. Лепш 
убраць яго цал кам на ста дыі 
ма лоч най спе лас ці і вы зва-
ліць кус ты пі во ні ад на зем-
най част кі га ро ху, зрэ заў шы 
яго на ўзроў ні гле бы, і тым 
са мым за бяс пе чыць звы чай-
ныя ўмо вы асвет ле нас ці ў пе-
ры яд фар мі ра ван ня пу пы шак 
ад наў лен ня пі во ні, які пры па-
дае на ка нец лі пе ня — па ча-
так жніў ня.

Экс пе ры мен туй це!
Ве ра год на, та кія ж ста ноў-

чыя вы ні кі мож на атры маць 
і пры па се ве га ро ху ка ля ін-
шых шмат га до вых квет ка вых 
і ле ка вых рас лін, якія ма юць 
ўстой лі вае сцяб ло. Ка лі ж вы 
абы яка выя да са лод ка га га-
рош ку, але жа да е це атрым-
лі ваць аса ло ду ад пры ем на га 
во да ру і пас ля та го, як пі во ні 
ад цві туць, то за мест ага род-
нін на га га ро ху мож на та кім 
жа чы нам па се яць дух мя ны 
га ро шак.

ГА РОХ... У ПІ ВО НІ

ЯК ПА ВЯ ЛІ ЧЫЦЬ 
УРА ДЖАЙ?

Тыя, хто ўжо даў но мае свае ўлас ныя не каль кі со так, 
вы дат на ве да юць усе сак рэ ты па вы рошч ван ні рас лін, іх 
до гля дзе і збо ры ўра джаю. Ва ло да ю чы «сва ёй скар бон-
кай муд рас ці», ага род ні кі з за да валь нен нем дзе ляц ца 
до све дам з ты мі, хто яшчэ толь кі па чы нае асвой вац ца 
ў гэ тай ці ка вай і ка рыс най спра ве. 

Буль ба
1) Каб атры маць вы со кі ўра джай, клуб ні пе рад па сад кай на 

пра ця гу 5 га дзін вар та вы тры маць у час ноч ным рас тво ры: 1 кг 
час на ку дроб на па сек чы і да даць яго да 10 літ раў ва ды. Рас твор 
абез за ра зіць клуб ні і бу дзе сты му ля ваць рост кус тоў.

2) Па кі дай це да стат ко вую коль касць мес ца для ад ной рас-
лі ны. Час цей ад бы ва ец ца на ад ва рот: кус ты вель мі бліз ка адзін 
да ад на го, ды яшчэ глы бо ка. У вы ні ку ча го ўра джай не па вя ліч-
ва ец ца, як ча ка ец ца, а на ват па мян ша ец ца. Ві ной та му пры гнёт 
ад ной рас лі ны дру гой і не да стат ко вая коль касць свят ла.

3) Вар та па шы раць клуб не вую пра сто ру. Ро біц ца гэ та так: 
на прык лад, пры аб га нян ні буль бы ага род ні кі па раст кі ў кус та 
па прос ту зблі жа юц ца адзін да ад на го. А лепш вы да ліць сла быя, 
па кі нуў шы 3-4 моц ныя. За тым дра ця ным кру гам (дыя мет рам 
з фут боль ны мяч) трэ ба рас пра віць па раст кі ў роз ныя ба кі. За 
кошт гэ та га ўра джай з ад на го кус та знач на па вя ліч ва ец ца.

4) Каб клуб ні пры збо ры це шы лі сва ёй буй нас цю, не аб ход на 
праз два тыд ні пас ля цві цен ня злёг ку над ла маць сцёб лы. Пры 
гэ тым ліс це па чы нае ўбі раць у ся бе менш па жыў ных рэ чы ваў, а 
ка ра нё вая сіс тэ ма, на ад ва рот, пра цуе ва ўзмоц не ным рэ жы ме, 
за бяс печ ва ю чы і сіл ку ю чы клуб ні ўсім не аб ход ным.

Ка пус та
Каб да маг чы ся вы со ка га ўра джаю ка пус ты, яе вар та са дзіць 

по бач з буль бай. Па на зі ран ні шмат лі кіх ага род ні каў, ка ча ны 
атрым лі ва юц ца больш са ка ві тыя, роў ныя і буй ныя, чым тыя, 
што да лё ка ад буль бы. Та му са джай це ка пус ту ва кол буль бач кі 
або зра бі це гра ду па ся рэ дзі не. Не па шка ду е це.

Бу рак
Вель мі час та ўра джай бу ра коў рас ча роў вае дач ні каў не 

столь кі коль кас цю, коль кі якас цю. Вель мі час та яна вы рас тае 
не са лод кая. Праб ле ма вы ра ша ец ца на ступ ным чы нам: ка лі 
рас лі на ў вы шы ню да сяг не 10—15 см, вы рві це ліш нія, сла быя 
рас лі ны, пад кар мі це бу ра кі ў тры эта пы. Для пер шай і дру гой 
пад корм кі вы ка рыс тоў вай це раз ве дзе ны ка ра вяк. А для трэ цяй 
не аб ход на 1 ч.л. со лі і 2 шклян кі по пе лу рас тва рыць у вяд ры ва-
ды. По пел на дасць ка ра няп ло дам сі лы, а соль — са лод касць.

Каб пра ве рыць дзейс насць гэ тых спо са баў, па спра буй це іх 
спа чат ку на не каль кіх рас лі нах і па раў най це вы нік.

ФактФакт  ��

ВАЎ КОЎ БОЛЬШ, 
ЛІ СІЦ — МЕНШ

У ля сах на Ві цеб шчы не ваў-
коў ста ла больш пры клад на на 
15%, коль касць яно та па доб ных 
са ба к па вя лі чы ла ся на 6,5%, 
а лі сіц зні зі ла ся на 11,6%.

— За апош нія га ды ад зна ча ец ца ста біль ны рост коль кас ці асноў ных ві даў 
па ляў ні чых жы вёл. У пры ват нас ці, ле тась у па раў на нні з 2012 го дам коль-
касць ла ся ўзрас ла на 4,3%, але ня — на 6,4%, ка зу лі — на 4%, дзі ка — на 
5,2%. Коль касць баб ра зні зі ла ся на 9,7%.

Што ты чыц ца жы вёл са спі са Чыр во най кні гі Рэс пуб лі кі Бе ла русь: бар-
сук — зні жэн не коль кас ці на 2,9%, мядз ведзь — коль касць прак тыч на на 
ра ней шым уз роў ні, рысь — па ве лі чэн не на 15,3%. Гэ та — да ныя на 2013 год. 
Ін фар ма цыі аб вы ні ках сё лет ніх улі ко вых ра бот яшчэ ня ма, — рас каз вае 
«Звяз дзе» Ва сіль КІР ПІ ЧО НАК, на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла Ві цеб-
ска га аб лас но га ка мі тэ та пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя.

Аф ры кан ская чу ма сві ней ста ла пры чы най ма са ва га ад стрэ лу дзі ка. 
Вя до ма, што дзі кі ка бан з'яў ля ец ца пе ра нос чы кам ві ру са. І ка лі апош ні 
лі та раль на «гу ляе» ў пры ро дзе, з ім скла да ней зма гац ца, чым з хво ры мі 
жы вё ла мі на сві на га доў чых комп лек сах. На пры кан цы мі ну ла га го да ў Ві-
цеб скай воб лас ці з усіх ка ля 18,8 ты ся чы дзі коў за ста ло ся ў жы вых ка ля 
3,5 ты ся чы. І сё ле та, па апе ра тыў най ін фар ма цыі, больш як 90% з гэ тай 
коль кас ці ўжо зні шча ны.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПРА КЛА ЛІ «ПРО СЕ КІ» 
ЎЗДОЎЖ КА НА ЛА...

Больш за паў сот ні дрэў роз ных па род — воль хі, ду бы, ясе ні, гра бы, 
сос ны, бя ро зы — не за кон на вы сек лі на тэ ры то рыі Ма ла рыц ка га 
ляс га са ра бот ні кі мяс цо ва га сель ска гас па дар ча га ка а пе ра ты ва.

— Для на рых тоў кі дроў СВК атры маў у ляс га се да звол на вы сеч ку 
ўздоўж рэ чы шча ме лі я ра цый на га ка на ла. Ад нак, прай шоў шы ка ля 50 мет-
раў, ра бот ні кі вы ра шы лі, што вы ся каць дрэ вы ка ля са мой ва ды — спра ва 
пра ца ём кая. Ды і для пра ез ду транс пар ту рас чыс ціць па ла су не па шко-
дзіць, — па ве да мі ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль-
на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь Воль га Гра мо-
віч. — Та кім чы нам, па абод ва ба кі ка на ла бы лі «пра кла дзе ны» шы ро кія 
про се кі даў жы нёй не каль кі со цень мет раў. Пні дыя мет рам ад 10 да 66 
сан ты мет раў указ ва юць, што мно гія дрэ вы на рых тоў ва лі ся зу сім не на 
дро вы. У СВК на кі ра ва на прэ тэн зія з па тра ба ван нем па крыць на не се ную 
на ва коль на му ася род дзю шко ду. Згод на з па пя рэд ні мі раз лі ка мі, яе су ма 
скла дае ка ля 70 міль ё наў руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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