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Кож ны дзень, спя ша ю чы ся 
да до му з ра бо ты, за кід ва ем 
у ма га зін ны ко шык ра зам з 
ін шы мі пра дук та мі ага род ні ну, 
фрук ты, якіх ха пае ў ганд лё вых 
за лах. І так увесь год. І круг лы 
год гэ тая пра дук цыя трап ляе 
ў шко лы, дзі ця чыя сад кі, 
баль ні цы. А каб яна там бы ла 
заў сё ды, без пе ра бо яў, нех та 
па ві нен пра тое па кла па ціц ца. 
У Брэс це мно гія га ды гэ ту мі сію 
вы кон вае прад пры ем ства 
«Пло да а га род ні на».

З на мес ні кам ды рэк та ра 
прад пры ем ства Свят ла най 
ЗА КРЭЎ СКАЙ пра хо дзім па 
скла дах, дзе аж да кан ца мая 
бу дуць за хоў вац ца ага род ні на і 
фрук ты:

— Буль бы ў нас за кла дзе на 
700 тон, — рас каз вае Свят ла на 
Фё да раў на. — Ка пус ты — 500 тон, 
морк вы —180, бу ра коў — 150, цы-
бу лі — 220 тон. Вось гэ та і ёсць 
ста бі лі за цый ны фонд, па ме ры 
яко га за цвер джа ны ра шэн нем 
гар вы кан ка ма. Уся на зва ная 
ага род ні на за хоў ва ец ца ў ка ме-
рах са штуч ным аха ла джэн нем. 
Мы ма ем сем ка мер ёміс тас цю 
200 тон, а так са ма ўлас нае буль-
ба схо ві шча.

Са мі скла ды «Пло да а га род-
ні ны» бы лі ўзве дзе ны яшчэ ў са-
вец кія ча сы. Ця пер іх ма дэр ні за-
ва лі, за ку пі лі но вае аб ста ля ван-
не, каб пра дук цыя за хоў ва ла ся 
доў гі час з мі ні маль ны мі стра та-
мі сва іх спа жы вец кіх якас цяў.

Па вод ле слоў Свят ла ны За-
крэў скай, ага род ні ну, яб лы кі 
прад пры ем ства куп ляе пе ра важ-
на ў вы твор цаў Брэсц кай воб лас-
ці. Гэ та сель гас прад пры ем ствы і 
фер мер скія гас па дар кі.

— З асоб ны мі фер ме ра мі пра-
цу ем па 10—15 га доў, удак лад няе 
Свят ла на Фё да раў на. — Якасць іх 
пра дук цыі нас за да валь няе. Пы-
тан ням якас ці ўдзя ля ем асаб лі-
вую ўва гу. Мы па стаў ля ем ага-
род ні ну, фрук ты ў шко лы, дзі ця-
чыя сад кі, баль ні цы, ганд лё выя 

сет кі го ра да. Вя до ма, лю бое пе-
ра вы шэн не кан цэнт ра цыі ніт ра-
таў аль бо на яў насць пес ты цы даў, 
ін шых шкод ных рэ чы ваў не да пу-
шчаль ныя. Па ра дак пра вя дзен ня 
кант ро лю ў нас ад пра ца ва ны 
га да мі, ка рыс та ем ся па слу га-
мі акрэ ды та ва най ла ба ра то рыі 
аб лас ной дзяр жаў най ін спек цыі 
па на сен ня вод стве, ка ран ці не і 
аба ро не рас лін. Па-пер шае, мы 
не па чы на ем за куп ку, па куль па-
стаў шчык не прад ста віць дэк ла-
ра цыю ад па вед нас ці і пра та кол 
вы пра ба ван няў. І ка лі дэк ла ра-
цыя дзей ні чае не каль кі га доў, 
то пра та кол вы пра ба ван няў 

вы да ец ца на кож ны но вы ўра-
джай пас ля пра вя дзен ня ана-
лі заў. Пры на яў нас ці гэ тых да-
ку мен таў да дат ко ва ад бі ра ем 
узо ры пра дук цыі і ро бім кант-
роль ны ана ліз у ла ба ра то рыі пры 
пер шай па стаў цы ад кож на га па-
стаў шчы ка. По тым два-тры ра зы 
вы ба рач на зда ём про бы ў тую 
ж ла ба ра то рыю з лю бой пар тыі 
пра дук цыі. Ка лі ўсе па ра мет ры 
якас ці ад па вя да юць па тра ба ван-
ням, мы куп ля ем пра дук цыю.

У склад скіх па мяш кан нях прад-
пры ем ства ад чу ва ец ца пра ду гле-
джа ная тэх на ло гі яй пра ха ло да. 
Лю дзі пра цу юць у асаб лі вых умо-
вах, та му пад ра бо чы ха лат кож-
ны на дзя вае цёп лую ка мі зэль ку. 
На чаль нік цэ ха пе ра пра цоў кі 
Ала КУ ДЗЯЛЬ ЧУК па каз вае сваю 
гас па дар ку. Толь кі што ра бо чы 
за кон чыў ад груз ку пад до на з вя-
дзер ца мі, на поў не ны мі ква ша най 
ка пус тай. Ка пус ту вя зуць у школь-
ныя ста лоў кі. Тут яна на фа са ва ная 
па 5,10 і 20 кі ла гра маў. А літ ро выя 
пласт ма са выя вя дзер цы з ка пус-
тай і та кія ж з са лё ны мі агу роч-
ка мі трап ля юць прос та са скла да 
ў ганд лё вую сет ку. Ка пус ту тут 
жа ква сяць у вя лі кіх па су дзі нах. 
Ёсць і ад мыс ло выя ма шы ны, дзе 

мы юць морк ву, буль бу, бу ра кі. 
А так са ма — ка цёл для вар кі бу ра-
коў. «На шы бу рач кі, за па ка ва ныя 
ў ва ку ум, ма юць тэр мін за ха ван-
ня шэсць су так, — звяр тае ўва гу 
Ала Ва сі леў на на ўпа коў ку, — гэ та 
азна чае, што пра дукт на ту раль-
ны, ту ды ні чо га не да баў ле на. 
Ка лі ж ба чы це ў ганд лё вых сет-
ках бу рак, які вы тры мае ме сяц і 
больш за хоў ван ня, зна чыць, там 
ёсць кан сер вант. На шы ка пус та і 
агур кі так са ма га ту юц ца без уся кіх 
да ба вак».

— На да лей мы ба чым сваё 
раз віц цё ме на ві та ў кі рун ку пе ра-
пра цоў кі і пад рых тоў кі да рэа лі за-
цыі, — раз ва жае Свят ла на За крэў-
ская. — Ады шлі ў гіс то рыю ча сы, 
ка лі ага род ні ну за во зі лі ў краму 
амаль у тым вы гля дзе, у якім яна 
па сту пі ла з по ля. Ця пер важ на ёй 
на даць та вар ны вы гляд. Па мы тыя 
буль бу і морк ву ў нас за маў ля юць 
на ват буй ныя ганд лё выя сет кі. Ця-
пер не толь кі за ня тыя гас па ды ні 
ад да юць пе ра ва гу зва ра на му бу-
ра ку аль бо па чы шча най ага род-
ні не — ста лоў кі ўста ноў аду ка цыі 
і ахо вы зда роўя так са ма ах вот на 
бя руць пад рых та ва ны пра дукт. 
Сён ня ганд лё ва-вы твор чае ўні-
тар нае ка му наль нае прад пры ем-

ства «Пло да а га род ні на» пра па нуе 
больш за два дзя сят кі най мен няў 
пра дук цыі.

На чаль нік га лоў на га ўпраў-
лен ня ганд лю і па слуг Брэсц-
ка га абл вы кан ка ма Ва ле рый 
МАЦ КЕ ВІЧ па ве да міў:

— У Брэсц кай воб лас ці за вер-
ша на ра бо та па за клад цы ста бі лі-
за цый ных фон даў, аль бо за па саў 
хар чо вых та ва раў, на між се зон-
ны пе ры яд 2019/2020 га доў.

У ад па вед нас ці з ра шэн нем 
абл вы кан ка ма, на ўка за ны пе-
ры яд за кла дзе на: буль бы — 
2420 тон, ка пус ты ка чан най — 
1550 тон, бу ра коў — 615 тон, 
морк вы — 730 тон, цы бу лі — 
845 тон, фрук таў — 1635 тон.

За хоў ван не пра дук цыі пра во-
дзіц ца ў схо ві шчах ганд лё вых аб'-
ек таў га ра доў (у Брэс це — ГВУКП 
«Пло да а га род ні на», у Пін ску — 
ААТ «Поў нач-Пінск»); у схо ві-
шчах сіс тэ мы Брэсц ка га аб лспа-
жыў са ю за, сель гас ар га ні за цый і 
фер мер скіх гас па да рак.

Рас пра ца ва ны і за цвер джа-
ны гра фі кі рас хо да ван ня пра-
дук цыі рас лі на вод ства, за кла-
дзе най на між се зон ны пе ры яд 
2019/2020 га доў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Так скла ла ся, што 
фар мі ра ван не 
ста бі лі за цый ных фон даў 
ад бы ва ец ца за кошт 
срод каў ар га ні за цый, якія 
фар мі ру юць і за хоў ва юць 
гэ тыя фон ды.

Па ін фар ма цыі абл вы кан-
ка маў, крэ дыт ныя рэ сур сы для 
ства рэн ня за па саў вы дзя ля-
юц ца на агуль ных пад ста вах, 
стра ты па за ха ван ні пра дук цыі 
не кам пен су юц ца, па ве да мі лі 
ў Мі ніс тэр стве ан ты ма на поль-
на га рэ гу ля ван ня і ганд лю.

Да рэ чы, да 2016 го да аб'-
ёмы і на менк ла ту ра ста бі-
лі за цый ных фон даў што год 
за цвяр джа лі ся Са ве там Мі-
ніст раў, з мяс цо вых бюд жэ таў 
вы дзя ля лі ся па зы кі для ства-
рэн ня стаб фон даў, бан кам 
пра па ноў ва ла ся ў пер ша чар-
го вым па рад ку аказ ваць крэ-

дыт ную пад трым ку суб' ек там 
гас па да ран ня, якія ства ра лі 
ві та мін ны за пас, з вы пла тай 
пра цэн таў за ка ры стан не крэ-
ды та мі на ўзроў ні стаў кі рэ фі-
нан са ван ня Нац бан ка.

У су вя зі з гэ тым уз нік ла не-
аб ход насць на за ка на даў чым 
уз роў ні ўдас ка на ліць па ра-
дак ства рэн ня і вы ка ры стан ня 
ста бі лі за цый ных фон даў. Як 
па ве да мі лі ў про філь ным мі-
ніс тэр стве, дзе ля рас пра цоў кі 
ўзгод не на га ра шэн ня па гэ тым 
пы тан ні ство ра на між ве да мас-
ная гру па з удзе лам прад стаў-
ні коў мі ніс тэр стваў фі нан саў, 
сель скай гас па дар кі і хар ча-
ван ня, Нац бан ка, на цы я наль-
на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та, 
Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ-
та, Бел ка ап са ю за, абл вы кан-
ка маў і Мін гар вы кан ка ма, ін-
шых за ці каў ле ных ба коў.

За ма ро жа ныя ві та мі ны з Ві цеб шчы ны ўсё больш 
за па тра ба ва ныя як на ай чын ным рын ку, так 
і ў за меж жы.

У пры ват нас ці, у фі лі яле «Цяп ліч ны» РУП «Ві цебск-
э нер га» — у га рад скім па сёл ку Арэ хаўск Ар шан ска га 
ра ё на — увя лі ў экс плу а та цыю аб ста ля ван не глы бо-
ка га за ма рож ван ня. Ця пер мож на што год вы раб ляць 
мі ні мум 2-3 ты ся чы тон ягад і ага род ні ны.

Да рэ чы, у гэ тай гас па дар цы збі ра юць улас ныя ўра-
джаі бу ду чай пра дук цыі: ёсць па лі для ягад і цяп лі цы 
для га род ні ны. У вы ні ку фі лі ял фак тыч на круг лы год 
мо жа за бяс печ ваць вы твор чыя па трэ бы ўлас най сы-
ра ві най.

Па вод ле слоў кі раў ні ка прад пры ем ства Паў ла 
ФА МІ НА ВА, пра дук цыя за ма рож ва ец ца пры тэм пе-
ра ту ры пры бліз на мі нус 40 гра ду саў. Пра цэс зай мае 
ка ля са ра ка хві лін. А ў ма ра зіль ных ка ме рах мож на 
за хоў ваць ка ля 900 тон сы ра ві ны.

Згод на з ін вес ты цый ным пла нам, но вае аб ста ля-
ван не да зво ліць вы раб ляць но выя смач ныя су ме сі — 
на ват з дзе ся ці кам па не нтаў.

Па ра лель на ма дэр ні за ва лі ўчас так кан сер ва ван-
ня цэ ха пе ра пра цоў кі. Што ад мет на, не ад ста юць ад 
су час ных трэн даў — вы ка рыс тоў ва ец ца шкля ная эка-
ла гіч на чыс тая та ра.

Што да ты чыц ца, на прык лад, со каў, то іх вы бар, 
як мо вяць, вель мі ба га ты: ад тра ды цый ных бя ро-
за ва га і та мат на га да ана на са ва га, грэй пфру та ва га, 
ман га ва га... І што год маг чы ма вы раб ляць больш за 
85 ты сяч бу тэ лек.

За ме на аб ста ля ван ня да зво лі ла па вя лі чыць вы пуск 
пра дук цыі з вы со кім да баў ле ным кош там. У асар-
ты мен це прад пры ем ства — так са ма агур кі, та ма ты, 
ква ша ная ка пус та ў ва ку ум най упа коў цы.

А яшчэ адзін вель мі перс пек тыў ны кі ру нак дзей-
нас ці фі лі яла «Цяп ліч ны» РУП «Ві цеб скэ нер га» — ма-
лоч ная жы вё ла га доў ля. Ня даў на тут па чаў пра ца ваць 
комп лекс больш чым на 1,2 ты ся чы га лоў. Фер му 
аб слу гоў ва юць ро ба ты. Агуль ная су ма ін вес ты цый 
пе ра вы шае 21 міль ён руб лёў, і пры бліз на пя тая част-
ка — улас ныя ўкла дан ні. Ас тат няя су ма — крэ дыт ныя 
рэ сур сы.

Ня даў на ўсё гэ та агу чы лі пад час га лі на ва га се мі на-
ра-па ся джэн ня па раз віц ці сель ска гас па дар чай вы-
твор час ці прад пры ем стваў Мі ніс тэр ства энер ге ты кі.

Гу бер на тар Мі ка лай Шарс нёў не раз ад зна чаў, што 
пры вы ка ры стан ні гас па дар ча га па ды хо ду ме на ві та 
та кія су час ныя фер мы і не аб ход на ўзво дзіць. І лепш 
іх бу дзе па дзве-тры ў кож ным ра ё не, але яны бу дуць 
пра ца ваць эфек тыў на.

Са ма гіс то рыя фі лі яла па цвяр джае, што курс у 
аграр ным сек та ры кра і ны вы бра ны пра віль ны. У ня-
прос тым 1991 го дзе, ка лі пе ра стаў іс на ваць СССР, 
быў ство ра ны саў гас-кам бі нат «Цяп ліч ны». У снеж-
ні 2008 го да яго рэ фар ма ва лі шля хам да лу чэн ня да 
РУП «Ві цеб скэ нер га». З та го ча су сель ска гас па дар чае 
прад пры ем ства на бі рае аба ро ты і лі чыц ца ад ным з 
пе ра да вых ва ўсёй Ві цеб шчы не.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

РЭ ПАР ЦЁР

МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЯ — У ДА ПА МО ГУ
За пас пра дук цыі брэсц кай «Пло да а га род ні ны» за хоў ва ец ца ў ка ме рах са штуч ным аха ла джэн нем

На да лей мы ба чым 
сваё раз віц цё 

ме на ві та ў кі рун ку 
пе ра пра цоў кі і пад рых тоў кі 
да рэа лі за цыі, — раз ва жае 
Свят ла на За крэў ская. — 
Ады шлі ў гіс то рыю ча сы, 
ка лі ага род ні ну за во зі лі 
ў ма га зін амаль у тым 
вы гля дзе, у якім яна 
па сту пі ла з по ля.

«КРЫ А САЎ НА» ДЛЯ ЯГАД...У ТЭ МУ

За ха ваць ві та мі ны 
і не стра ціць гро шы

Ала КУ ДЗЯЛЬ ЧУК у цэ ху пе ра пра цоў кі.


