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Ды зайн-цэнтр GNL Бел спа жыў са ю за 

прад ста віў но вую ка лек цыю фут ра вых 

вы ра баў у твор чым су пра цоў ніц тве з 

Ан жа лі кай Агур баш.

Як рас ка за ла са ма спя вач ка, якая вы сту-

пі ла ў якас ці ды зай нер кі, 7 снеж ня ка лек цыя 

па еха ла на прэ зен та цыю ў Маск ву.

Кап суль ная ка мер цый ная ка лек цыя «GNL 

bу АNGЕLІСА» за пла на ва на на 2019—2020 

год, але ба за выя вы ра бы бу дуць з ця гам ча-

су транс фар ма вац ца. У пла нах па шы рэн не 

вы твор час ці, та му што за ка заў, па сло вах 

ды зай нер кі, ужо вель мі шмат.

— У мя не да стат ко ва за пра шэн няў на 

тыд ні мо ды ў Ра сіі, Ка зах ста не, кра і нах Бал-

тыі. За ці каў ле насць вя лі кая, на ват Фі ліп 

Кір ко раў па клаў во ка на не ка то рыя на шы 

вы ра бы і за ка заў два фут ра выя ка пю шо-

ны, — ска за ла Агур баш.

Аб раз віц ці зве ра га доў чых гас па да рак 

у кра і не рас ка заў стар шы ня праў лен ня 

Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за

спа жы вец кіх та ва рыст ваў Ва ле рый 

ІВА НОЎ.

— Больш за 90 % пуш ні ны ў на шай кра і-

не на ле жыць Бел спа жыў са ю зу. З 500 ты сяч 

шкур атрым лі ва ец ца 1000 вы ра баў. Ка неш-

не, гэ та ма лы аб' ём, але вы ра бы экс клю-

зіў ныя, яны ма юць вы со кую якасць. Мы 

пла ну ем пад во іць вы твор часць і на ла дзіць 

парт нёр ства з кі тай скі мі і ра сій скі мі ін вес та-

ра мі, — па дзя ліў ся Ва ле рый Іва ноў.

Па яго сло вах, каб за ма ца вац ца на ад-

ным уз роў ні з та кі мі кан ку рэнт ны мі фут ра-

выт вор чы мі кра і на мі све ту, як Кі тай, Ра сія, 

не ка то рыя пры бал тый скія кра і ны, прад пры-

ем ству быў па трэб ны твор чы штур шок. Та-

му ды зайн-цэнтр GNL ар га ні за ваў пра ект з 

Ан жа лі кай Агур баш.

Спя вач ка па зна ё мі ла ся з кам па ні яй на 

«Бе ла гра-2017» і, па яе сло вах, бы ла ўра-

жа ная якас цю ма дэ ляў.

— Ма гу ска заць, што сён ня бе ла рус кае 

фут ра аб са лют на кан ку рэн та здоль нае на 

лю бых рын ках. Яно на ват атры ма ла прэ-

мію «Sаgа Furs» (аў кцы ён ная кам па нія, 

якая пра па ноў вае прэ мі яль нае фут ра ў Еў-

ро пе. — Аўт.). У твор чай май стэр ні GNL 

мы аб' яд на лі най леп шыя ідэі для ка лек цыі 

«GNL bу АNGЕLІСА», — рас ка за ла Ан жа лі-

ка Агур баш.

Яна так са ма па дзя лі ла ся не ка то ры мі мо-

ман та мі ра бо ты над ка лек цы яй.

— Паў го да я пра вя ла на фаб ры цы. Ня-

ве дан не ра бо ты з фут рам да зво лі ла мне 

ады сці ад шаб ло наў. Уся ка лек цыя ў нас 

авер сайз (сва бод на га крою. — Аўт.) і ўні-

секс. Гэ та якас на, стыль на, эфект на і мод на, 

і вель мі па-бе ла рус ку. Вы мо жа це ўба чыць 

на вы ра бах на цы я наль ную сім во лі ку — гэ та 

яе ад мет насць, — пад крэс лі ла спя вач ка.

Па сло вах Ан жа лі кі Агур баш, хут ка пла-

ну ец ца ад крыц цё не вя лі кай кра мы, а так-

са ма за пуск Ін стаг рам-про фі лю з фа та гра-

фі я мі ка лек цыі.

Ган на ЮН ЧЫЦ.

СВАЁ ФУТ РА ЦЯП ЛЕЙ ДА ЦЕ ЛА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Важ на ве даць, што сіс тэ-

мы нейт ра лі за цыі пес ты цы-

даў у пры ро дзе не іс нуе. Гэ та 

і слу жыць пры чы най та го, што 

мно гія сён ня ад маў ля юц ца ад 

іх ужы ван ня.

А пры ар га ніч ным спо са бе 

вы твор час ці не вы ка рыс тоў ва-

юц ца хі міч ныя прэ па ра ты, гар-

мо ны рос ту, ан ты бі ё ты кі і ме та-

ды ген най ін жы не рыі. На мес нік 

мі ніст ра сель скай гас па дар-

кі і хар ча ван ня Ула дзі мір 

ГРА КУН лі чыць, што вы нік да-

ся га ец ца за кошт аг ра тэх ніч ных 

пры ёмаў, па пя рэ джан ня ўзнік-

нен ня хва роб і рас паў сюдж-

ван ня шкод ні каў ме ха ніч ны мі 

і бія ла гіч ны мі ме та да мі.

У на шай кра і не ар га ніч ная 

сель ская гас па дар ка зна хо-

дзіц ца на па чат ко вым эта пе. 

Вы твор час цю та кой пра дук цыі 

ў Бе ла ру сі зай ма юц ца кры ху 

больш за 20 суб' ек таў гас па да-

ран ня, уклю ча ю чы фер мер скія 

і аса біс тыя да па мож ныя гас-

па дар кі, сель ска гас па дар чыя 

і ін шыя ар га ні за цыі амаль ва 

ўсіх аб лас цях кра і ны. Сем ар-

га ні за цый акрэ ды та ва на ў Еў-

ра са ю зе па вы да чы сер ты фі ка-

таў на вы твор часць ар га ніч най 

пра дук цыі. Сер ты фі ка ва на ка ля 

1,5 ты ся чы гек та раў сель ска-

гас па дар чых зя мель.

Экс парт ны 
па тэн цы ял

Пло шча зя мель у све це для 

вы твор час ці ар га ніч най пра дук-

цыі па вя лі чы ла ся за 10 га доў 

з 30,2 міль ё на да 58 міль ё наў 

гек та раў. На мес нік мі ніст ра ад-

зна чае, што аб' ём рэа лі за цыі 

ар га ніч най пра дук цыі за гэ ты 

пе ры яд на су свет ным рын ку 

вы рас да 90 міль яр даў до ла-

раў (па вя лі чыў ся ў два ра зы). 

Асаб лі вас цю гэ та га сег мен та 

з'яў ля ец ца ста біль на вы со кі 

рост (ад 10 % да 20 % у год). 

Згод на з экс перт ны мі ацэн ка мі, 

да 2020 го да між на род ны аба-

рот ар га ніч най пра дук цыі па-

вя лі чыц ца да 130 міль яр даў 

до ла раў.

У су свет ным маш та бе вя-

дзец ца ак тыў ная ра бо та па 

рас пра цоў цы і ўдас ка на лен ні 

нар ма тыў на-пра ва во га рэ гу ля-

ван ня ар га ніч най вы твор час ці. 

Са 179 кра ін све ту, якія ажыц-

цяў ля юць гэ тую вы твор часць, 

87 ма юць ад па вед ныя за ко ны, 

17 кра ін зна хо дзяц ца ў пра цэ се 

іх рас пра цоў кі, 20 ма юць стан-

дар ты, але не ма юць за ко наў. 

Ся род кра ін СНД па ар га ніч най 

сель скай гас па дар цы пры ня тыя 

за ко ны ва Укра і не, Ка зах ста не, 

Мал до ве, Гру зіі, Та джы кі ста не, 

Ар ме ніі... і ця пер у Бе ла ру сі. 

Вы твор часць ар га ніч най пра-

дук цыі на рошч ва ец ца, і яна ка-

рыс та ец ца вя лі кім по пы там. Мы 

мо жам за бяс пе чыць сваё на-

сель ніц тва якас най пра дук цы яй 

і ма ем экс парт ны па тэн цы ял.

Ужо ёсць за ка зы на та кую ага-

род ні ну з кра ін бліз ка га за меж-

жа на сот ні міль ё наў до ла раў.

По пыт 
ства рае пра па но ву

На пы тан не, ці пла ну ец ца 

па стаў ляць бе ла рус кую ар га-

ніч ную пра дук цыю ў Кі тай, Ула-

дзі мір Гра кун ад зна чыў: «Экс-

парт бу дзе за ле жаць ад по пы-

ту. Па за яў цы КНР мы га то выя 

яе па стаў ляць. Але тут трэ ба 

аб мяр коў ваць, у якой ме на ві та 

пра дук цыі і ў якіх аб' ёмах па-

ста вак мо жа быць за ці каў ле ны 

Кі тай, якія па тра ба ван ні прад'-

яў ля юц ца на за меж ным рын ку. 

За кон аб вы твор час ці і аба ро це 

ар га ніч най пра дук цыі ў на шай 

кра і не ўсту пае ў сі лу толь кі 

праз год, ёсць час для аб мер-

ка ван ня».

Бе ла русь за ці каў ле на ў па-

стаў ках на экс парт. А для гэ та-

га трэ ба, каб на шу пра дук цыю 

лі чы лі эка ла гіч на чыс тай на су-

свет ным уз роў ні. Ця пер раз гля-

да ец ца пы тан не аб ус туп лен ні 

ў Між на род ную фе дэ ра цыю 

ар га ніч на га сель ска гас па дар-

ча га ру ху (ІFОАM). «Гэ та важ на 

для пры знан ня на шых сер ты-

фі ка таў у све це. Усю ін фар ма-

цыю аб вы твор час ці ар га ніч най 

пра дук цыі мы ста ра ем ся ўні фі-

ка ваць у ад па вед нас ці з еў ра-

пей скі мі па тра ба ван ня мі, каб 

мож на бы ло ра біць па стаў кі як 

на ры нак кра ін ЕА ЭС, так і на 

еў ра пей скі», — ска заў Ула дзі-

мір Гра кун.

Спе цы яль ны знак 
«Ар га ніч ны пра дукт»

Бе ла рус кі дзяр жаў ны ін сты-

тут стан дар ты за цыі і сер ты фі-

ка цыі пла ну ец ца ўпаў на ва жыць 

вес ці рэ естр вы твор цаў ар га-

ніч най пра дук цыі, па ве да мі ла 

на чаль нік упраў лен ня ацэн кі 

ад па вед нас ці і лі цэн за ван-

ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 

стан дар ты за цыі Лі за ве та 

КАЗ ЛЕН КА.

За ко нам уво дзіц ца доб ра-

ах вот ная сер ты фі ка цыя ар га-

ніч най пра дук цыі і пра цэ саў яе 

вы твор час ці на ад па вед насць 

дзярж стан дар там Бе ла ру сі і 

тэх ніч ным ко дэк сам уста ноў ле-

 най прак ты кі. «Юра со бы, 

фі за со бы, ін ды ві ду аль ныя 

прад пры маль ні кі, якія прой-

дуць сер ты фі ка цыю пра дук-

цыі па На цы я наль най сіс тэ ме 

па цвяр джэн ня ад па вед нас ці, 

бу дуць уклю ча ны ў рэ естр вы-

твор цаў ар га ніч най пра дук цыі. 

Фар мі ра ван не рэ ест ра ўскла-

дзе на за ко нам на Дзяр жаў ны 

ка мі тэт па стан дар ты за цыі. Рэ-

естр па ві нен быць раз ме шча ны 

на сай це Дзярж стан дар та», — 

ска за ла Лі за ве та Каз лен ка.

Сер ты фі ка ва ныя вы твор цы 

атры ма юць пра ва на но сіць знак 

«Ар га ніч ны пра дукт» на спа жы-

вец кую або транс парт ную ўпа-

коў ку. Гэ ты знак мо жа вы ка-

рыс тоў вац ца пас ля ўступ лен ня 

за ко на ў сі лу, гэ та зна чыць, праз

год. «Ка лі ка заць пра агуль ныя 

па ды хо ды, то на сён ня сер ты фі-

ка ты на пра дук цыю вы да юц ца 

тэр мі нам на пяць га доў. У гэ ты 

пе ры яд пра вод зяц ца дзве пе-

ры я дыч ныя ацэн кі: пер шая — 

праз 18 ме ся цаў пас ля вы да чы 

сер ты фі ка та і ўступ лен ня яго 

ў сі лу, дру гая — не менш чым 

праз 18 ме ся цаў пас ля пер-

шай», — рас тлу ма чы ла прад-

стаў нік Дзярж стан дар та.

Эко ла гі толь кі «за»
Ар га ніч ная вы твор часць 

дае цэ лы шэ раг да дат ко вых 

маг чы мас цяў для атры ман ня 

эка ла гіч ных, эка на міч ных і са-

цы яль ных вы гад. На гэ та звяр-

нуў ува гу на мес нік на чаль ні-

ка ўпраў лен ня бія ла гіч най і 

ланд шафт най раз на стай нас ці 

га лоў на га ўпраў лен ня рэ гу ля-

ван ня абы хо джан ня з ад хо да-

мі, бія ла гіч най і ланд шафт най 

раз на стай нас ці Мінп ры ро ды 

Анд рэй КУЗЬ МІЧ.

Пра віль на ар га ні за ва ная ар-

га ніч ная вы твор часць вя дзе да 

азда раў лен ня ста ну на ва коль-

на га ася род дзя, па мян шэн ня 

па ступ лен ня тэх на ген ных хі міч-

ных рэ чы ваў у гле бу і да лей у 

пад зем ныя і па верх не выя во ды. 

Гэ та му бу дуць спры яць нор мы 

пры ня та га за ко на «Аб вы твор-

час ці і аба ро це ар га ніч най 

пра дук цыі», па вод ле якіх пры 

вы твор час ці та кой ага род ні ны 

і са да ві ны за ба ра ня ец ца ўжы-

ваць хі міч ныя ўгна ен ні і срод кі 

ахо вы рас лін, ін шыя сін тэ за ва-

ныя хі міч ным шля хам срод кі.

У На цы я наль най стра тэ гіі 

ўстой лі ва га са цы яль на-эка-

на міч на га раз віц ця кра і ны на 

пе ры яд да 2030 го да ў якас ці 

ад на го з га лоў ных кры тэ ры яў 

раз віц ця сель скай гас па дар кі 

пра ду гле джа ны рост до лі ар-

га ніч ных зя мель у агуль най 

пло шчы сель ска гас па дар чых 

угод дзяў да 3—4 %. Па ла жэн ні 

аб не аб ход нас ці раз віц ця вы-

твор час ці ар га ніч най пра дук цыі 

ўтрым лі ва юц ца і ў дакт ры не на-

цы я наль най хар чо вай бяс пе кі 

Бе ла ру сі да 2030 го да.

Сяр гей КУР КАЧ.

КЛУБ НІ ЦЫ БЕЗ НІТ РА ТАЎ 
І АГУР КІ 

БЕЗ ПЕС ТЫ ЦЫ ДАЎ

ПерадсвяточнаеПерадсвяточнае

СНЯ ГУР КА 
ПАД 

ПА РА СО НАМ
Рэ зі дэн цыя бе ла рус ка га 

Дзе да Ма ро за 
ад зна чы ла сваё 15-год дзе
Трэ ба ж, у Бе ла веж скай пу шчы 

ў мі ну лую су бо ту ішоў дождж! 

Але гэ та не ста ла пе ра шко дай 

для свя та. Тут хо ра ша ад зна чы лі 

15-ы дзень на ра джэн ня рэ зі дэн цыі 

Дзе да Ма ро за.

Свя точ ная пра гра ма па ча ла ся з пры быц ця 

ка зач на га цяг ні ка. Ім пры еха лі дзе да вы доч кі —

Сцю жа, За вея і Мя це лі ца. Яны, як вя до ма, 

ле та пра вод зяць на ку рор це, у ха лод ных кра і-

 нах, а зі мой вяр та юц ца ў пу шчу. Але на шы ге-

ра і ні даж джу не спу жа лі ся ды ак тыў на ўклю-

чы лі ся ў свя точ ныя флэш-мо бы, у вік та ры ны, 

ка ра го ды, ін шыя за баў лян кі.

Сам жа ка зач ны Дзед, як заў сё ды, ві таў 

гас цей. Асаб лі ва ён быў ра ды школь ні кам і да-

школь ні кам. У ма лых на вед валь ні каў рас пыт-

ваў пра іх пос пе хі ў ву чо бе, спор це, за ня тках 

у гурт ках. А по тым за пра сіў усіх на ад крыц цё 

пер ша га ў све це пом ні ка Но ва му го ду.

Кам па зі цыя гэ та га аб' ек та скла да ец ца з 

цы ферб ла та (на якім за стыў час без дзвюх 

хві лін два нац цаць), по са ха зі мо ва га ча раў ні-

ка, яго ва лё нак і ру ка віц, ну і, вя до ма, мяш-

ка з па да рун ка мі. У гэ тыя ва лён кі, да рэ чы, 

мож на ўсту піць, ру ка ві цу пры ме раць, па-

тры мац ца за дзе даў кій і за га даць жа дан не. 

І та ды яно аба вяз ко ва збу дзец ца. Не здар ма ж 

па мят ны знак раз мяс ціў ся ка ля га лоў най

ёл кі рэ зі дэн цыі.

А дзе да ва ўнуч ка Сня гур ка хоць і ха дзі ла 

пад па ра со нам, ды бы ла вя сё лая і ўсмеш лі-

вая, за пра ша ла ўсіх удзель ні чаць у гу лян нях, 

якія пра цяг ва лі ся цэ лы дзень. Ве ча рам за па-

лі лі ся аг ні на ва год няй ёл кі, што ста ла па чат-

кам свя точ най фе е рыі ў рэ зі дэн цыі.

У гэ ты дзень ся дзі бу на ве да ла шмат ту-

рыс таў. Бы лі гос ці з усіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі, 

бліз ка га і да лё ка га за меж жа. У най блі жэй-

шы час у рэ зі дэн цыі ча ка юць яшчэ больш 

на вед валь ні каў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
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