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(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)

— Га род ні най і буль-
бай Бе ла русь мо жа і ся бе 
за бяс пе чыць, і сяб роў. 
А што ў кра і не ро біц ца 
з ліш кам сель гас пра-
дук цыі, вы ра шча най на 
ўлас ных пад вор ках? Ні-
чо га не губ ля ем?

— Са праў ды, у рэс пуб-
лі цы вы твор часць буль бы 
і га род ні ны да зва ляе ў поў-
ным аб' ёме за бяс пе чыць 
па трэ бы ўнут ра на га рын ку 
і мець сва бод ныя рэ сур сы 
для па стаў кі на экс парт. 
Ліш кі пра дук цыі, вы га да-
ва най і вы ра шча най у аса-
біс тых гас па дар ках гра ма-
дзян, што год за куп ля юц ца 
Бел ка ап са ю зам.

— Як ідзе за клад ка 
ста бі лі за цый ных фон-
даў (за па саў) хар чо вых 
та ва раў сё ле та, з якім 
за па сам бу дзем узім ку?

— Ця пер вя дзец ца ра бо-
та па фар мі ра ван ні аб' ёмаў 
за клад кі асноў ных ві даў 
пло да а га род нін най пра-
дук цыі для ста бі лі за цый-
ных фон даў на між се зон ны 
пе ры яд 2019—2020 га доў, 
якія бу дуць за цвер джа ны 
абл вы кан ка ма мі і Мін скім 
гар вы кан ка мам да 1 ве-
рас ня. Ста бі лі за цый ныя 
фон ды да зва ля юць уплы-
ваць на роз ніч ныя цэ ны 
ўнут ра на га рын ку кра і ны 
і па збя гаць іх не аб грун-
та ва ных скач коў. Што год 
ста бі лі за цый ныя фон ды 
за клад ва юц ца ў за пла на-
ва ных аб' ёмах.

— Ча ла век не толь кі 
вы рас ціў буль бу ці яб-

лы кі, а яшчэ і тры мае 
ка ро ву або не каль кі, за-
ста юц ца ліш кі ма ла ка, — 
ку ды і на якіх умо вах іх 
мож на здаць?

— Гра ма дзя не, якія 
ажыц цяў ля юць вя дзен не 
ўлас ных пад соб ных гас-
па да рак, мо гуць па сва ім 
жа дан ні рэа лі зоў ваць ма-
ла ко з пры ват на га пад вор-
ка юры дыч ным і фі зіч ным 
асо бам, а так са ма ін ды ві ду-
аль ным прад пры маль ні кам 
згод на з за клю ча ны мі з імі 
да га во ра мі. Гэ та пра ду гле-
джа на ар ты ку лам 6 за ко-
на аб аса біс тых пад соб ных 
гас па дар ках гра ма дзян.

Ма ла ка пе ра пра цоў чыя 
ар га ні за цыі кра і ны пры ма-
юць сы рое ка ро ві на ма ла ко 
як ад сель ска гас па дар чых 
ар га ні за цый, так і ад на сель-
ніц тва ў ад па вед нас ці з па-
тра ба ван ня мі СТБ 1598-2006 
«Ма ла ко ка ро ві на сы рое. 
Тэх ніч ныя ўмо вы». Для за-
бес пя чэн ня кант ро лю якас-
ці та ко га ма ла ка, пры ня та га 
ад на сель ніц тва, вы твор чыя 
ла ба ра то рыі сель ска гас па-
дар чых ар га ні за цый акрэ-
ды та ва ны для вы зна чэн ня 
ад па вед ных па каз чы каў.

—  П а д  п р а  г р а  м а 
10 «Раз віц цё і пад трым-
ка ма лых фор маў гас-
па да ран ня» Дзяр жаў-
най пра гра мы раз віц ця 
аграр на га біз не су на 
2016—2020 га ды пра ду-
гледж вае вы пла ту над-
ба вак да за ку пач ных 
цэн гра ма дзя нам, якія 
рэа лі зу юць ма ла ко. Як 
яны вы зна ча юц ца?

— Па мер над ба вак што-
год вы зна ча ец ца Мін сель-

гас хар чам у ме жах срод-
каў, пра ду гле джа ных у 
рэс пуб лі кан скім бюд жэ це 
на раз віц цё сель ска гас па-
дар чай вы твор час ці, ры-
ба вод ства і пе ра пра цоў ку 
сель ска гас па дар чай пра-
дук цыі. Так, па ста но вай 
Мін сель гас хар ча аб над-
баў ках да за ку пач ных цэн 
на сель ска гас па дар чую 
пра дук цыю на сель ніц тва ў 
2019 го дзе па мер над баў-
кі да за ку пач най ца ны за 
1 кі ла грам ма ла ка ба зіс най 
тлус тас ці (3,6 пра цэн та) 
скла дае 0,04 руб ля.

Па ра дак раз лі ку асо ба-
мі, якія за ку пі лі ма ла ко ў 
на сель ніц тва, ажыц цяў-
ля ец ца ў ад па вед нас ці 
з па ста но вай Мі ніс тэр-
ства сель скай гас па дар-
кі і хар ча ван ня Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ад 4 кра са ві ка 
2018 го да № 35. У 2018 го-
дзе ў на сель ніц тва бы ло 
за куп ле на 165,3 ты ся чы 
тон ма ла ка для да лей шай 
пе ра пра цоў кі і вы твор час-
ці ма лоч ных пра дук таў і 
вы пла ча ныя над баў кі да 
за ку пач ных цэн у па ме ры 
6205 ты сяч руб лёў.

— Ці ка вяць чы та чоў 
ад нос на но выя для нас 
куль ту ры кштал ту ка ву-
ноў. Якая ў іх сё ле та ўра-
джай насць, якое мес ца 
на рын ку яны зой муць?

— Так, у 2019 го дзе ў 
сель ска гас па дар чых ар-
га ні за цы ях і ся лян скіх 
(фер мер скіх) гас па дар-
ках бу дзе вы раб ле на ка ля 
450 тон бах ча вых куль тур. 
Па сад кі бах ча вых куль тур 
скан цэнт ра ва ны ў асноў-
ным у Брэсц кай (больш 

за 70 пра цэн таў усіх пло-
шчаў), Го мель скай, Гро-
дзен скай і Мін скай аб-
лас цях. Ле тась бах ча вы мі 
куль ту ра мі (у асноў ным 
ка ву на мі) бы ло за ня та 
35,9 гек та ра (85 пра цэн-
таў ад уз роў ню 2017 го-
да). Вы твор часць гэ тых 
куль тур скла ла 421,1 то ны 
(100,1 пра цэн та ад уз роў ню 
2017 го да) пры ся рэд няй 
ура джай нас ці 125 цэнт не-
раў з гек та ра.

Най буй ней шыя вы твор-
цы ка ву ноў у на шай кра і не — 
прад пры ем ствы «Чар ня ны» 
Ма ла рыц ка га ра ё на, «Цяп-
ліч ны кам бі нат «Бя рэс це» 
Брэсц ка га ра ё на, «Друж ба 
і К» Сма ля віц ка га ра ё на, 
а так са ма «Гро дзен ская ага-
род нін ная фаб ры ка».

Вы рошч ван не бах ча-
вых куль тур — вы твор часць 
пра ца ём кая, па тра буе знач-
на га пры мя нен ня руч ной 
пра цы: ад па се ву (вы сад кі 
ра са ды) з вы ка ры стан нем 
ча со вых плё нач ных хо ва-
нак і да ўбор кі.

— У кра і не па ча лі вы-
рошч ваць цвёр дыя сар-
ты пша ні цы. Ці хут ка 
бу дзе ў нас ма ка ро на з 
бе ла рус ка га збож жа?

— Сён ня да вы ка ры стан-
ня ў сель ска гас па дар чай 
вы твор час ці да пу шча на 
больш за 100 сар тоў мяк-
кай пша ні цы ай чын най і 
за меж най се лек цыі, та ды 
як цвёр дай пша ні цы да пу-
шча на толь кі во сем сар тоў. 
Сель ска гас па дар чыя ар га-
ні за цыі краіны па спя хо ва 
зай ма юц ца вы рошч ван-
нем пша ні цы мяк кіх сар-
тоў для вы твор час ці збож-

жа хар чо ва га і кар ма во га 
пры зна чэн ня (па сяў ная 
пло шча скла дае больш за 
660 ты сяч гек та раў).

Вы рошч ван не пша ні цы 
цвёр дых сар тоў у сель-
ска гас па дар чай вы твор-
час ці не ажыц цяў ля ла ся 
ў су вя зі з не спры яль ны мі 
для яе гле ба ва-клі ма тыч-
ны мі ўмо ва мі, не вы со кай 
пра дук цый нас цю збож жа 
(12—15 ц/га), а так са ма не-
да стат ко вай якас цю гэ та га 
збож жа для на ступ на га вы-
ка ры стан ня яго пе ра пра-
цоў чы мі ар га ні за цы я мі.

Се лек цы яй сар тоў цвёр-
дай пша ні цы сён ня ў кра і-
не зай ма ец ца Бе ла рус кая 
дзяр жаў ная сель ска гас-
па дар чая ака дэ мія, якая 
ства ры ла тры сар ты (Сла-
ві ца, Ра за лія, Ва лен та), 
уклю ча ныя ў дзяр жаў ны 
рэ естр сар тоў. Так са ма ў 
гэ ты рэ естр уклю ча ны тры 
сар ты (Ама зон ка, Ак сі-
ніт, Агат Да нскі) се лек цыі 
Усе ра сій ска га НДІ збож-
жа вых куль тур імя І. Г. Ка-
лі нен кі, два сар ты (Ме ры-
ды я на, Іры дэ) се лек цыі 
італь ян скай фір мы Sосіеtа 
Рrоduttоrі Sеmеntі S. Р. А.

— А ўво гу ле, з якім 
«ка ра ва ем» бу дзем зі-
ма ваць?

— За дан не на па стаў ку 
збож жа для рэс пуб лі кан-
скіх дзяр жаў ных па трэб у 
аб' ёме 815 ты сяч тон бу дзе 
вы ка на на — гэ та да зво ліць 
за бяс пе чыць па трэ бу ўнут-
ра на га рын ку ў му ка моль-
на-кру пя ной пра дук цыі да 
но ва га ўра джаю ў поў ным 
аб' ёме.

Па вод ле апе ра тыў най 
ін фар ма цыі, па ста не на 
14 жніў ня 2019 го да ар га ні-
за цы я мі-на рых тоў шчы ка мі 
для рэс пуб лі кан скіх дзяр-
жаў ных па трэб за куп ле на 
660,2 ты ся чы тон хар чо ва га 
збож жа, што скла дае 81 % 
ад уста ноў ле на га за дан-
ня, у тым лі ку па Брэсц кай 
воб лас ці — 89,1 ты ся чы 
тон (92,8 %), Ві цеб скай — 
80,2 ты ся чы тон (69,7 %), 
Го мель скай — 74,3 ты ся чы 
тон (63 %), Гро дзен скай — 
130,9 ты ся чы тон (95,5 %), 
Мін скай — 176,6 ты ся чы тон 
(95,5 %), Ма гі лёў скай — 
109,1 ты ся чы тон (66,5 %).

Хар чо вай пша ні цы ў 
лік дзярж за ка зу па сту пі ла 
414,8 ты ся чы тон (85,4 % 
ад за дан ня), жы та — 
212 ты сяч тон (86,5 %), 
яч ме ню — 17,4 ты ся чы тон 
(60 %), аў са — 16 ты сяч тон 
(36,8 %).

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

А
Д СУТ НАСЦЬ пра дук цыі 
ста бі лі за цый на га фон ду 
ў на рых тоў шчы каў, 

не за бес пя чэн не рыт міч ных па ста вак 
у ганд лё выя пунк ты пры па вы ша ным 
по пы це на ай чын ную сель гас пра дук цыю 
па цяг ну ла сё ле та рост кош ту на 
не ка то рыя яе ві ды ў 3-5 ра зоў. 
І ў пер шую чар гу праз па ве лі чэн не 
ганд лё вых над ба вак суб' ек та мі ганд лю. 
Да та ко га вы ва ду прый шлі спе цы я ліс ты 
Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю 
Ві цеб скай воб лас ці.

Там кан ста ту юць, што не вы кон ва юц-
ца да ру чэн ні Прэ зі дэн та па за бес пя чэн ні 
на сель ніц тва якас най ай чын най сель ска-
гас па дар чай пра дук цы яй, пад трым цы яе 
вы твор цаў і ска ра чэн ні до лі ім пар ту. Гэ та 
вы свет лі ла ся ў вы ні ку кант роль ных ме ра-
пры ем стваў, пра ве дзе ных у пер шым паў-
год дзі.

На чаль нік упраў лен ня кант ро лю 
за ра бо тай га лін гас па дар кі Ка мі тэ-
та дзярж кант ро лю Ві цеб скай воб лас ці 
Ва дзім ВА ЛО ВІЧ рас тлу ма чыў, што не пры-
няц це мяс цо вай ула дай на леж ных мер па 
ака зан ні ай чын ным вы твор цам пад трым кі 
па пра соў ван ні вы ра шча най пра дук цыі ў 
роз ніч ную ганд лё вую сет ку, і ў пер шую чар-

гу да буй ных ганд лё вых ры тэй ле раў, цяг не 
паў сюд нае яе за мя шчэн не ім парт най.

Тро хі гіс то рыі ў тэ му. Ра ней у мэ тах 
бес пе ра бой на га за бес пя чэн ня на сель-
ніц тва ай чын ны мі пра дук та мі ў між се-
зон ны пе ры яд па чы на ю чы з 1998 го да 
пад не па срэд ным кі раў ніц твам Са ве та 
Мі ніст раў у аб лас цях і Мін ску па ча лі ства-
рац ца ста бі лі за цый ныя фон ды хар чо вых 
та ва раў. У іх пер ша па чат ко ва за клад ва-
лі ся мя са, жы вёль нае мас ла, сы чуж ныя 
цвёр дыя сы ры, су хое ма ла ко, тва рог, 
га род ні на, са да ві на, буль ба, цу кар. По-
тым Саў мі нам бы лі вы клю ча ны пра дук ты 
жы вё ла га доў лі і цу кар. А спіс пра дук таў 
рас лі на вод ства, акра мя буль бы і са да ві-
ны, быў да поў не ны ка пус тай, морк вай, 
бу ра ка мі, цы бу ляй.

З 2016 го да, пас ля та го як функ цыі 
па ства рэн ні стаб фон даў хар чо вых та-
ва раў бы лі пе ра кла дзе ныя ўра дам на 
абл вы кан ка мы і Мін скі гар вы кан кам, 
ра бо та па іх фар мі ра ван ні і вы ка ры-
стан ні пе ра важ на ста ла фар маль най 
і пра во дзі ла ся для вы гля ду.

— Ка мі тэ там воб лас ці вы кры ва лі ся фак-
ты фар маль на га за клю чэн ня да га во раў: як 
па між за ха валь ні ка мі і вы твор ца мі пра дук-
цыі, так і па між за ха валь ні ка мі пра дук цыі 
стаб фон ду і ганд лё вы мі ар га ні за цы я мі. 
Фак тыч на да га вор ныя ад но сі ны не вы кон-
ва лі ся, штраф ныя санк цыі за не вы ка нан не 
ўзя тых ба ка мі на ся бе аба вя за цель стваў 
не пры мя ня лі ся... Кант роль ны мі ме ра-
пры ем ства мі ўста ноў ле на, што шмат у 
якіх за ха валь ні каў на мо мант на вед ван ня 
ад сут ні ча ла ў да ве дзе ным мяс цо вы мі ор-

га на мі ўла ды аб' ёме пра дук цыя стаб фон-
ду, — пра цяг вае Ва дзім Ва ло віч.

Пры гэ тым ад бы ва ла ся і што га до вае 
зні жэн не аб'ёмаў стаб фон даў. На прык лад, 
на між се зон ны пе ры яд 2018/2019 га доў, 
у па раў на нні з 2017/2018 га да мі Ві цеб скім 
абл вы кан ка мам зні жа ны аб' ёмы пра дук-
цыі па боль шас ці яе ві даў (акра мя морк вы 
і бу ра коў). У пры ват нас ці, па рэп ча тай цы-
бу лі на 100 тон (з 2400 да 2300), буль бе — 
на 660 т (з 8500 да 7840 т), бе ла ка чан най 
ка пус це — на 730 тон (з 4500 да 3770). А па 
яб лы ках — на 920 т, і гэ та ў па раў на нні з пе-
ры я дам 2016/2017 га доў менш на па ло ву!

Ра ней, ка лі гэ тыя аб' ёмы за цвяр джа лі ся 
Саў мі нам, яны бы лі вы шэй шыя ў ра зы.

У цэ лым пра ве дзе ныя кант роль-
ныя ме ра пры ем ствы па ка за лі, што 
гра ма дзя не не ў поў ным аб' ёме за-
бяс печ ва юц ца якас ным ай чын ным 
хар ча ван нем. Ад па вед на, асноў ная 
за да ча ства рэн ня за па саў пра дук цыі 
стаб фон ду не да сяг ну тая, у тым лі ку 
з пры чы ны зні жэн ня яго аб' ёмаў. 

Вы ні кі кант роль ных ме ра пры ем стваў 
раз гле джа ны на па ся джэн ні ка ле гіі Ка мі-
тэ та з удзе лам кі раў ніц тва абл вы кан ка ма, 
га рад скіх і ра ён ных вы кан ка маў, ін шых 
ар га ні за цый і прад пры ем стваў. Уне се ны 
кан крэт ныя пра па но вы па вы праў лен ні сі-
ту а цыі, якая скла ла ся.

У мэ тах вы ка нан ня рэ ка мен да цый Ка-
мі тэ та дзярж кант ро лю пры за цвяр джэн ні 
ў жніў ні аб' ёмаў і на менк ла ту ры ста бі лі за-
цый ных фон даў (за па саў) пра дук цыі рас-
лі на вод ства для рэа лі за цыі ў між се зон ны 

пе ры яд 2019/2020 га доў абл вы кан кам 
па вя лі чыў у па раў на нні з за кла дзе ны мі 
ле тась аб' ёмы: буль бы — на 60 тон, яб-
лы каў — на 70 тон, цы бу лі рэп ча тай — на 
100 тон, ка пус ты — на 330 тон...

Вы кан ка мам да ру ча на за бяс пе чыць 
за клю чэн не па між суб' ек та мі гас па да-
ран ня (якія ажыц цяў ля юць вы твор часць, 
за хоў ван не, рэа лі за цыю пра дук цыі рас лі-
на вод ства) ад па вед ных да га во раў, што 
пра ду гледж ва юць аб' ёмы, ві ды (га тун кі) 
пра дук цыі, кан крэт ную ма тэ ры яль ную ад-
каз насць за не вы ка нан не ба ка мі аба вя за-
цель стваў. Но вы ўра джай трэ ба за клас ці ў 
схо ві шчы да 1 ліс та па да.

Кант ра ля ваць пы тан не вель мі піль на 
бу дуць і на да лей.

Ці ёсць са зда чай пры ват най пра дук цыі 
праб ле мы? У Ві цеб скім аб лас ным са ю зе 
спа жы вец кіх та ва рыст ваў ку пяць усё і ва 
ўсіх, хто па жа дае здаць ліш няе. Праб лем з 
транс пар там, апла тай і тым, дзе за хоў ваць 
пра дук цыю, не бу дзе. Уво гу ле, больш за 
70 % у агуль ных аб' ёмах на рых тоў ча га 
аба ро ту спа жы вец кай ка а пе ра цыі — пра-
дук цыя, якая за куп ля ец ца ў на сель ніц тва. 
Спа жы вец кая ка а пе ра цыя ў воб лас ці з'яў-
ля ец ца асноў ным на рых тоў шчы кам буль-
бы, га род ні ны, са да ві ны, ягад, гры боў і 
ін шай пра дук цыі.

Каб на быць і за ха ваць ура джай, у Ві-
цеб скай воб лас ці дзей ні чае ка ля дзе вя-
нос та пры ём ных на рых тоў чых пунк таў, ка-
ля двац ца ці схо ві шчаў. Ёсць дзе, да рэ чы, 
і пра даць вы ра шча ную на ўлас ным пад-
вор ку пра дук цыю: 1400 ганд лё вых мес цаў 
да ец ца гра ма дзя нам для яе рэа лі за цыі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ!

БУЛЬ БЫ ХО ПІЦЬ УСІМ?БУЛЬ БЫ ХО ПІЦЬ УСІМ?
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ЗА ПАС БЯ ДЫ НЕ ЧЫ НІЦЬЗА ПАС БЯ ДЫ НЕ ЧЫ НІЦЬ


