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ЦЯПЛIЦА З IГОЛАЧКI
Сем цяпліц з метэастанцыямі,
восем палёў дагадоўвання з сучаснай
сістэмай паліву, халадзільныя камеры на
360 квадратных метрах.
А яшчэ 2,4 млн сеянцаў елак у год.
Такім будзе новы і пакуль адзіны на
Віцебшчыне комплекс па вырошчванні
пасадачнага
матэрыялу
з
закрытай
каранёвай сістэмай. Ён з'явіцца ў Глыбоцкім
раёне.
Праект фінансуецца за кошт сродкаў
Міжнароднага банка рэканструкцыі і развіцця
(МБРР), і абыдзецца ён у 9,5 млн рублёў.
Будаўніцтва комплексу плануецца скончыць
да канца вясны. А вось ацаніць яго
эфектыўнасць можна будзе праз гады, а то і
дзесяцігодцзі.
Пакуль жа ў Глыбоцкім доследным
лясгace абапіраюцца на напрацоўкі фінскіх
калег. Тыя вырошчваюць сеянцы елкі ў
касетах — невялікіх скрынках на 35 ячэек. У
кожную апускаюць па зярнятку, а касету
ставяць у цяпліцу. Ялінкі ўзыходзяць, праз
месяц-паўтара іх адпраўляюць на палі
дагадоўвання. Да канца другога года
матэрыял з закрытай каранёвай сістэмай
гатовы.
— Будзем вырошчваць пасадачны
матэрыял для Віцебскай вобласці, —
удакладняе дырэктар лясгаса Сяргей
Гайдук. — У нас будзе поўны цыкл
тэхналагічных аперацый.
I пачынаць яго можна ўжо з сакавіка —
аўтаномнае абаграванне цяпліц дазваляе
тэта зрабіць. Вільготнасць і тэмпературу
будзе
рэгуляваць
метэастанцыя.
Бесперабойную падачу вады забяспечыць
помпавая станцыя.
Матэрыял з закрытай каранёвай
сістэмай вырошчваць клапотна, гаворыць
Сяргей Гайдук. Гэта дадатковыя цяпліцы,
паліў і рабочыя рукі. Яшчэ такія сеянцы
больш складана транспартаваць — дрэва з
камяком зямлі цяжэйшае і займае больш
месца ў машыне. Зрэшты, тэта дробязі ў
параўнанні з перавагамі.
Дык чым добры новы метад? Тым, што
ён захоўвае каранёвую сістэму цэлай. Бо
сеянцы елкі або хвоі перад высадкай у лес
усё роўна выкопваюць. Адкрытыя карані
лёгка пашкодзіць. Акрамя таго, такі

пасадачны
матэрыял
залежыць
ад
прыродных умоў — на працягласць пасадкі
могуць паўплываць нават вецер і сонца.
Дрэва з закрытай каранёвай сістэмай можна
высаджваць практычна круглы год. Калі ж не
дазваляюць прыродныя ўмовы, тады сеянец
захоўваецца ў халадзільнай камеры. Усё
гэта павінна адбіцца на прыжывальнасці
дрэў,
павялічваецца
перыяд пасадкі.
Дарэчы, зараз у лясгасе вырошчваюць дзевяць дрэваўтвараючых парод.
Няўжо нам не хапае натуральных
сеянцаў? Не заўсёды. Елкі ўсыхаюць, як,
напрыклад, гэта адбываецца ў Аршанскім
раёне. Хвоі знішчае караед, як у Гомельскай
вобласці.
Лесу
трэба
дапамагаць
аднаўляцца. Для гэтага павінен быць запас
пасадачнага
матэрыялу
з
закрытай
каранёвай сістэмай, высаджваць які можна з
вясны і да позняй восені.
Будучы цэнтр для вырошчвання
пасадачнага матэрыялу ў Глыбоцкім раёне
пакуль адзіны ў Віцебскай вобласці. Такія
комплексы з'явяцца ў кожнай вобласці — па
праекце развіцця ляснога сектара краіны.
Алена Міснік
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