
УСМІХНЕМСЯ  

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А.  ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк 
дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, 
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  
287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, сакратарыята — 292 05 82, адказных 
за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае 
самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, 
Віцебску: 43 23 74, Гомелi: 28 27 27, Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: 
(017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zviazda.by, 
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.008.  Iндэкс 63850.  Зак. № 1607.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
24 мая 2019 года. 

Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фо
та

 В
ікт
ор
ыі

 С
УД

ЗІ
ЛО

ЎС
КА

Й.

Фо
та

 А
ля
кс
ан
др
а Ш

АБ
ЛЮ

КА
.

Фо
та

 М
ар
ыі

 Ж
Ы
ЛІ
НС

КА
Й.

Фо
та

 В
ікт
ор
ыі

 С
УД

ЗІ
ЛО

ЎС
КА

Й.

Фо
та

 М
ар
ын

ы 
БЕ

ГУ
НК

ОВ
АЙ

.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.53 21.21 16.28
Вi цебск — 4.35 21.18 16.43
Ма гi лёў — 4.43 21.11 16.28
Го мель — 4.47 21.00 16.13
Гродна — 5.10 21.35 16.25
Брэст    — 5.18 21.27 16.09

ЗАЎТРА
Жон кі дзе каб рыс таў па еха лі за імі 

ў ссыл ку, та му што не да га ва ры лі.

— Сфа та гра фуй мя не, ка лі лас ка, 

з квет ка мі.

— Доб ра, да вай. Дзе квет кі?

— Вось і я пра гэ та ха це ла спы таць: 

«Дзе квет кі?»

Аўтамабіль, з вокнаў якога гучала 

шостая сімфонія Чайкоўскага, дзве 

гадзіны не даваў кампаніі дырыжораў 

спакойна нанізаць шашлыкі.

25 МАЯ

1700 год — па ча та бу даў-

ніц тва Мінск ага кас-

цё ла езу і таў — пом ні ка ар хі тэк ту ры 

ба ро ка (сён ня — ка фед раль ны кас-

цёл Най свя цей шай Пан ны Ма рыі).

1886 год — ад кры та мін скае ад дзя лен-

не Ся лян ска га па зя мель на га бан ка. 

Банк быў ство ра ны для за бес пя чэн ня доў га тэр мі-

но вым дзяр жаў ным крэ ды там ся лян пры куп лі імі 

па ме шчыц кіх зя мель.

1907 год — у Віль ні быў ство ра ны Бе ла-

рус кі на стаў ніц кі са юз, пра фе сій на-

па лі тыч ная ар га ні за цыя бе ла рус кіх на стаў ні каў. 

Ар га ні за цыя аб' яд ноў ва ла пры хіль ні каў бе ла ру сі-

за цыі на род най аду ка цыі. Сва ёй мэ тай са юз ста віў 

рэ ар га ні за цыю сіс тэ мы аду ка цыі для ўзды му гра мад скай са ма свя до мас ці 

і куль ту ры на ро да. Вы сту паў за свец кі ха рак тар аду ка цыі, ад ме ну са слоў-

ных, на цы я наль ных і рэ лі гій ных аб ме жа ван няў у сфе ры аду ка цыі, пе ра да чу 

школь най спра вы ў рас па ра джэн не на стаў ніц кіх са ве таў, пе ра вод па чат-

ко ва га на ву чан ня на бе ла рус кую мо ву (пры за ха ван ні вы ву чэн ня рус кай і 

ін шых мяс цо вых моў), па ляп шэн не ма тэ ры яль на га ста но ві шча на стаў ні каў. 

Ва ўмо вах рэ ак цыі пас ля па ра жэн ня рэ ва лю цыі 1905—1907 га доў са юз быў 

вы му ша ны спы ніць сваю дзей насць. Ад на віў пра цу пад час Пер шай су свет най 

вай ны, ад нак ня мец кі мі аку па цый ны мі ўла да мі зноў быў за ба ро не ны.

1944 год — полк «Нар ман дыя-Нё ман» пад ка ман да ван нем ма ё ра 

П. Пу я да быў на кі ра ва ны на 3-і Бе ла рус кі фронт. Полк «Нар-

ман дыя-Нё ман» — 1-ы асоб ны фран цуз скі зні шчаль ны авія полк, які ўдзель ні-

чаў у Вя лі кай Ай чын най вай не ў ба ях на са вец ка-гер ман скім фрон це су праць 

фа шысц кай Гер ма ніі. Па да гаворы па між ура дам СССР і На цы я наль ным 

ка мі тэ там «Сва бод ная Фран цыя» ў ліс та па дзе 1942 г. у Са вец кі Са юз пры-

быў аса бо вы склад эс кад рыл лі «Нар ман дыя» (72 доб ра ах вот ні кі), на зва най у 

го нар асаб лі ва па цяр пе лай ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў фран цуз скай 

пра він цыі Нар ман дыя. У са ка ві ку 1943-га эс кад рыл ля, асна шча ная са вец кі мі 

са ма лё та мі-зні шчаль ні ка мі Як-1, па ча ла ба я выя дзе ян ні; у лі пе ні 1943-га раз-

гор ну та ў полк, укам плек та ва ны фран цуз скі мі лёт чы ка мі і са вец кім тэх ніч ным 

скла дам. Полк удзель ні чаў у Бе ла рус кай апе ра цыі 1944 го да, у тым лі ку ў 

раз гро ме авія цыі і войск пра ціў ні ка на аэ ра дро мах Бал ба са ва (Ар шан скі 

ра ён), Да ку да ва (Круп скі ра ён), пад Та ла чы нам і Ба ры са вам.

1949 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ле а нід Ле а ні да віч Барт ке віч, эст рад-

ны спя вак, за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі. У 1985 го дзе скон чыў 

Дзяр жаў ны ін сты тут тэ ат раль на га мас тац тва ў Маск ве. У 1970—1980 га дах — 

са ліст-ва ка ліст ан самб ля «Пес ня ры», у 1983—1989-м — са ліст Бе ла рус ка га 

тэ ле ба чан ня і ра дыё. З 2003 го да — мас тац кі кі раў нік зноў ство ра на га ан самб ля 

«Пес ня ры». За пі саў з ан самб лем і со ла мно гія бе ла рус кія на род ныя пес ні.

1889 год — на ра дзіў ся Ігар Іва на віч Сі кор скі (1889—

1972), авія кан струк тар і пра мыс ло вец, адзін з 

пі я не раў авія бу да ван ня. Пер шым у Ра сіі і све це рас пра ца ваў 

кан струк цыю і на ла дзіў се рый ны вы пуск шмат ма тор ных са-

ма лё таў: ча ты рох ма тор на га са ма лё та «Рус кі ві цязь» (1913 

год), па са жыр ска га са ма лё та і бам бар дзі роў шчы ка «Ілья 

Му ра мец» (1914 год), транс ат лан тыч на га гід ра пла на, се рый на га вер та лё та 

ад на він та вой схе мы (ЗША, 1942 год). З яго імем звя за ны роз ныя і пры тым 

не ча ка ныя да сяг нен ні кан струк тар скай дум кі, якія кож ны раз ста ран на вы-

во дзі лі су свет ную авія цыю на но вы ўзро вень.

1907 год — упер шы ню ў гіс то рыі жан чы ны пры ня лі ўдзел у па ся-

джэн нях пар ла мен та. Гэ та ад бы ло ся ў Фін лян дыі, якая ўва-

хо дзі ла та ды ў склад Ра сій скай ім пе рыі. У 1906 г. жан чы нам у Фін лян дыі 

бы ло да дзе на пра ва вы бі раць і быць абра ны мі. На пар ла менц кіх вы ба рах, 

якія прай шлі ў са ка ві ку 1907 г., у лік 200 чле наў фін ска га пар ла мен ту ўвай-

шлі і 19 жан чын.
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Месяц
Поўня 19 мая.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

Iмянiны
Пр. Германа, Дзяніса, Пятра.

К. Віялеты, Магды, Барыса, Лявона, 

Рыгора, Урбана.

«Еў ра ба чан не-2019» у Із-

ра і лі ўжо ты дзень як за-

вяр шы ла ся, а скан да лы 

ва кол яго не сці ха юць.

То Ма дон на за мя ні ла ў 

ві дэа за пі се свай го вы ступ-

лен ня гук на фа наг ра му, а то 

дня мі Еў ра пей скі вя шчаль ны 

са юз зра біў сен са цый ную аб'-

яву: у фі на ле з-за ча ла ве чай 

па мыл кі бы лі вы ка ры ста ны 

ня пра віль ныя ліч бы ў аб вя-

шчэн ні ба лаў жу ры. «Каб па-

ва жаць як ар тыс таў, так і чле наў ЕВС, 

якія ўдзель ні ча лі ў шоу, мы хо чам ска-

рэк ці ра ваць кан чат ко выя вы ні кі ў ад-

па вед нас ці з пра ві ла мі», — па ве да мі лі 

ар га ні за та ры. Гэ та не змя ні ла пе ра-

мож цу шоу і топ-4, а вось Бе ла русь 

уз ня ла ся ў таб лі цы на ра док вы шэй.

Ка лі пе рай сці да кан крэ ты кі, то га-

вор ка ідзе як раз пра тыя «су куп ныя 

ліч бы», які мі за мя ні лі ба лы дыс ква-

лі фі ка ва на га бе ла рус ка га жу ры. Пры 

стан дарт ным ма ні то рын гу га ла са ван-

ня кам па нія-парт нёр вы яві ла «не да-

ста чу». Ця пер на сай це еurovіsіon.tv 

зме шча ны па праў ле ныя ба лы, а Еў-

ра пей скі вя шчаль ны са юз па абя цаў 

пе ра гле дзець іс ну ю чыя пра цэ сы га-

ла са ван ня і схе мы кант ро лю, каб не 

да пус ціць па доб на га ў бу ду чы ні.

Дун кан Лоў рэнс з Ні дэр лан даў за-

стаў ся пе ра мож цам — ужо з 498, а не 

492 ба ла мі. Не змя ні лі сва іх па зі цый 

Іта лія і Ра сія (472 і 370 ба лаў — +7 і +1 

ад па вед на). А вось Нар ве гія і Шве цыя, 

якія раз мя шча лі ся на 5-м і 6-м рад ках, 

па мя ня лі ся мес ца мі. У Бе ла ру сі па-ра-

ней ша му 31 бал, але на ша кра і на на 

24-м мес цы — вы шэй за Гер ма нію і 

Вя лі ка бры та нію.

Пе ра пад лік га ла соў вы клі каў са-

мую роз ную рэ ак цыю ўдзель ні каў 

пе сен на га кон кур су. Ра сій скі спя вак 

Сяр гей Ла за раў, на прык лад, на зваў 

гэ та ма ні пу ля цы я мі з га ла са ван нем 

жу ры, якія «да во лі-та кі пад на да ку чы-

лі». Са праў ды, атры ма ла ся як у тым 

анек до це: лы жач кі знай шлі ся, але 

аса дак за стаў ся...

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

К@нтынентыК@нтыненты

АД СА МА ВА РА ДА ГАЙ ВА НІ
Як раз ві ва ец ца чай ная ін дуст рыя?

Чу лі?Чу лі?

АР ГА НІ ЗА ТА РЫ «ЕЎ РА БА ЧАН НЯ» 
ПЕ РА ГЛЕ ДЗЕ ЛІ ВЫ НІ КІ КОН КУР СУ
Гэ та паў плы ва ла не на рас клад, але на рэ пу та цыю прад зю са раў

Уз рост — 5000 га доў
Па па пу ляр нас ці ся род на по яў 

чай са сту пае пер шае мес ца толь кі 

ва дзе. Яго ўжы вае 2/3 на сель ніц тва 

свету — знач на час цей, чым ка ву. 

У роз ных кут ках пла не ты чай за-

вар ва юць па-свой му: ад ра сій ска га 

са ма ва ра — да кі тай скай гай ва ні. 

Ра дзі май ле ген дар на га пра дук ту лі-

чаць Пад ня бес ную, дзе пра яго да ве-

да лі ся амаль 5 ты ся ча год дзяў на зад. 

Ме на ві та з кі тай скай пай шлі наз вы 

чаю ў роз ных мо вах све ту. Пер ша-

па чат ко ва ён ужы ва ўся ў якас ці га-

ю ча га ля чэб на га ад ва ра. Па вод ле 

ле ген ды, кі тай скі ім пе ра тар Шэн Нун 

(2737 га доў да н. э.) вы пад ко ва ад-

крыў на пой, ка лі ліс ток чай на га дрэ-

ва ўпаў у яго міс ку з га ра чай ва дой, 

па куль ма нарх быў у са дзе. Ад вар 

яму вель мі спа да баў ся. У 200 го дзе 

да н.э. ім пе ра та рам ды нас тыі Хань 

быў вы да дзе ны ўказ, што для вы-

зна чэн ня чаю па ві нен вы ка рыс тоў-

вац ца спе цы яль ны пісь мо вы знак, 

які ад люст роў вае драў ля ныя га лін-

кі, тра ву і ча ла ве ка па між імі. Гэ ты 

іе рог ліф стаў сім ва лам раў на ва гі 

па між ча ла ве кам і пры ро дай. Ім пе-

ра тар ды нас тыі Тан (618—907 гг.) 

Лу Юй на пі саў трак тат пра чай, дзе 

пад ра бяз на вы клаў ін фар ма цыю аб 

па хо джан ні, спо са бах за вар ван ня і 

га ю чых улас ці вас цях на пою.

Сы ра ві на для вы ра бу — ліс це 

чай на га кус та, які вы рошч ва юць у 

ма са вай коль кас ці на спе цы яль ных 

план та цы ях. Для рос ту гэ тай рас лі ны 

не аб ход ны цёп лы клі мат з да стат-

ко вай коль кас цю віль га ці, якая не 

за стой ва ец ца ў ка ра нях. Боль шасць 

план та цый раз мя шча ец ца на гор ных 

схі лах у ра ё нах з тра піч ным або суб-

тра піч ным клі ма там. У Кі таі, Ін дыі і 

Аф ры цы, дзе вы раб ля ец ца най боль-

шая до ля чаю, збор пра во дзіц ца да 

ча ты рох раз у год. Най больш цэ няц ца 

чаі пер шых двух ура джа яў. Паў ноч-

ная мя жа тэ ры то рыі, дзе вы рошч ван-

не куль ту ры эка на міч на мэ та згод на, 

пра хо дзіць пры бліз на на шы ра це бы-

лых паў днё вых са вец кіх рэс пуб лік 

(Азер бай джан, Гру зія, Крас на дар скі 

край Ра сіі). У больш вы со кіх шы ро-

тах чай ны куст яшчэ мо жа рас ці, але 

куль ты ва ваць яго ў мэ тах атры ман ня 

сы ра ві ны страт на.

Пад рых тоў ка чай на га ліс та ўклю-

чае па пя рэд нюю суш ку (вя лен не), 

скруч ван не, больш ці менш пра-

цяг лае фер мен та тыў нае акіс лен не, 

кан чат ко вую суш ку. Ін шыя апе ра цыі 

ўвод зяц ца ў пра цэс толь кі для вы-

твор час ці асоб ных ві даў і га тун каў 

чаю. Сы ра ві ну збі ра юць і сар ту юць 

уруч ную, для пра дук цыі най больш 

вы со кай га тун ка вай ка тэ го рыі вы-

ка рыс тоў ва юц ца пу пыш кі і са мае 

ма ла дое ліс це.

Ад Бу та на да Ка на ды
Чай — та вар, які мае не ве ра год-

на вы со кі по пыт. Па гэ тай пры чы не 

яго вы твор часць — вель мі вы гад нае 

ўкла дан не ка пі та лу. Агуль ная вы-

твор часць і про даж чаю ацэнь ва юць 

у дзя сят кі міль яр даў до ла раў. Кошт 

не ка то рых эліт ных га тун каў пе ра вы-

шае $1000 за 100 гра маў. 10 кра ін 

за бяс печ ва юць больш чым 90 пра-

цэн таў су свет най вы твор час ці чаю. 

Гэ та Кі тай, Ін дыя, Ке нія, Шры-Лан ка, 

Тур цыя, В'ет нам, Ін да не зія, М'ян ма, 

Ар ген ці на і Япо нія.

Сён няш няе пер шын ства Кі тая 

ста ла вы ні кам ураж лі ва га ся рэд-

не га да во га рос ту ў 6,5 пра цэн та ў 

па раў на нні з вы твор час цю 79 ты сяч 

тон у 1961-м. Пад ня бес ная вы раб-

ляе, п'е, экс пар туе. У агляд най бу-

ду чы ні лі дар ства на ўрад ці пад верг-

нец ца сумне ву. Вы твор часць чаю ў 

па раў на нні з 2007 го дам вы рас ла 

больш чым удвая і да сяг ну ла аст-

ра на міч ных 2,6 міль ё на тон — ка ля 

45 пра цэн таў ад су свет на га па каз-

чы ка. З не мен шай ін тэн сіў нас цю 

па вя ліч ва лі ся пло шчы чай ных план-

та цый. Сён ня гэ та больш чым тры 

міль ё ны гек та раў — 60 пра цэн таў 

су свет на га па каз чы ка.

Ін дыя ця пер з'яў ля ец ца дру гім па 

ве лі чы ні вы твор цам чаю ў све це. 

Га да вы аб' ём вы ра бу пе ра вы шае 

1,3 міль ё на тон. На ча ле вы твор-

час ці чаю — шта ты Асам, За ход няя 

Бен га лія, Та міл над і Ке ра ла. Чай ная 

пра мыс ло васць — дру гі па ве лі чы ні 

пра ца даў ца ў Ін дыі: 3,5 млн ра бот ні-

каў, у асноў ным жан чы ны.

Ке нія — з ня даў ня га ча су трэ ці 

па ве лі чы ні вы твор ца чаю ў све це, 

кан ты нен таль ны лі дар і адзі ная аф-

ры кан ская кра і на ў топ-10 вя ду чых 

су свет ных гуль цоў. У ад роз нен не ад 

Ін дыі і Шры-Лан кі, дзе вя лі кая част-

ка пра дук цыі вы рошч ва ец ца на 

вя лі кіх план та цы ях, 90 пра цэн-

таў чаю ў Ке ніі вы раб ля ец ца 

на план та цы ях пло шчай ка ля 

ад на го гек та ра, што ства рае 

пэў ную на пру жа насць у гэ тай 

га лі не. Чай зай мае цэнт раль-

нае мес ца ў эка но мі цы Ке ніі, 

яго экс парт скла дае 26 пра-

цэн таў ад агуль най экс парт най 

вы руч кі і ка ля чатырох пра цэн-

таў ВУП. За мест уз буй нен ня 

вы твор час ці ў Ке ніі вы ра шы лі 

ін вес та ваць гро шы ў да сле да-

ван ні і рас пра цоў ку но вых га-

тун каў чаю, якія мо гуць мець 

больш вы со кі ўра джай і вя лі-

кую ўстой лі васць да змен лі вых 

клі ма тыч ных умоў. Ра ё ны вы-

рошч ван ня чаю зна хо дзяц ца ў 

вы са ка гор най мясцовасці на 

за ха дзе кра і ны, дзе клі ма тыч-

ныя ўмо вы спры яль ныя для 

вы твор час ці. Боль шая част ка пра ду-

цыі — чор ны чай, які вы ка рыс тоў ва-

ец ца ў ку па жах. Гэ тая аф ры кан ская 

кра і на — най буй ней шы па стаў шчык 

гэ тай пра дук цыі на су свет ны ры нак. 

Тым не менш у апош нія га ды ў Ке ніі 

на зі ра ец ца асаб лі вая ці ка васць да 

вы твор час ці но вых ві даў — зя лё ных 

і бе лых. Гэ тая кра і на так са ма з'яў-

ля ец ца мес цам рас пра цоў кі но вых 

га тун каў чай най рас лі ны, у тым лі ку 

пур пур на га чаю.

Чац вёр ты лі дар — Шры-Лан ка, 

якая ле тась ад зна чы ла 150-год дзе 

сва ёй чай най ін дуст рыі. Цэй лон скі 

чай — су свет ны брэнд, але ад зна-

ча лі юбі лей не ска заць каб з вя лі-

кім ап ты міз мам. За раз па стаў кі чаю 

Шры-Лан кай на су свет ны ры нак не 

па спя ва юць за рос там по пы ту, сваё 

звык лае 3-е мес ца яна са сту пі ла Ке-

ніі. Апош нія 50 га доў аб' ёмы вы твор-

час ці тут па вя ліч ва лі ся, але ніз кі мі 

тэм па мі, а до ля ў су свет ным экс пар-

це ска ра ці ла ся з 21 да 6 пра цэн таў. 

У па раў на нні з ін шы мі лі да ра мі кра і-

на аб ме жа ва ная ў люд скіх і зя мель-

ных рэ сур сах.

Чай на са мрэч «кро чыць па пла-

не це». Ёсць звест кі аб вы твор час ці 

на вост ра ве Сан-Мі гель (Пар ту га лія) 

і на Сей шэль скіх аст ра вах. У Но вай 

Зе лан дыі зай ма юц ца вы рошч ван нем 

ар га ніч на га чаю. У Бу та не вя до мы 

вы твор ца Samcholіng Tea Estate. 

У Ка на дзе чай вы рошч ва юць на 

ці ха акі ян скім уз бя рэж жы. У Чы лі 

план та цыі Salus вы раб ляюць у не-

вя лі кіх коль кас цях да 200 га тун каў. 

У Гер ма ніі ёсць не каль кі экс пе ры-

мен таль ных пра ек таў па вы рошч ван-

ні чаю. Вя до мым вы твор цам з'яў ля-

ец ца Tschanara, якая раз ме шча на 

за 30 кі ла мет раў ад Кёль на. У Ні ге-

рыі ёсць не каль кі спе цы я лі за ва ных 

фір маў, у тым лі ку план та цыя, якая 

на ле жыць Lіpton. У ЗША шмат не вя-

лі кіх чай ных фер маў, з най боль шай 

кан цэнт ра цы яй на Га ва ях. У Вя лі ка-

бры та ніі ад па вед ную пра дук цыю вы-

рошч вае ба та ніч ны сад Tregothnan 

Tea Estate. Не вя лі кія фер мы па ча-

лі з'яў ляц ца па ўсёй Шат лан дыі. 

Пер шай бы ла Wee Tea Plantatіon. 

У 2016 го дзе ство ра на «Аса цы я цыя 

шат ланд скіх вы твор цаў чаю».

Фак та ры рос ту
Па вод ле апош ніх пра гно заў, су-

свет нае спа жы ван не і вы твор часць 

чаю бу дуць рас ці на пра ця гу на ступ-

на га дзе ся ці год дзя, што аб умоў ле на 

ўстой лі вым по пы там у кра і нах, якія 

раз ві ва юц ца, і кра і нах з пе ра ход най 

эка но мі кай. Гэ та ство рыць но выя 

маг чы мас ці для атры ман ня да хо даў 

у сель скіх ра ё нах і па леп шыць хар-

чо вую бяс пе ку ў кра і нах — вы твор-

цах чаю, пе ра ка на ны экс пер ты між-

ура да вай гру пы Хар чо вай і сель ска-

гас па дар чай ар га ні за цыі ААН (Food 

and Agrіculture Organіzatіon, FAO). 

Грун тоў ны дак лад між ура да вай гру-

пы быў скла дзе ны па вод ле звес так, 

атры ма ных ад кра ін — чле наў FAO, 

і да поў не ны ін фар ма цы яй FAOSTAT, 

Між на род на га ка мі тэ та па чаю і ін-

шых кры ніц.

Спа жы ван не асаб лі ва імк лі ва рас-

це ў Кі таі, Ін дыі і ін шых кра і нах з пе ра-

ход най эка но мі кай, што тлу ма чыц ца 

як рос там да хо даў на сель ніц тва, так і 

ды вер сі фі ка цы яй пра дук цыі, уклю ча-

ю чы вы хад на та кія спе цы я лі за ва ныя 

сег мен ты, як тра вя ныя і фрук то выя 

чаі або ара ма ты за ва ныя га тун кі для 

гур ма наў. Па вод ле пра гно заў экс-

пер таў FAO, су свет ная вы твор часць 

чор на га чаю бу дзе рас ці ў ся рэд нім на 

2,2 пра цэн та ў год і да сяг не 4,4 міль ё-

на тон у 2027-м, што га лоў ным чы нам 

ад люст роў вае па ве лі чэн не вы твор-

час ці ў Кі таі, Ке ніі і Шры-Лан цы. Пры 

гэ тым Пад ня бес ная да сяг не ўзроў ню 

вы твор час ці Ке ніі — най буй ней ша га 

экс пар цё ра чор на га чаю ў све це. Ча-

ка ец ца, што гла баль ная вы твор часць 

зя лё на га чаю бу дзе рас ці яшчэ больш 

хут кі мі тэм па мі: яе га да вы рост скла-

дзе 7,5 пра цэн та і аб' ём вы твор час ці 

да сяг не 3,6 міль ё на тон да 2027-га, 

га лоў ным чы нам за кошт Кі тая, дзе 

ад па вед ны сег мент вы твор час ці па 

пра гно зах пад во іц ца — з 1,5 міль ё на 

тон у 2015—2017 га дах да 3,3 мільёна 

тон у 2027-м.

Дак лад між ура да вай гру пы FAO 

так са ма па пя рэдж вае аб тым, што 

вы твор часць чаю вель мі ад чу валь-

ная да клі ма тыч ных зме наў. Гэ тую 

куль ту ру мож на вы рошч ваць толь кі 

ў пэў ных аг ра эка ла гіч ных умо вах і, 

та кім чы нам, у вель мі аб ме жа ва най 

коль кас ці кра ін, мно гія з якіх у знач-

най сту пе ні схіль ныя да кап ры заў 

на двор'я. Змя нен не тэм пе ра ту ры і 

коль кас ці апад каў, якое пры во дзіць 

да вя лі кай коль кас ці па во дак і за сух, 

ужо аказ вае ўплыў на ўра джай насць, 

якасць і кошт чай най пра дук цыі, пры-

во дзіць да зні жэн ня да хо даў. Ча ка-

ец ца, што гэ тыя клі ма тыч ныя зме ны 

бу дуць толь кі па гар шац ца ў да лей-

шым, па тра бу ю чы не ад клад ных мер 

па адап та цыі да гэ та га.

Мод ны пра дукт
Гла баль ны по пыт на чай так са ма 

вый грае ад пры цяг нен ня но вай клі-

ен ту ры. Ма ла дыя га рад скія жы ха ры 

ў буй ных кра і нах-вы твор цах, та кіх 

як Кі тай і Ін дыя, ста лі са мым хут ка-

рос лым сег мен там. Яны га то выя не 

толь кі вы клад ваць не ма лыя гро шы 

за спе цы я лі за ва ныя га тун кі чаю, але 

і імк нуц ца да ве дац ца больш аб на поі, 

яго якас ці, па хо джан ні. Ма ла дыя лю дзі 

з вы шэй ша га і ся рэд ня га кла са па-

ста ян на зна хо дзяц ца ў по шу ку «мод-

ных» пра дук таў, якія бу дуць упі са ны 

ў іх стыль жыц ця, які ця пер уклю чае 

спа жы ван не най вы шэй шых га тун каў 

чаю ў вы тан ча най ат мас фе ры экс клю-

зіў ных рэ ста ра наў, га тэ ляў і ка фэ.

У той час як су свет нае спа жы ван не 

чаю па вя ліч ва ла ся на пра ця гу апош-

ня га дзе ся ці год дзя, кра і ны Ста ро га 

Све ту, якія тра ды цый на ім парт уюць 

гэ тую пра дук цыю, на зі ра лі зні жэн не 

ўзроў ню спа жы ван ня. Экс пер ты ўпэў-

не ны, што еў ра пей скі чай ны ры нак у 

знач най сту пе ні на сы ча ны. Спа жы ван-

не на ду шу на сель ніц тва пла на мер-

на зні жа ла ся на пра ця гу больш чым 

дзе ся ці га доў, су ты ка ю чы ся з кан ку-

рэн цы яй з бо ку ін шых ві даў на по яў, 

у пры ват нас ці бу ты ля ва най ва ды. На 

пра ця гу на ступ на га дзе ся ці год дзя ча-

ка ец ца, што ў за ход ніх кра і нах бу дзе 

на зі рац ца тэн дэн цыя да яшчэ боль ша-

га зні жэн ня тэм паў рос ту спа жы ван ня. 

У Вя лі ка бры та ніі, на прык лад, спа жы-

ван не, па вод ле пра гно заў, ска ро ціц-

ца, па коль кі чор ны чай зма га ец ца за 

ці ка васць спа жыў ца ва ўмо вах уз мац-

нен ня кан ку рэн цыі з бо ку ін шых ві даў 

на по яў, у пры ват нас ці ка вы.

У дак ла дзе сцвяр джа ец ца, што гэ-

тую тэн дэн цыю на тра ды цый ных еў ра-

пей скіх рын ках мож на спы ніць 

праз ды вер сі фі ка цыю пра дук-

цыі і яе вы хад на ін шыя сег-

мен ты, та кія як ар га ніч ны чай, 

а так са ма шля хам па вы шэн ня 

да свед ча нас ці аб ка рыс ці для 

зда роўя і са ма ад чу ван ня ча ла-

ве ка, у пры ват нас ці аб су праць-

за па лен чых і ан ты ак сі дант ных 

якас цях на пою, а так са ма аб 

яго ўлас ці вас цях, якія сты му-

лю юць па ху дзен не. Ка рысць 

для зда роўя раз гля да ец ца ў 

якас ці клю ча во га фак та ру рос-

ту по пы ту на на пой у бу ду чы ні. 

Тут ёсць свае пры кла ды: ця пер 

эка ла гіч на чыс ты чай на бы вае 

ўсё боль шую па пу ляр насць у 

Злу ча ных Шта тах, не ў апош-

нюю чар гу за кошт імк нен ня ўсё 

боль шай коль кас ці лю дзей вес-

ці зда ро вы лад жыц ця.

За хар БУ РАК.

Сё лет ні май на са мрэч «чай ны» ме сяц. Га лоў ныя тэ ма тыч ныя 

ін фар ма цый ныя на го ды, вя до ма ж, ме лі кі тай скую «пра піс ку». 

Дня мі ў Хань чжоу прай шла ІІІ Між на род ная вы стаў ка чай най 

ін дуст рыі. Удзел у маш таб най ім прэ зе ўзя лі больш чым 

1,5 ты ся чы кі тай скіх вы твор цаў і 176 буй ных за меж ных за каз чы каў 

з амаль трох дзя сят каў кра ін і рэ гі ё наў све ту, уклю ча ю чы 

Бры та нію, Но вую Зе лан дыю, Шры-Лан ку, Ма лай зію, Ін дыю, Япо нію 

і Паў днё вую Ка рэю. Пра гэ та ін фар ма генц тву «Сінь хуа» па ве да міў 

кі раў нік дэ парт амен та рын ку і ін фар ма ты за цыі пры Мі ніс тэр стве 

сель скай гас па дар кі і сель скіх спраў КНР Тан Кэ. Ся род уся го 

ін ша га ў ме жах вы стаў кі ад быў ся між на род ны са міт кі тай скай 

чай най ін дуст рыі. А на на ступ ным тыд ні ў пра він цыі Цзян су, што 

на ўсхо дзе Пад ня бес най, прой дзе вы стаў ка на тэ му чаю і кры ніц, 

па ве да мі ла га зе та Chіna Daіly. Як ба чым, раз віц цю стра тэ гіч най, 

імі джа вай га лі ны ўдзя ля ец ца вя лі кая ўва га. Чым аб умоў ле ны 

«чай ны эфект» у су свет ным маш та бе?

Наступная песня 
пра дзяўчыну, 

якая ўкрала 
маё сэрца і гітару...
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Фота БелТА.


