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Зда ва ла ся б, эле мен тар ныя рэ-

чы, ад нак за ня ткі атры ма лі ся за-

хап ляль ныя. «Сем'і» яшчэ доў га 

пас ля аб мяр коў ва лі бюд жэт...

— Пра ект ства раў ся для жан-

чын, якія ха це лі б па спра ба ваць 

да дат ко вы за ро бак для ся бе і сям'і 

або сён ня не ма юць пра цы і ха це-

лі б стаць са ма за ня ты мі ў сель-

скай гас па дар цы. Ім па ка жуць, 

якія маг чы мас ці ёсць для раз віц-

ця прад пры маль ніц тва і які во пыт 

яны мо гуць пе ра нес ці ў свой ра-

ён. Пас ля яны змо гуць пе ра даць 

ін шым, што па ба чы лі, па дзя ліц ца 

сва ім досведам, рас ка заць, што 

ўме юць, — лі чыць Юлія КАП ЦЭ-

ВІЧ, ка ар ды на тар пра ек таў Бе-

ла рус ка га дзі ця ча га фон ду, без 

яко га, па сут нас ці, пра ект «Прад-

пры маль ная зем ле ўлас ні ца» не 

ад быў ся б.

На пра ця гу ўся го се зо на — ад 

мо ман ту вы рошч ван ня ра са ды 

да збо ру і рэа лі за цыі ўра джаю — 

прад пры маль ніц бу дуць су пра ва-

джаць экс пер ты, якія пад ка жуць, 

як ра біць най лепш. У лі ку ін шых 

і На стас ся ЛЫ СЕН КА, ды рэк-

тар цэнт ра пад трым кі прад пры-

маль ніц тва (біз нес-ін ку ба та ра) у 

горадзе Ба рань, што ў Ар шан скім 

ра ё не:

— Каб пра ект спра ца ваў, трэ ба, 

каб лю дзі, якія пач нуць сваю спра-

ву, жы лі не да лё ка адзін ад ад на го. 

Гэ та і ла гіс ты ка — каб фу ра з мі-

ні маль ны мі за тра та мі пры еха ла і 

за бра ла вы ра шча ную пра дук цыю. 

Па ра лель на мы пла ну ем ства рыць 

цэх па пе ра пра цоў цы пра дук цыі. 

За ку піц ца су шыл ка мі, ма ра зіл ка мі 

і, маг чы ма, ства рыць лі нію па кан-

сер ва цыі та ва ру. Гэ та бу дзе неш та 

на кшталт сель ска га біз нес-ін ку ба-

та ра, дзе мож на пе ра ра біць сваю 

пра дук цыю са ма стой на або да ру-

чыць гэ та спе цы я ліс там.

ЦЯП ЛІ ЦА 
НА «ВЯ СЕЛЬ НЫЯ» ГРО ШЫ

На дру гі дзень па тэн цый ныя аг-

ра біз нес ву мен ру шы лі зна ё міц ца 

з во пыт ны мі ага род ні ка мі Сто лін-

ска га ра ё на. Пра яз джа ю чы праз 

агур ко вую ста лі цу Бе ла ру сі — вёс-

ку Аль ша ны, не пе ра ста ва лі дзі віц-

ца, што ўся яна ста іць на цяп лі цах. 

Зда ец ца, і да моў за імі не ві даць.

— Гэ та ўжо цэ лыя вёс кі, кал гас 

на ўчаст ку, — тлу ма чыць Ры ма 

ЕПУР, вы ка наў чы ды рэк тар пра-

ек та. — У іх агуль ныя схо ві шчы 

для пра дук цыі, ку ды мо жа ўе хаць 

фу ра. Гэ та ро біць вы твор часць 

больш тан най, як і ацяп лен не цяп-

ліц дро ва мі, ха ця тут ёсць газ. Чым 

больш жан чын ска а пе ру юць свае 

на ма ган ні, тым больш шан цаў, 

што гэ ты са цы яль ны пра ект ста-

не біз не сам.

Са праў ды, ка ля кож на га до ма 

на ва ле ны бяр вё ны — вёс ка рых-

ту ец ца да па сяў ной. Гэ та па цвер-

дзі ла і На тал ля АНД РЭЙ КА ВЕЦ, 

ага род ні ца з 18-га до вым ста жам 

з вёс кі Вы со кае, да якой мы за ві-

та лі най перш:

— З 20 сту дзе ня я ўжо вы сей-

ваю на сен не на ра са ду і ме сяц 

тры маю яе ў ха це. Ад па чы нак 

у нас толь кі на пя рэ дад ні Но ва га 

го да. Пас ля Ва дох ры шча зноў у 

пра цу. Бы ва ла, што і па дзве-тры 

га дзі ны спім у се зон.

На тал ля з му жам вы хоў ва юць 

трох сы ноў. Га ла ва сям'і пры гэ-

тым пра цуе ў сель по. Жан чы на па 

аду ка цыі та ва ра вед, ад нак па кі-

ну ла пра цу, каб за няц ца спра вай 

на зям лі.

— Мне гэ та па да ба ец ца, да та-

го ж так я за раб ляю больш. Пер-

шую цяп лі цу збу да ва лі на тыя гро-

шы, што па да ры лі нам на вя сел ле. 

Ця пер яна ра вес ні ца ста рэй ша га 

сы на, — рас каз вае На тал ля і ра-

іць: — Не бой це ся ста віць драў ля-

ныя кан струк цыі, гэ та не на год ці 

два. З ча сам мож на і па дра ман та-

ваць. Гэ та пра сцей, чым на бы ваць 

да ра гі ме та ла про філь.

У за кры тым грун це ў гас па ды ні 

20 со так зям лі пад агур кі, та ма ты, 

пер цы. Ка ля двух гек та раў пад ка-

пус ту, буль бу, бу ра кі. Вы рошч ва-

юць і час нок, і цы бу лю.

— За се зон ста ра ем ся на мес-

цы, дзе бы лі, ска жам, ран няя 

морк ва і ка пус та, па са дзіць на дру-

гі се ва зва рот бро ка лі, пе кін скую і 

цвят ную ка пус ту.

На ву лі цы ма роз, але мно гія 

ўдзель ні цы пра ек та ста яць з блак-

но та мі і ста ран на кан спек ту юць, 

што ім ка жуць. Мно гія за піс ва юць 

каш тоў ныя па ра ды на тэ ле фон, 

фа та гра фу юць, як што зроб ле на, 

і за да юць без ліч пы тан няў.

Ці ка вяц ца, на прык лад, ура-

джай нас цю агур коў і се ва зва ро-

там у цяп лі цы.

— Най леп шы вы нік — то на з 

сот кі, — ад каз вае На тал ля. — 

А каб збу да ваць цяп лі цу, на сот ку 

не аб ход на 1000 руб лёў.

«АГУР КО ВЫЯ» ДО ЛА РЫ
Цяп лі цы ўраж ва юць сва і мі па-

ме ра мі і ўлад ка ва нас цю. Спа чат-

ку На тал ля па лі ва ла куль ту ры са 

шлан га. Ця пер тут кро пель ны па-

ліў. У дру гім пар ні ку ле тась рас лі 

па мі до ры. Іх, ужо вы сах лыя, па-

кі ну лі да вяс ны, каб ляг чэй бы ло 

вы цяг ваць ка рэн не.

А ў рас сад ні цы — па мяш кан ні, 

дзе да хо дзіць да кан ды цыі пра ро-

шча ная куль ту ра, пад вя ліз ны мі 

ста ла мі скла дзе ны спе цы яль ныя 

пе чы, каб тэм пе ра ту ру пад трым лі-

ваць: на па чат ку 27—28 гра ду саў, 

пас ля — 23. Ка лі хо лад на, то трэ ба 

па ліць кож ныя дзве га дзі ны. Мно гія 

тут жа на гі на юц ца, ма ца юць, каб 

зра зу мець, як гэ та зроб ле на. Неў-

за ба ве на гэ тых стэ ла жах з'я віц ца 

ка ля шас ці ты сяч ка ліў агур коў, 

якія ад пра вяц ца ў цяп лі цу ўжо як 

за квіт не юць — у кан цы лю та га.

Вы ка рыс тоў вае На тал ля толь кі 

га ланд скія сар ты агур коў і ра іць 

не ба яц ца са ма стой на збі раць на-

сен не та ма таў. Ка жа, што «бруд-

ны мі» сот ка пры но сіць да ты ся чы 

«агур ко вых» до ла раў. Ага род ні-

кі вель мі за ле жаць ад на двор'я і 

імк нуц ца вы рас ціць ран нюю пра-

дук цыю, бо з яе най боль шы пры-

бы так.

— Не ўтой вай це ад но ад ад на-

го, што ў вас ад бы ва ец ца. Неш та 

не атры ма ла ся — ка жы це. Штось ці 

ўра дзі ла — па каз вай це. Гэ та вель-

мі важ на. І я заўж ды ўсё за піс ваю: 

коль кі па са дзі ла, што вы рас ла, па-

чым пра да ла, каб ра зу мець, ці рэн-

та бель на я спра ца ва ла, — ра іць 

На тал ля бу ду чым прад пры маль ні-

кам. — У нас 100 два роў і 500 жы-

ха роў, і, мо жа, толь кі 10 % лю дзей 

не зай ма юц ца вы рошч ван нем ага-

род ні ны на про даж.

КА ЛІ ЎЛЕЗ У ДУ ГУ — 
НЕ КА ЖЫ НЕ МА ГУ

Праз два-тры тыд ні бу дзе на-

кры ваць плён кай сваю цяп лі цу 

па ме рам 2,8 сот кі Сяр гей СЕНЬ, 

які вя дзе ўлас ную пад соб ную 

гас па дар ку ў вёс цы Бе ла ву ша. 

Да яго мы за ві та лі, каб па слу хаць, 

як мож на за раб ляць на ка пус це і 

буль бе.

Цяп лі цу пад сваю ра са ду Сяр-

гей на гра вае тры ма «бур жуй ка мі». 

На дро вы ідзе да ты ся чы до ла раў. 

А на па ліў гек та ра рас лін — да трох 

ты сяч тон ва ды, ад сюль і ўра джай-

насць. Як толь кі ра са да ка пус ты 

ад праў ля ец ца на по ле, у цяп лі цу 

са джа юць агур кі.

1-1,5 гек та ры ран няй ка пус ты, 

столь кі ж ран няй буль бы, 1-2 гек та-

ры цы бу лі, 30 со так бу ра коў — гэ та 

пры клад ная гас па дар ка прад пры-

маль ні ка. Ле тась ён пра даў з яе 

ка ля 300 тон пра дук цыі. Усе пло-

шчы апра цоў вае не каль кі сем' яў. 

Сяр гей з жон кай і дву ма сы на мі, 

цесць з це шчай і шва гер з жон кай 

і дзець мі.

— Це шча ўжо не пра цуе ў по лі, 

ад нак, ка лі б мы ні вяр ну лі ся да-

до му, нас ча кае на кры ты стол або 

яна збі рае тор бы з га ра чай ежай, а 

нех та пад ско чыць і за бя рэ. Да хо ды 

дзе лім згод на з тым, коль кі срод-

каў кож ны з нас уклаў на па чат ку 

спра вы. Без звыш на ту раль най да-

ку мен та цыі.

8—15 са ка ві ка Сяр гей вы кла-

дае буль бу на пра рошч ван не. 

А са джаць яе ў гле бу, ка жа, трэ ба, 

як гле ба па спее. Гэ та ка лі гру ду кі-

неш на зям лю, і яна рас сып лец ца 

на ка ва лач кі.

Ка лі Сяр гей пе ра ліч вае сар ты 

буль бы, якія вы рошч вае, пры сут-

ныя ста ран на за піс ва юць і на ват 

про сяць га ва рыць па воль ней, каб 

па спець.

Буй ную буль бу ён рэа лі зуе па 

доб рай ца не, а дроб ную — за ка-

пей кі лю дзям на корм ска ці не пра-

дае.

— А як вы зма га е це ся з жу ка-

мі? — ці ка вяц ца ў гас па да ра.

— Звы чай на атру тай. У нас іх 

проць ма, не па спее буль ба вы лез-

ці, а на ёй ужо ка ля 20 ся дзяць. 

Гэ та ў вас там ха лад ней, на Ар-

шан шчы не, дык іх менш. Я з са бой 

аба вяз ко ва на раз вод вазь му, як 

пры еду вам да па ма гаць, — смя-

ец ца Сяр гей.

Ця пер гас па дар апра цоў вае ча-

ты ры гек та ры зям лі, ад нак ка жа, 

што, ка лі б бы ла маг чы масць, ра-

біў бы і на 20. І ра іць: «Як узяў ся за 

гуж, не ка жы, што спі на ба ліць».

БЕ ЛАЯ ЗАЙЗ ДРАСЦЬ 
І КА А ПЕ РА ЦЫЯ

Сто лін скі край — тэ ры то рыя 

цяп ліц. На пры ват ных участ ках 

тут ка ля 500 гек та раў пар ні коў. 

Больш як 10 ты сяч мяс цо вых 

сем' яў зай ма юц ца аг ра біз не сам. 

Пры чым акра мя ага род ні ны тут 

усё больш зям лі зай ма юць клуб-

ні ца мі ды бу я ка мі. Узяць зям лю ў 

арэн ду ў ра ё не — за да ча амаль 

не вы ка наль ная, кож ная пя дзя тут 

за ня тая.

— Ле тась год быў ня ўда лы 

на агур кі, дык лю дзі за ра бі лі на 

ка пус це. Заўж ды трэ ба мець 

ней кую куль ту ру на за пас, ка лі 

асноў ная не ўро дзіць, — рас-

каз вае Вік тар ВЕ ЛЯС НІЦ КІ, 

ды рэк тар Сто лін ска га цэнт ра 

сель ска га раз віц ця. — Да та го 

ж аг ра біз нес цяг не за са бой ства-

рэн не ін шых па слуг. На прык лад, 

праз вя лі кую коль касць плён кі з 

цяп ліц, якую мя ня юць, мы ства-

ры лі не вя ліч кае прад пры ем ства 

па яе пе ра пра цоў цы. Ад кры лі ся 

ар га ні за цыі па па бу до ве цяп ліц, 

па про да жы ін вен та ру і ра мон це 

сель гас тэх ні кі.

Ён рас ка заў, як цэнтр пра цуе 

з людзь мі: ро біць ана ліз гле бы і 

пра во дзіць тэс ты, каб па ба чыць, 

як па вод зяць ся бе рас лі ны пад-

час рос ту, ар га ні зуе су мес ныя 

за куп кі на сен ня, плён кі і ін шых 

срод каў. Рас тлу ма чыў, чым не-

бяс печ нае не вы ка нан не пра віл. 

Як па ра слоў аг ра но ма мо гуць 

вы ра та ваць се зон лепш, чым ра-

зум ныя кні гі...

— Кан суль тант мо жа да па маг-

чы вам ар га ні за ваць пра цу, а не 

рас ка заць, што ра біць, каб раз ба-

га цець, — упэў не ны ды рэк тар. — 

Зайз драсць да су се да па він на 

быць бе лай, каб мож на бы ло ра-

зам зай мац ца аг ра біз не сам.

З ПРА БІ РАК НА ГРА ДЫ
На трэ ці дзень удзель ні кі пра-

ек та на ве да лі ла ба ра то рыю мік ра-

кла наль на га раз мна жэн ня рас лін 

ААТ «Аг ра-Мо таль» у Іва наў скім 

ра ё не.

Тут зай ма юц ца ажы на мі, бруж-

ме лем, дэ ка ра тыў ны мі рас лі на мі. 

З воч ка буль бы вы чля ня юць ме-

рыс тэ му, якая ві даць толь кі пад 

мік ра ско пам, і з яе ў пра бір ках 

вы рошч ва юць па раст кі буль бы, 

з якой пас ля ў цяп лі цах атрым лі-

ва юць мі ні-клуб ні для эліт на га на-

сен ня.

Ча ты рох уз роў не вая цяп лі ца, 

што з'я ві ла ся ў гас па дар цы ле-

тась, па чы нае ра бо ту ў два цык лы: 

у кра са ві ку і жніў ні.

— У ёй аў та ма тыч на пад трым-

лі ва ец ца мік ра клі мат. І мы мо жам 

атры маць тут стап ра цэнт на бяз ві-

рус ныя мі ні-клуб ні і ягад ныя рас-

лі ны, — ка жа На тал ля БА ЛЮК, 

на чаль нік комп лек су. — У пра-

бір ках у нас рас це не толь кі буль-

ба, але і ру жы, ра да дэнд ро ны. 

З пу пы шак ад ной рас лі ны, на прык-

лад, мож на атры маць да 15 кус тоў 

кве так.

За ві та лі мы і ў схо ві шчы для 

ага род ні ны і са да ві ны, дзе па ба-

чы лі лі ніі па сар та ван ні і ўпа коў-

цы буль бы і ка пус ты. Уба чы лі, як 

буль бу аў та ма тыч на мы юць пе рад 

рэа лі за цы яй.

Па гля дзе лі, як чыс цяць буль бу, 

морк ву, цы бу лю, якія тут жа ва ку у-

му юц ца і пад за каз ад праў ля юц ца 

на прад пры ем ствы. Па каш та ва лі 

яб лы каў і яшчэ больш на тхні лі ся 

ідэ яй улас на га біз не су на зям лі. 

Тым больш што «Прад пры маль ная 

зем ле ўлас ні ца» — пра ект, раз лі ча-

ны на ўвесь год. І гэ тая трох дзён-

ная эк скур сія — толь кі аду ка цый-

ная част ка, пас ля якой пач нец ца 

прак ты ка.

Іры на СІ ДА РОК.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

КА ПІ ТАЛ 
З АГА РО ДА

«Як узяўся за гуж, не кажы, што спіна баліць», — раіць патэнцыйным бізнес-
лэдзі Сяргей СЕНЬ, прадпрымальнік з вёскі Белавуша.

Дух мя ная ві та мін ная пры га жосць пра да ец ца ўвесь год 
і мо жа да ля жаць у фрук тас хо ві шчы да вяс ны.

У ру ках На тал лі БА ЛЮК, на чаль ні ка комп лек су ААТ «Аг ра-Мо таль», 
пра бір кі з ма лю сень кі мі па раст ка мі буль бы.


