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Ёсць на пры лаў ках зе ля ні на, вы ра шча ная 

ў на шых цяп лі цах, — зя лё ная цы бу ля, кроп, 

пят руш ка, кін за. А вось больш эк за тыч ная 

«тра ва» толь кі рас фа са ва на ў Бе ла ру сі: ка лі 

ўваж лі ва пра чы таць эты кет ку, то да ве да еш ся, 

што корн і ру ка ла пры ве зе ны з Іта ліі, а шал-

фей, мя та і ба зі лік — з Із ра і ля. Доб ра, што 

хоць буль ба не егі пец кая, а свая, род нень-

кая, — па 80 ка пе ек за кі ла грам.

Раз гля да ем па лі цы з ага род ні най у трэ цяй 

ганд лё вай сет цы. Ра дыс ка за 7,75 руб ля да-

стаў ле на з Поль шчы, та ма ты (ад трох руб лёў 

за кі ла грам) — з Тур цыі, Укра і ны, Ма ро ка. 

Бро ка лі і ка ля ро вая ка пус та так са ма вы ра-

шча ны не ў нас, а ў Поль шчы. З 13 сар тоў яб-

лы каў зна хо дзім адзін бе ла рус кі — ён не са мы 

пры го жы, але са мы тан ны. «Вой, як пах нуць 

смач на», — уды хае во дар ай чын на га яб лыч ка 

па куп ні ца-пен сі я нер ка і кла дзе не каль-

кі штук у ко шык. За тое асар ты мент 

на шай зе ля ні ны ў кра ме ра дуе. Ёсць і 

ба зі лік, і шпі нат, і ру ка ла, і раз ма рын, і 

ча бор — усё з бе ла рус кіх гра дак.

Ім парт ная пра дук цыя 
больш спе лая?

У по шу ках ага род ні ны і яб лы каў за-

яз джа ем на «Ка ма роў ку». На не каль-

кіх пры лаў ках ві даць агур кі з ай чын ных 

цяп ліц — пры го жыя, ад бор ныя. Праў-

да, да ра гія — па пяць-шэсць руб лёў 

за кі ла грам.

На ад ной з віт рын за ўва жа ем бе-

ла рус кія яб лы кі па 2,30 руб ля. «Гэ та 

з Ві цеб скай воб лас ці, — рас каз вае пра та вар 

пра даў шчы ца Ак са на. — Поль скія яб лы кі па-

куп ні кі не лю бяць. Гру шы чые? Ім парт ныя. 

Хоць на шы так са ма бы ва юць, сор ту Дзю шэс. 

Вы іх ад ра зу па зна е це: яны та кі мі за му ча ны мі 

вы гля да юць».

Па сло вах жан чы ны, бе ла рус кіх па мі до раў і 

пер цаў у гэ ты час не бы вае. «Дзе вы чу лі, каб 

іх у нас зі мой вы рошч ва лі? Па тэ ле ба чан ні? 

Дык там і ман да ры ны ў на шых цяп лі цах па-

каз ва лі, але да нас на про даж та кія ні ра зу 

не па сту па лі».

Воль га, якая ганд люе ага род ні най у су сед-

нім ра дзе, дзе ліц ца, што яны з за да валь нен-

нем за куп ля юць ай чын ную пра дук цыю — але 

ў се зон. «А зі мой і ўвес ну лепш раз бі ра ец ца 

ім парт ная. На шы лю дзі лю бяць спе лую ага-

род ні ну, а тая, якая вы рошч ва ец ца ў на шых 

цяп лі цах, так са бе», — лі чыць пра даў шчы ца.

Ца ну на агур кі 
на круч ва юць кра мы

Што год на ўнут ра ны ры нак Бе ла ру сі па сту-

пае да 330 ты сяч тон ай чын най ага род ні ны, 

160 ты сяч тон буль бы, 370 ты сяч тон фрук таў, 

пла доў і ягад. До ля ім пар ту па мно гіх па зі цы ях 

не вы со кая. Так, у ганд лё вых сет ках удзель ная 

ва га бе ла рус кіх бу ра коў скла дае 96 %, буль-

бы — 93 %, морк вы і агур коў — па 89 %, ка-

пус ты — 72 %. А вось до ля ай чын най садавіны 

і ягад у кра мах уся го во сем пра цэн таў.

На аг ра кам бі на це «Жда но ві чы» зі мой вы-

рошч ва юць толь кі ру жы і агур кі.

— З са ка ві ка бу дуць ужо і па мі до ры, і пер-

цы, і бак ла жа ны. Ёсць маг чы масць вы рошч-

ваць іх круг лы год, але гэ та бу дзе эка на міч на 

ня вы гад на. Свет ла вых дзён у кра і не ма ла, 

і бак ла жа нам і па мі до рам не ха пае свят ла. 

А агур кі больш пры ста са ва ныя да на шых клі-

ма тыч ных умоў, мо гуць рас ці і ў цём ны час 

су так, — тлу ма чыць ге не раль ны ды рэк тар 

аг ра кам бі на та Ры гор ЧУЙ КО.

— Ча му на шы агур кі да ра жэй шыя за ім-

парт ныя?

— Гэ та ганд лё выя сет кі на круч ва юць ца ну. 

Ім парт ную ага род ні ну трэ ба пра даць хут чэй, 

каб не са пса ва ла ся, а на ша за хоў ва ец ца даў-

жэй. Та му на бе ла рус кія агур кі ў кра ме ро-

біц ца вя лі кая на цэн ка. Гэ та не мы за вы ша ем 

кошт, — за пэў ні вае Ры гор Чуй ко. Па яго сло-

вах, по пыт на ай чын ную пра дук цыю ёсць, але 

на кам бі на це ня ма тэх ніч ных маг чы мас цяў 

вы рошч ваць больш — пад агур кі ад ве дзе ны 

толь кі два гек та ры.

У Мін скім пар ні ко ва-цяп ліч ным кам бі на це 

круг лы год рас туць не толь кі агур кі, але і зе-

ля ні на: са ла та, пят руш ка, ру ка ла, кін за, мя та, 

ба зі лік, сель дэ рэй. «У сту дзе ні мы пе рад алі на 

про даж 150 тон агур коў і 12,7 то ны зя лё ных 

куль тур, — дзе ліц ца ге не раль ны ды рэк тар 

прад пры ем ства Сяр гей СЛАЎ НІ КАЎ. — 

У нас за клю ча на ка ля паў та ры ты ся чы да-

га во раў на па стаў ку, у асноў ным з буй ны мі 

ганд лё вы мі сет ка мі. Боль шасць пра дук цыі 

рэа лі зу ем у Мін ску».

Са мая ха да вая па зі цыя — са ла та. Ін шая 

зе ля ні на ка рыс та ец ца знач на мен шым по пы-

там. «Але тра ты ў су вя зі з гэ тым не вя лі кія. Па 

да га во рах мы не пры ма ем пра дук цыю на зад. 

У кра мы ёсць пяць дзён, каб рэа лі за ваць яе, 

та му гэ та ўжо іх за да ча, як гэ та зра-

біць».

У тым, што бе ла рус кая зе ля ні на 

каш туе ў ганд лё вых сет ках пры клад на 

столь кі ж, коль кі і ім парт ная, а не тан-

ней, Сяр гей Слаў ні каў не ба чыць ні чо-

га дзіў на га. Ён тлу ма чыць гэ та вя лі кі мі 

за тра та мі на элект ра энер гію — яны 

скла да юць 50 пра цэн таў са бе кош ту 

пра дук цыі. Вя до ма, у Іта ліі і Тур цыі, 

дзе круг лы год со неч на, та кіх вы дат-

каў ня ма.

Ра зам з тым кам бі нат кож ны год 

імк нец ца па шы раць асар ты мент і бя рэ 

на вы пра ба ван не но вае на сен не. Час-

цей гэ та роз ныя сар ты са ла ты.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Смач на ес ці!Смач на ес ці!  

«ГРЫБ НЫ 
КО ШЫК» 
І ЗРА ЗА 

«РА ДЗІ ВІ ЛАЎ СКАЯ»
Ты дзень бе ла рус кай кух-

ні прой дзе ў Мін ску з 12 па 

18 лю та га. Ак цыя ад бу дзец ца 

ўжо 16-ы раз, на га да лі ў га лоў-

ным упраў лен ні спа жы вец ка га 

рын ку Мін гар вы кан ка ма.

Удзел у ёй возь муць 90 ка вяр няў і 

рэ ста ра наў ста лі цы. Усе яны роз ныя 

па ты пе і фар ма це, але тра ды цый на 

аб' яд на ныя агуль най ідэ яй па пу ля ры-

за цыі на цы я наль най кух ні і раз віц ця 

куль ту ры хар ча ван ня. На вед валь ні-

кам пра па ну юць пяць страў: са ла ту 

«Грыб ны ко шык» за 3,7 руб ля, гус тую 

по лі ўку з гар бу зом, птуш кай і гры ба-

мі за 3,5 руб ля, зра зу «Ра дзі ві лаў-

скую» з буль бя ным пю рэ і гры ба мі ў 

смя та не за 8 руб лёў, сві ныя рэ бры ў 

гла зу ры з ква су і буль бя ны мі ка пыт-

ка мі за 9 руб лёў, пыш ныя блін чы кі з 

тва рож на-мят ным крэ мам і клуб ніч-

ным со у сам за 3,5 руб ля. На га да ем, 

га лоў ны прын цып Тыд ня бе ла рус кай 

кух ні — адзі ная рэ цэп ту ра і ца на не-

за леж на ад ты пу і кла са аб' ек та гра-

мад ска га хар ча ван ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Мо вай ма люн каМо вай ма люн ка  

ЭКА ЛО ГІЯ, 
ЯКОЙ ЯЕ 

БА ЧАЦЬ ДЗЕ ЦІ
У кра і не стар та ваў рэс пуб лі-

кан скі кон курс на са мы леп шы 

дзі ця чы ма лю нак на эка ла гіч-

ную тэ ма ты ку, ар га ні за та рам 

яко га вы сту пае Мі ніс тэр ства 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя.

Ён пра во дзіц ца што год у мэ тах 

фар мі ра ван ня эка ла гіч най куль ту-

ры пад рас та ю ча га па ка лен ня, вы-

ха ван ня ў яго ашчад на га стаў лен ня 

да пры ро ды.

У кон кур се мо гуць пры маць 

удзел вы ха ван цы ўста ноў да школь-

най аду ка цыі, на ву чэн цы ўста ноў 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі і да-

дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі 

ў дзвюх уз рос та вых гру пах ад 3 да 

5 га доў і ад 6 да 10 га доў.

Да ўдзе лу ў твор чым спа бор ніц-

тве да пус ка юц ца ра бо ты, вы ка на-

ныя на пра ця гу 2017—2018 га доў. 

Кож ная па він на су пра ва джа ц ца ін-

фар ма цый ным ліс том удзель ні ка 

кон кур су з па зна чэн нем най мен-

ня ўста но вы аду ка цыі, проз ві шча, 

улас на га імя і ўзрос ту, паш то ва га 

ад ра су і кан такт на га тэ ле фо на.

Ра бо ты прад стаў ля юц ца ў ка ля-

ро вым ва ры ян це на ліс тах фар ма-

там ад А4 да А1. Асо бы, якія вы-

ра шы лі пры няць удзел у кон кур се, 

на кі роў ва юць іх у га рад скія і ра ён-

ныя ін спек цыі пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя і 

Мін скі га рад скі ка мі тэт пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя з па зна кай «На рэс-

пуб лі кан скі кон курс на най леп шы 

дзі ця чы ма лю нак на эка ла гіч ную 

тэ ма ты ку».

Кон курс пра во дзіц ца па 1 мая ў 

тры эта пы: пер шы этап (па 1 са ка-

ві ка) — вы зна ча юц ца най леп шыя 

ра бо ты на ра ён ным і га рад скім уз-

роў нях; дру гі этап (па 1 кра са ві ка) — 

на аб лас ным уз роў ні; трэ ці этап (па 

1 мая) — вы зна ча юц ца най леп шыя 

ра бо ты на рэс пуб лі кан скім уз роў ні.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Ство ра ны па да ру чэн ні кі-

раў ні ка дзяр жа вы дзе ля 

па пу ля ры за цыі і за ха ван ня 

бе ла рус кай куль тур най спад-

чы ны, ён па чаў сваё вя шчан-

не ў па чат ку лю та га 2013-га. 

А ўжо сён ня што дзень ка нал 

у эфі ры гля дзіць звыш міль-

ё на бе ла ру саў. У яго сот ні 

пад піс чы каў у са цы яль ных 

сет ках, пра гра мы ма юць 

больш за паў та ра міль ё на 

пра гля даў на YоuTubе.

Асно ву ка на ла скла дае тэ-

ле ві зій ная і кі не ма та гра фіч ная 

пра дук цыя ай чын най вы твор час-

ці. Ві зіт ны мі карт ка мі ста лі та кія 

лю бі мыя гле да ча мі пе ра да чы, 

як «Ка лы хан ка», «Даб ра ра нак», 

«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку», «На-

ву ка ма нія», «Свят ло да лё кай зор-

кі», «На пе рад у мі ну лае», «Му зеі 

Бе ла ру сі», «Ка мер тон», «Свя ты ні 

Бе ла ру сі», «На ві ны куль ту ры».

Як ад зна чы ла ў пры ві таль ным 

ад ра се кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь На тал ля КА ЧА НАВА, тэ ле-

ка нал здо леў за няць асаб лі вую 

ні шу і за бяс пе чыў са бе па ста-

ян ную аў ды то рыю. Яна ўхва лі ла 

пра фе сі я на лізм і кам пе тэнт насць 

ка лек ты ву і па жа да ла «Бе ла-

русь 3» доў гай і ці ка вай тэ ле ві зій-

най гіс то рыі. На мес нік мі ніст ра 

ін фар ма цыі Па вел ЛЁГ КІ за ўва-

жыў, што і сам з'яў ля ец ца па ста-

ян ным гле да чом са цы я куль тур-

на га ка на ла:

— Кож ную ра ні цу ўклю чаю 

«Бе ла русь 3», так што я так са ма 

ў лі ку той міль ён най аў ды то рыі 

гле да чоў.

Ад мет на, што вя лі кая ўва га 

на тэ ле ка на ле ўдзя ля ец ца па пу-

ля ры за цыі род най мо вы — бе ла-

рус ка моў ныя пра ек ты ўлас най 

вы твор час ці скла да юць 75 %. Як 

пад крэс ліў ства раль нік ка на ла кі-

раў нік РГА «Бе лая Русь» Ге надзь 

ДА ВЫДЗЬКА, Бел тэ ле ра дыё кам-

па нія — ве лі зар ная на цы я наль ная 

каш тоў насць, а «Бе ла русь 3» — 

адзін з яе дыя мен таў. На яго по гляд, 

у тэ ле ка на ла вя лі кая бу ду чы ня, уліч-

ва ю чы ды на мі ку яго раз віц ця.

«Бе ла русь 3» і на да лей пра-

цяг не здзіў ляць і ра да ваць свай го 

гле да ча. У эфі ры з'я вяц ца тэ ле-

вер сіі ўсіх знач ных куль тур ных 

ме ра пры ем стваў, між на род ных і 

рэс пуб лі кан скіх фес ты ва ляў, кон-

кур саў, фо ру маў, свя таў і пле нэ-

раў, кан цэр таў, най леп шых спек-

так ляў бе ла рус кіх тэ ат раў, твор-

чых су стрэч з вя до мы мі дзея ча мі 

куль ту ры і мас тац тва.

У но вым се зо не 2018/2019 ча-

ка ец ца і шэ раг прэм' ер: цык лы 

пра грам аб прад ме тах куль ту ры 

і мас тац тва «Ар тэ фак ты», пра 

асаб лі вас ці ар хі тэк ту ры «Ар хі тэк-

ту ра Бе ла ру сі» і пра не ма тэ ры яль-

ную куль тур ную спад чы ну «Жы вая 

куль ту ра». Але ўсе сак рэ ты рас-

кры ваць не бу дзем — гля дзі це 

«Бе ла русь 3» і ўсё па ба чы це са мі.

Але на КРА ВЕЦ
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З на го дыЗ на го ды  

МА ЛЕНЬ КІ ЮБІ ЛЕЙ 
ВАЖ НА ГА ТЭ ЛЕ КА НА ЛА

У гэ тыя дні 
«Бе ла русь 3» 

ад зна чае 
сваё 

пя ці год дзе

ЧАС НОК — З КІ ТАЯ, ЧАС НОК — З КІ ТАЯ, 
РУ КА ЛА — З БЕ ЛА РУ СІРУ КА ЛА — З БЕ ЛА РУ СІ

Павел Лёгкі прызнаўся, што і сам з’яўляецца гледачом «Беларусь-3».
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