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— У нас се зон на рых тоў кі 
па чаў ся з ран ніх агур коў. Мы 
іх за ку пі лі 607 тон, у тым лі ку 
ў на сель ніц тва 430 тон. Агур кі 
яшчэ не скон чы лі ся, се зон бу-
дзе пра цяг вац ца прак тыч на да 
каст рыч ні ка. Сё ле та мы за ку пі лі і 
350 тон та ма таў, з іх у на сель ніц-
тва — 280 тон. Гэ тую га род ні ну 
за куп ля ем пад поў ную па трэ бу.

Між тым клуб ні цам сё ле та 
спры я ла на двор'е, і гэ тай яга ды 
на рых та ва на бы ло 264 то ны — на 
чвэрць больш, чым ле тась. Чар ні-
цы так са ма не пад вя лі, і на рых тоў-
шчы кі пра ца ва лі па-мак сі му ме, 
ад зна чае Свят ла на Атро шчан ка.

— Чар ніц мы за ку пі лі 254 то-
ны. Так са ма тэмп рос ту вя лі-
кі — ён склаў 132 пра цэн ты. З іх 
больш за 200 тон у за ма ро жа-
ным вы гля дзе мы экс пар та ва лі 
ў кра і ны Пры бал ты кі і Поль шчы. 
Па ра лель на за куп ля лі па рэч кі 
чыр во ныя і чор ныя — ад па вед на 
36 тон і 45 тон. Сё ле та ак тыў на 
зай ма ем ся зе ля ні най. Пят руш кі, 
сель дэ рэю, кро пу, зя лё най цы-
бу лі, са ла ты за ку пі лі аж 22 то ны. 
Па гэ тых куль ту рах мы вы хо дзім 
на пер шае мес ца ў кра і не.

З па чат кам даж джоў у ля сах 
з'я ві лі ся і гры бы. Але ж, як вя-
до ма, больш па ло вы тэ ры то рыі 

Го мель скай воб лас ці за бру джа-
на ра ды я цы яй. Ме на ві та та му 
гэ тыя да рун кі ля соў па він ны 
пра хо дзіць жорст кі кант роль, 
перш чым збор шчы кі атры ма-
юць за іх гро шы. Ня гле дзя чы на 
тое, што шмат гры боў ад вяр га-
ец ца, «чыс тых» сё ле та ўжо за-
куп ле на 4 то ны.

А вось з яб лы ка мі на Го-
мель шчы не праб ле ма. Дрэ вы 
так шчод ра ад да лі ўсё ле тась, 
што ця пер ад па чы ва юць. Да рэ-
чы, ад сут нас ці са мых па пу ляр-
ных пла доў спры я ла і за су ха, 
якая ста я ла на поўд ні кра і ны 
прак тыч на ўвесь май і чэр вень. 
Ця пер спа жы вец кае та ва рыст-
ва ак тыў на за куп ляе па пу ляр-
ную са да ві ну ў ін шых аб лас цях 
кра і ны. Рэ сурс ны мі па яб лы ках 
сё ле та ста лі Брэсц кая, Гро дзен-
ская і Мін ская воб лас ці. Між 
тым ме на ві та яб лы кі з'яў ля-
юц ца асноў най сы ра ві най для 
ві на роб ства і вы твор час ці па-
від ла.

Да рэ чы, ца на на яб лы кі вы-
рас ла ў два-тры ра зы ў па раў-
на нні з мі ну лым го дам. Ле тась 
да ва лі толь кі 5—8 ка пе ек за кі-
ла грам, а сё ле та ўжо 18. За ка на-
мер ны пра цэс, да яко га здат чы-
кі пры звы ча і лі ся: ка лі сы ра ві ны 
не ха пае, ад ра зу ж па вы ша ец ца 
ца на. І на ад ва рот.

Між тым на Го мель шчы-
не 136 пры ём на-на рых тоў чых 
пунк таў ак тыў на пра цяг ва юць 
пра ца ваць увесь се зон. Так 
што, ка лі буль бы, бу ра коў, фа-
со лі і ін ша га бу дзе на пад вор-
ку з ліш ка мі, мож на пра даць 
гэ ты лі шак на рых тоў шчы кам. 
А ад ра сы заў сё ды пад ка жуць у 
сель вы кан ка мах.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Сё ле та на Гро дзен шчы не доб ры ўра джай 
на па мі до ры. Ура дзі лі яны і ў пры ват ных 
гас па да роў, і на ага род нін ных 
прад пры ем ствах. І ка лі ва ўлас ных 
гас па дар ках ура джай дзя ку ю чы 
не вя лі кім аб' ёмам не за леж ва ец ца, 
то спра віц ца з вы твор чы мі маш та ба мі 
не заў сё ды ўда ец ца. На пру жа ная сі ту а цыя 
вы клі ка на не вы со кім по пы там на 
чыр во ную пра дук цыю. У тым лі ку з бо ку 
пе ра пра цоў чых прад пры ем стваў.

БРЭН ДА ВЫ ТА МАТ
Па мі дор — тра ды цый ная куль ту ра для 

бе ла ру саў. Не ка то рыя на се ле ныя пунк ты 
на ват прэ тэн ду юць на ста тус па мі дор ных 
ста ліц. У іх лі ку і го рад Іўе Гро дзен скай воб-
лас ці. Тут трэ ці год за пар ла дзяць брэн да вае 
свя та ў го нар гэ тай куль ту ры.

На свя це, якое прай шло лі та раль на дня-
мі, мяс цо выя жы ха ры прад ста ві лі не толь кі 
сваю пра дук цыю, але і мност ва страў з яе. 
Апа фе о зам стаў шас ці мет ро вы бу тэрб род 
з па мі до ра мі, на які пай шло 20 тос та вых 
бу ха нак. Бы лі тут і та ма ты-гі ган ты — ва га 
са ма га вя лі ка га па мі до ра да сяг ну ла 1 кі ла-
гра ма 70 гра маў.

На брэн да вым свя це ўпер шы ню на ла дзі лі 
па мі дор ную бой ку. І са праў ды, чым бе ла рус кі 
па мі дор гор шы за іс пан скі, дзе та кія ві до ві шчы 
даў но іс ну юць і па пу ляр ныя ся род ту рыс таў? 
Па ўсёй бач нас ці, і ў бе ла рус ка га Іўя ёсць 
перс пек ты ва пра сла віц ца да лё ка за ме жа мі 
рай цэнт ра. А той, хто бы вае тут, у пер шую 
чар гу звяр тае ўва гу на доў гія шэ ра гі цяп ліц, 
якія ёсць амаль на кож ным пад вор ку. Рай-
цэнтр прос та ўзя ты ў ко ла цяп лі ца мі, дзе руп-
лі выя гас па да ры вы рошч ва юць не кі ла гра мы, 
а то ны па мі до раў. Для мно гіх жы ха роў-та тар 
гэ та ста ла асноў ным ві дам дзей нас ці, з па ка-
лен ня ў па ка лен не яны зай ма юц ца зем ля роб-
ствам. Стар шы ня іў еў скай му суль ман скай аб-
шчы ны Іван Ша ба но віч рас ка заў, што і дзед, 
і баць ка, і сам ён — ага род ні кі. На прык лад, 
ця пер у яго па мі до ра мі за ня ты тры цяп лі цы 
пло шчай 15 со так. Ура джай сё ле та доб ры, як, 
да рэ чы, і ле тась, а вось збыт не па раў наць з 
мі ну ла год нім. Та ды іў еў скі па мі дор ішоў на 
экс парт і на ўлас ным рын ку быў по пыт.

— Мы во зім па мі до ры ў Мінск, але ця пер 
і там поў на гэ тай пра дук цыі, — ка жа Іван 
Мац ве е віч. — Але знач ная част ка — пры ваз-
ныя, ім парт ныя. Шка да, што яны вы цяс ня-
юць свой, ай чын ны та вар. Да та го ж цяж ка 
пра біц ца на ганд лё выя пло шчы.

Па сло вах Ша ба но ві ча, да во дзіц ца зда-
ваць пра дук цыю пе ра куп шчы кам па 50, 
а то і па 30 ка пе ек за кі ла грам, што на ват 
ні жэй за са бе кошт. Праў да, іў еў скія ага род-
ні кі спа дзя юц ца, што по пыт вы рас це, ка лі 
змен шац ца аб' ёмы ў іх кан ку рэн таў з Пін ска, 
якія ра на пры хо дзяць на ры нак. А па мі до-
раў і са праў ды мно га. Толь кі Ша ба но віч вы-
рошч вае не каль кі тон. Ра ней у ра ё не быў 
свой кан сер ва вы за вод па пе ра пра цоў цы 
га род ні ны, але ця пер ён не пра цуе. Мо жа, 
вар та яго ўзна віць?

СЫ РА ВІ НЫ ХОЦЬ АД БАЎ ЛЯЙ
Са мыя знач ныя аб' ёмы — у Гро дзен скай 

га род нін най фаб ры кі. Па сло вах га лоў на-
га аг ра но ма Мі ка лая Грэб ня, пад па мі до ра мі 
за ня та амаль 10 гек та раў цяп ліч най пло шчы. 
Пры чым, сё ле та яе па вя лі чы лі ўтрая за кошт 
агур коў. Аказ ва ец ца, па мі до ры лепш рэа лі зу-
юц ца. Тым больш што цяп лі цы за бяс печ ва юць 
амаль круг ла га до вы ўра джай, з квад рат на га 
мет ра пло шчы зды ма юць 45 кі ла гра маў та-
ма таў. Фаб ры ка — га рант ста біль най ад праў кі 
га род ні ны на бе ла рус кі ры нак. Знач ную част ку 
пра дук цыі за куп ляе спа жыў са юз. Апош нім ча-
сам больш ак тыў на пра цу юць ра ён ныя ар га-
ні за цыі, якія рэа лі зу юць та вар праз ганд лё вую 
сет ку і пунк ты гра мад ска га хар ча ван ня. Та кім 
чы нам гро дзен скі па мі дор да хо дзіць ва ўсе кут-
кі рэ гі ё на. За ку пач ная ца на — 50 ка пе ек. У ад-
дзе ле на рых то вак Гро дзен ска га спа жыў саю за 
ад зна чы лі, што за куп ка вя дзец ца не толь кі ў 
сва ім рэ гі ё не, але і па ўсёй кра і не, у тым лі ку 
ў на сель ніц тва. І гэ ты сег мент так са ма ак тыў-
на ўдзель ні чае ў зда чы сва ёй пра дук цыі. Што 
да ты чыц ца аб' ёмаў, дык яны, як па ве да мі лі ў 
ад дзе ле, за ста юц ца на ўзроў ні мі ну ла га го да.

Тан на мож на ку піць па мі до ры ў СВК 
«Свіс лач». Тут пра дук цыю рэа лі зу юць па 
60—70 ка пе ек за кі ла грам. Та кія пра па но вы 
мож на ўба чыць на кал гас ным сай це. Але ў 
цэ лым збыт пра дук цыі праб ле ма тыч ны.

— Ні хто не бя рэ, вы рошч ва ем, вы-
трым лі ва ем усе па трэб ныя стан дар ты, 
а на про да жы па чы на ец ца збой. Вар та 
не як рэ гу ля ваць гэ ты ры нак і ад да ваць 
пе ра ва гу свай му ай чын на му пра дук ту, 
а не пры ваз но му, — за зна чае га лоў ны 
аг ра ном Сяр гей Са ўчык.

Гас па дар ка, да рэ чы, спе цы я лі зу ец ца на 
вы рошч ван ні га род ні ны. Пад па мі до ры ад ве-
дзе ны цэ лы гек тар пло шчы, але па се вы гэ тай 
куль ту ры бу дуць ска ра чаць дзе ля праб лем 
са збы там. Праў да, ней кую част ку за бя рэ 
пе ра пра цоў ка, а ку ды па дзець асноў ны ўра-
джай, ка лі ры нак пе ра поў не ны? — за да ец ца 
пы тан нем спе цы я ліст гас па дар кі. Акрэс ліў ён 

і праб ле му да га вор ных па ста вак ганд лё вым 
ар га ні за цы ям. Па яго сло вах, яны мо гуць 
узяць менш, чым пла на ва ла ся. А ўра джай 
за клад ваў ся з улі кам па ста вак, у вы ні ку за-
ста юц ца знач ныя рэшт кі.

Да рэ чы, праб ле ма са збы там ха рак тэр на 
і для ін шых рэ гі ё наў кра і ны. У су вя зі з гэ тым 
ага род ні кі імк нуц ца пры цяг нуць ува гу дзяр-
жа вы да гэ та га пра дук ту. У СМІ вы каз ва лі ся 
на ват пра па но вы зра біць так, як у Лу нін цы 
з клуб ні ца мі, — вы кі нуць ура джай. Па куль 
спра ва да гэ та га не дай шла, але рэ гу ля ваць 
пра цэс не аб ход на, лі чаць вы твор цы.

ШТО З ПЕ РА ПРА ЦОЎ КАЙ?
Зра зу ме ла, што рэа лі за ваць увесь ура-

джай та ма таў скла да на. Пло шчы пад куль-
ту ру рас туць, і спа дзя ван ні на экс парт па ці ху 
зні жа юц ца. Пра гэ та свед чаць і гро дзен скія 
вы твор цы. А ганд лё выя прад пры ем ствы 
час ця ком ро бяць вя лі кія на крут кі на та вар, 
і ён пра да ец ца ма руд на. Да та го ж мно гія 
ад да юць пе ра ва гу пры ваз ным па мі до рам, 
якія доў га за хоў ва юц ца. У той жа час бе ла-
рус кі та вар не за па тра ба ва ны, хоць і больш 
эка ла гіч ны. Та кія за ўва гі, зноў жа, пра гу ча лі 
з вус наў гро дзен скіх вы твор цаў.

На пру жа ную сі ту а цыю маг ла б па леп-
шыць пе ра пра цоў ка. І та кое прад пры ем ства 
у рэ гі ё не ёсць — да во лі буй ны кан сер ва вы 
за вод пад Грод нам з 60-га до вай гіс то ры яй. 
Дзе сяць га доў та му тут ад бы ла ся та таль ная 
рэ кан струк цыя, уста ноў ле ны су час ныя лі ніі. 
Ёсць у асар ты мен це і ня ма ла ві даў пра дук-
цыі з пе ра пра ца ва ных та ма таў — гэ та і соўс, 
і па ста, і та ма ты ў та мат най за ліў цы, і ма ры-
на ва ныя. Дык мо жа прад пры ем ства вы ра-
шыць на спе лую па мі дор ную праб ле му?

Аказ ва ец ца, што і тут па мі дор не вель мі 
за па тра ба ва ны. У ад дзе ле вы твор час ці па-
ве да мі лі, што знач ная коль касць на рых то-
вак яшчэ не пра да дзе на з мі ну ла га го да, ка лі 
бы лі пе ра пра ца ва ны да во лі вя лі кія аб' ёмы. 
Та му на прад пры ем стве ад маў ля юц ца пра-
ца ваць з сё лет нім ура джа ем, хоць пра па ноў 
ха пае. Не вя лі кую пар тыю — ка ля 3 тон — 
збі ра юц ца за ку піць толь кі ў СВК «Свіс лач». 
Ра зам з тым на за вод зе ад зна чы лі, што су-
ты ка юц ца з вя лі кай кан ку рэн цы яй га то вай 
пра дук цыі на бе ла рус кім рын ку.

Між тым сла ву ты па мі дор, які стаў брэн-
дам та го ж Іўя, і не толь кі яго, у знач най 
сту пе ні за бяс печ вае і са ма за ня тасць мяс цо-
вых жы ха роў. Як ба чым, ка рыс ны пра дукт 
зні мае праб ле мы з пра ца ўлад ка ван нем там, 
дзе ня ма пра мыс ло вых прад пры ем стваў. 
А зна чыць, спры яе і даб ра бы ту на сель ніц-
тва. А да ча го, у рэш це рэшт, імк нец ца дзяр-
жа ва, як не да гэ та га?

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

пра цуй! Ган на Ва сі леў на сва іх дзя цей 
з дзя цін ства гэ та му ву чы ла. А ця пер 
пры ду ма ла па душ ку бяс пе кі для сва іх 
на шчад каў.

— Не як з уну кам ез дзі лі на вы-
стаў ку і звяр ну лі ўва гу на не вя ліч-
кую ма ла ка пе ра пра цоў чую ўста ноў-
ку, — рас каз вае яна. — Я ўну ку ка жу: 
гро шы бе ра жы, ка лі рап тоў на ма ла-
ко ад на сель ніц кіх ка роў ста не не-
за па тра ба ва на на прад пры ем ствах, 
мож на бу дзе зра біць сваю мі ні-вы-
твор часць. Лі цэн зія на гэ та сён ня не 
па трэб на. Раз лі вай ма ла ко ў па ке ты і 
ва зі па вёс ках, пра па ноў вай. І не пра-
па дзеш.

Сель са вет 
збі рае ма ла ко

Да рэ чы, гэ та ня дрэн ны спо саб 
па поў ніць не вя лі кі вяс ко вы бюд жэт. 
У Баб руй скім ра ё не на збо ры ма ла ка 
ад на сель ніц тва пад за раб ля юць два 
сель са ве ты з адзі нац ца ці — Ка ва лёў-
скі і Ва ра тын скі. Апош ні гэ тым зай ма-
ец ца ўжо больш за 10 га доў.

— У нас рас пра ца ва на тры ма лоч-
ныя марш ру ты і, ад па вед на, пра-
цу юць тры ма ла ка збор шчы кі плюс 
бух гал тар-ла ба рант, які вы зна чае 
якасць ма ла ка, — ка жа стар шы ня 
Ва ра тын ска га сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў Ула дзі мір ВЯ РОЎ КІН. — 
Да рэ чы, з трох ма ла ка збор шчы каў 
дзве жан чы ны. Тая ж Га лі на Мі ха-
лё нак зай ма ец ца гэ тай спра вай ужо 
во сем га доў. Для збо ру ма ла ка ў нас 
ёсць усё не аб ход нае — ко ні, вуп ра-
жы, бак ла гі. На тэ ры то рыі сель са ве та 
16 на се ле ных пунк таў, усе іх і ахоп-
лі ва ем. За дзень адзін ма ла ка збор-
шчык пра яз джае 14—16 кі ла мет раў. 
Яго за да ча — па спець вяр нуц ца да 
пры быц ця ма ла ка во за ад гар мал за-
во да. Мы на огул вель мі ад каз на па-
ды хо дзім да вы ка нан ня ўсіх па тра ба-
ван няў з бо ку пе ра пра цоў шчы ка. Усе 
не аб ход ныя па ра мет ры — тлус тасць, 
шчыль насць, на яў насць у ма ла цэ 
ней кіх не да пу шчаль ных пры ме сяў — 
пад кант ро лем на ша га бух гал та ра-
ла ба ран та Та ма ры Стэль мак. Яна 
вель мі скру пу лёз ны ра бот нік. Жорст-
кія па тра ба ван ні прад' яў ля юц ца да 
тэм пе ра ту ры са мо га ма ла ка — яна 
па він на быць мак сі мум плюс 9 гра-
ду саў. Лю дзі ўсе па пя рэ джа ны, каб не 
крыў дзі лі ся, ка лі з-за гэ та га ма ла ко 
вер нуць. Пе ра пра цоў шчы ка так са ма 
зра зу мець мож на. Ка лі цёп лае, толь кі 
што вы да енае ма ла ко змеш ва ец ца 
з аха ло джа ным, па чы на ец ца пра цэс 
скі сан ня. Ка му гэ та трэ ба?

На тэ ры то рыі сель са ве та сён ня на-
ліч ва ец ца 87 ка роў. Да рэ чы, стар шы-
ня так са ма тры мае дзве ка ро вы.

— Тры літ ры ў дзень з'я да ем, ас тат-
няе зда ём, — ка жа ён. — Ка ро ва — гэ та 
пры быт ко ва, праб ле мы мо гуць быць 
толь кі з на рых тоў кай кар моў для яе. 
Без срод каў ме ха ні за цыі зра біць гэ та 
цяж ка. Ка лі б гас па дар кі рэ гу ляр на і 
больш ак тыў на да па ма га лі, зда ец ца, 
лю дзей, якія тры ма лі б ка роў, бы ло б 
больш. І ма ла ка, якое б зда ва лі дзяр-
жа ве, так са ма.

Збі раць ма ла ко ў на сель ніц тва, ка-
неш не, кла пат лі ва, але ж трэ ба пад-
трым лі ваць жы ха роў, лі чаць у сель-
вы кан ка ме.

— Плюс ча ты ры ра бо чыя мес цы 
для ма ла ка збор шчы каў і бух гал та-
ра-ла ба ран та, — ад зна чае Ула дзі-
мір Вя роў кін. — Ды і пры бы так хоць 
не вя лі кі, але ж ёсць. Пас ля вы пла ты 
дзяр жа ве па дат каў, а на сель ніц тву за 
ма ла ко за ста ец ца пэў ная су ма, якой 
ха пае на ней кія вель мі не аб ход ныя ў 
гас па дар цы дро бя зі. Тое ж аб ста ля-
ван не для ла ба ран та мы з гэ тых жа 
гро шай куп ля лі. А яшчэ кры ху да па-
ма га ем на ша му дзі ця ча му сад ку, ды і 
ў шко лу з пус ты мі ру ка мі не хо дзім.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та з ар хі ва Вік та ра ФІСЬ КО 

і Та ма ры СТЭЛЬ МАК.

ЗДА ЛІ — ПРЫ НЯ ЛІ ДА СЛЕ ДУ ЕМ ПРАБ ЛЕ МУ

Ужо не каль кі га доў, як фер ме ры і пры ват ныя гас па дар кі 
Бе ла ру сі ў цэ лым і Го мель шчы ны ў пры ват нас ці ак тыў на па ча лі 
вы рошч ваць ка ву ны. Сё ле та іх столь кі, што аб лас ное спа жы вец кае 
та ва рыст ва ад мо ві ла ся ад за ку пак вя ліз най са лод кай яга ды 
за ме жа мі кра і ны і ад дае пе ра ва гу мяс цо вым сар там. На чаль нік 
упраў лен ня на рых то вак, пра мыс ло вас ці і знеш не эка на міч най 
дзей нас ці Го мель ска га аб лас но га спа жы вец ка га та ва рыст ва 
Свят ла на АТРО ШЧАН КА ка жа, што ар га ні за цыя за куп ляе больш 
за 100 ві даў роз най пра дук цыі і сы ра ві ны.

ЯБ ЛЫ КАЎ МА ЛА, але ка ву ны ра ду юць

ШТО Ў ЗА СЕ КАХ?

Чым та мат не да га дзіў?
Вы твор цы скар дзяц ца, што на гэ ту пра дук цыю ніз кі попыт

іvу
еn
еw

s.b
у


