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Па жы вую ры бу, як заў сё ды, бы лі чэр гі

Го мельГо мель

Стар та ва лі тра ды цый ныя кір ма шы

Грод наГрод на

Во сень скія прысмакі 
з «Паўд нё ва г а»

Ц
І КА ВА, але факт: на 

тра ды цый ных кір-

ма шах у роз ных рэ-

гі ё нах кра і ны роз ныя гус-

ты. Зра зу ме ла, у цэнт ры 

ўва гі па куп ні коў звы чай ны 

на бор «буль ба—ка пус та—

цы бу ля», але не толь кі па 

ага род ні ну імк нуц ца тра-

піць на се зон ны кір маш. 

Тут мож на на быць смач-

ную жы вую рыб ку, якую 

вы твор цы вы рошч ва лі 

цэ лае ле та, дух мя ны мёд 

і са джан цы дрэ ваў і ягад-

ных кус тоў. Як мы вы свет-

лі лі, у мі ну лыя вы хад ныя, 

на прык лад, жы вая ры ба не 

вельмі пры ваб лі ва ла па-

куп ні коў у Гродне, а вось 

у Ві цеб ску, на ад ва рот, 

ка рыс та ла ся вя лі кім по-

пы там! А яшчэ мы да ве-

да лі ся, што са мую тан ную 

буль бу мож на бы ло ку піць 

у ста лі цы і Ма гі лё ве, у Ба-

ры са ве вы гад ней бы ло куп-

ляць морк ву, бу ра кі, ры бу і 

мёд, ка пус ту — у Грод не, 

цы бу лю — у Брэс це, а па 

па мі до ры трэ ба ехаць у 

Го мель. Ка ра цей ка жу чы, 

увесь агляд се зон ных кош-

таў мы пад рых та ва лі для 

вас у зруч ным вы гля дзе: з 

таб лі цы вы да ве да е це ся аб 

мі ні маль ных і мак сі маль-

ных цэ нах, што мы су стрэ-

лі на кір ма шах, а ў ін фаг-

ра фі цы — дзе мы знай шлі 

для вас пра дук ты па са мых 

пры ваб ных цэ нах.

Асаб лі вас ці на рых то вак:
а па ка пус ту — 

Ма гі лёўМа гі лёў

Каб дзе ці ве да лі, дзе рас це буль ба

Тра ды цый ную для бе ла ру саў 

ага род ні ну пры вез ла на кір маш 

Ак са на з Мас тоў ска га ра ё на. 

Яна ад зна чы ла, што ў се зон на-
рых то вак доб ра ідзе буль ба і цы бу ля. 
У Ак са ны ага род ні на за па ка ва на па 
5 і 10 кі ла гра маў, але мож на ку піць і 
мен шы аб' ём. Мно гія ці ка ві лі ся час-
на ком, за які жан чы на пра сі ла 4 руб-
лі. Бра лі яго па не каль кі штук. 

Кал гас ную пра дук цыю з ААТ «Ва-
сі ліш кі» Шчу чын ска га ра ё на рас ку пі лі 
ба дай што на ва чах. Ма быць, та му, 
што кошт яе быў ні жэй шы на 10—20 
ка пе ек. Лі та раль на за лі ча ныя хві лі ны 
«пай шлі» цы бу ля, ка пус та, морк ва, і 
асаб лі ва буль ба. «Дру гі хлеб» пра да лі 
па 25 ка пе ек за кі ла грам яшчэ зран ку. 
Ка пус ту бра лі ад ра зу па 10 кг.

З мяс цо вы мі ганд ля ра мі су сед-
ні ча лі і пры ез джыя. У муж чы ны з 
Брэсц кай воб лас ці ня дрэн на куп ля лі 
бак ла жа ны па 1,80 і ад бор ныя пер-
цы па 2 руб лі. А вось па мі до ры бы лі 
толь кі ў ад на го ганд ля ра па 1,30, але
по пы там амаль не ка рыс та лі ся. 

З Брэсц ка га рыб га са «Па лес се» 
пры вез лі ка ра сёў, аму раў і кар паў. 
Хоць ры бы больш не бы ло, але і ажы-
я та жу ва кол яе так са ма. Жан чы на-
пра да вец па скар дзі ла ся, што ган даль 
ідзе ма руд на. А вось ка ля мяс но га па-
віль ё на чар га не зні ка ла. Сві ныя ту шы 
рас ся ка лі на мес цы і пра да ва лі па 5,25 
руб ля за кі ло. Лю дзі ад ра зу бра лі па 
пяць—восем кі ла гра маў.

Мёд мож на бы ло ку піць за 8 і 11 руб-
 лёў. Ганд ля ры з Ваў ка выс ка га ра ё -
на за пэў ні лі, што гэ та яшчэ ле таш-
 няя ца на, а сам мёд — но ва га се зо на. 
Па іх сло вах, сё ле та са лод ка га пра-
дук ту атры ма лі менш. І тут га лоў нае 
не ку піць пры ваз ны фаль сі фі кат, які 
пра да юць тан ней. Са праўд ны мёд, 
ка жуць яны, «па ві нен драць гор ла».

Мно гія на вед валь ні кі за ста лі ся 
за да во ле ныя кір ма шом. Гро дзен цы 
Ін на і Анд рэй па ве да мі лі, што за ку пі-
лі амаль усё, што ха це лі, — цы бу лю, 
морк ву, буль бу, ка пус ту. Не знай-
шлі толь кі жу ра він. І са праў ды, гэ тых 
ягад на кір ма шы не бы ло, хоць сё ле-
та яна на ба ло тах доб ра ўра дзі ла.

У Ві цеб ску во сень скія кір ма-

шы вель мі па пу ляр ныя і, без-

умоў на, бу дуць праходзіць 

далей. І, на ват, ка лі цэ ны на 

ага род ні ну ды ін шае, ня рэд-

ка бы вае, ана ла гіч ныя, як 

на рын ках, усё роў на на род 

імк нец ца зра біць во сень скія 

на рых тоў кі ме на ві та на кір-

ма шы.

Тра ды цый на га лоў ным мес цам 
пра вя дзен ня чар го ва га кір ма шу 
ста ла ву лі ца Ле ні на — ад на з 
цэнт раль ных у Ві цеб ску. Ганд ля-
ва лі праз да ро гу ад сім ва ла ста-
ра жыт на га го ра да — бу дын ка ра-
ту шы. Ганд лё вая ча со вая «зо на» 

бы ла даў жы нёй ка ля дзвюх сот-
няў мет раў. Лю дзей бы ло шмат, 
і дож джык, які пе ры я дыч на це ру-
сіў, не са пса ваў асаб лі вы кір ма-
шо вы на строй.

На конт цэн ні каў. Буль бу мож на 
бы ло ку піць за 32—35 ка пе ек за 
кі ло. І толь кі ў ад ным ганд лё вым 
«пунк це» за 28 ка пе ек. За морк ву 
пра сі лі 50—55 ка пе ек, кошт кі ла-
гра ма бу ра коў — 40, 43, 45 ка пе-
ек, цы бу ля каш та ва ла 45, 53, 60 
ка пе ек, а вось кошт на ка пус ту ва 
ўсіх ганд ля роў быў ад ноль ка вы — 
44 ка пей кі.

Па мі до ры ў ад ным мес цы пра-
да ва лі за 1 ру бель 8 ка пе ек за 
кі ло, а не да лё ка — па 1,3 руб ля... 

Са лод кі пе рац мож на бы ло на за-
па сіць так са ма за 1,3 руб ля.

Мёд куп ля лі ах вот на. У за леж-
нас ці ад га тун ку літр каш та ваў 
13 і 15 руб лёў, а па ло ва літ ра ад-
па вед на 7 і 8.

Па ры бу, як заў сё ды, бы лі чэр гі. 
І, па-ра ней ша му, — да аў та ма бі ля 
з жы вой ры бай рыб га са «На він кі» 
з Па стаў ска га ра ё на. Да рэ чы, і ў 
ра бо чыя дні прад стаў ні кі гас па-
дар кі ганд лю юць на роз ных ву-
лі цах аб лас но га цэнт ра. У дзень 
кір ма шу кар па эліт на га пра да ва-
лі па 4 руб лі 37 ка пе ек за кі ла-
грам, кар па буй но га — па 3,61 руб -
ля, таў ста ло бі ка ад бор на га — 
па 3 руб лі.

Дзе шу каць во сень скі кір-

маш у Ма гі лё ве, рас пі са-

на аж да кан ца ліс та па да. 

Рас клад мож на знай сці 

на сай тах абл вы кан ка ма, 

мяс цо вых СМІ, а так са ма ў 

вы гля дзе за пра шэн няў на 

кан крэт ныя пля цоў кі — на 

пунк тах пры пын ку гра мад-

ска га транс пар ту і ў ін шых 

шмат люд ных мес цах.

У апош нія ве рас нёў скія дні 
кір ма шы ў Ма гі лё ве пра ца ва лі 
на тэ ры то рыі дзвюх школ — 13-й 
у Каст рыч ніц кім ра ё не і 45-й — у 
Ле нін скім. Ар га ні за та ры па кла-
па ці лі ся па мак сі му ме на блі зіць 
ганд лё выя пля цоў кі да спаль ных 
ра ё наў. Не апош нюю ро лю мае 
і вы ха ваў чы пра цэс, каб дзе ці 
ве да лі, што буль ба не ў кра ме 
рас це.

А ўра джай, мяр ку ю чы па пры-
лаў ках, атры маў ся не бла гі. І цэ ны 
пры ваб ныя. Буль ба бы ла на ват 
па 20 ка пе ек за кі ла грам, па мі до-
ры ад руб ля да трох, кі ло цы бу лі 

мож на бы ло на быць за 60 ка пе ек, 
морк ва каш та ва ла ў ме жах 
ад 70 ка пе ек да 1,1 руб ля, ка пус-
та — ад 40 ка пе ек і вы шэй. Са-
мыя тан ныя агур кі пра па на ва лі 
па 2 руб лі за кі ла грам. За гру-
шы пра сі лі 2,5 руб ля, жу ра ві ны 
ад да ва лі за 3 руб лі сло ік або за 
6 руб лёў — кі ла грам. На род не 
раз мень ваў ся на дро бя зі, куп ляў 
ад ра зу мя ха мі.

— У нас сё ле та ад даж джу 
пра па ла ўся буль ба, та му ку пі лі 
шмат, — пры зна ла ся ад на з па-
куп ніц. — Да май го до ма ад сюль 
ру кой па даць. Вель мі доб ра, што 
кір маш да нас на ра ён за ві таў. 
І вы бар вель мі доб ры. За мех 
буль бы ад да ла ўся го 10 руб лёў. 
А яшчэ ку пі ла два ка ча ны ка пус-
ты па 50 ка пе ек за кі ла грам.

Бы ло з ча го вы браць і ама та-
рам-са да во дам. Знаў цы ка жуць, 
што най леп шая па ра для па сад кі 
са до вых дрэў і кус тоў — да ся рэ-
дзі ны каст рыч ні ка. Пра па ноў ва лі 
ўсё — ад бе ла рус кай іг ру шы да 
за меж на га пер сі ка. Са джан цы 

яб лы ні каш та ва лі, на прык лад, 
10 руб лёў, іг ру шы — 15.

Гас па дар вя лі кай ка лек цыі са-
джан цаў і ягад ных кус тоў Мі ха іл 
Ула дзі мі ра віч па аду ка цыі эка на-
міст, але вы рошчван нем са джан-
цаў зай ма ец ца з 1996 го да. Ка лі 
жа да е це атры маць ад па куп кі 
най боль шую ка рысць, ра іць ён, 
трэ ба звяр тац ца да пра ве ра ных 
ганд ля роў і кры ху са мо му раз бі-
рац ца ў гэ тай спра ве. На прык лад, 
дрэў цы з-пад Брэс та або Грод на 
не заў сё ды змо гуць па ра да ваць 
жы ха роў на шых больш паў ноч-
ных ра ё наў.

Во сень — гэ та і час каш та-
ваць мяс цо вую ры бу. Ле там яна 
яшчэ рас це ў са джал ках, а з ве-
рас ня па сту пае ў шы ро кі про даж. 
І, мяр ку ю чы па чэр гах, пра дукт 
за па тра ба ва ны. Лі нёў у Ма гі лё-
ве куп ля лі па 5 руб лёў за кі ло, 
кар па — па 4,5 руб ля, бе ла га 
аму ра — па 6 руб лёў. Бра лі не па 
ад ным кі ла гра ме. Вель мі ж апе-
тыт на рыб ка вы гля да ла.

Ка лі за па саў з улас ных ага ро да 

ці да чы не хо піць на зі му, вар-

та вый сці і да ку піць усё, што 

за раз ад да юць па вель мі пры-

ваб ных цэ нах.

Удзел у кір ма шах у воб лас ці ак-
тыў на пры ма юць сель ска гас па дар-
чыя ар га ні за цыі, фер мер скія гас па-
дар кі, прад пры ем ствы спа жы вец кай 
ка а пе ра цыі і пе ра пра цоў чай га лі ны, 
ганд лё выя ар га ні за цыі мя са-ма лоч-
най пра дук цыі, рыб ныя гас па дар кі. 
Яны пра па ну юць па куп ні кам све жую 
ага род ні ну, са да ві ну, яга ды, гры бы, 
са джан цы дрэў і шмат ча го яшчэ. На 
мно гіх пля цоў ках ад на ча со ва ажыц-

цяў ля ец ца і ган даль та ва ра мі лёг кай 
пра мыс ло вас ці.

Па куп кі оп там і ў роз ні цу мож на 
зра біць у лю бы каст рыч ніц кі ці ліс-
та па даў скі ўік-энд: кір ма шы бу дуць 
пра хо дзіць у роз ных ра ё нах Го ме ля. 
Кож ныя вы хад ныя пля цоў кі раз горт-
ва юц ца ў ра ё не зо ны ад па чын ку «Са-
жал кі», кор пу са № 4 ме ду ні вер сі тэ та, 
Па ла ца вод ных ві даў спор ту, Па ла ца 
куль ту ры «Кас цю коў ка», ка ля кра мы 
«Март Інн», што па ву лі цы Ба ры кі на.
Тра ды цый на ага род ні ну і са да ві ну мож-
на на быць і ў са мым цэнт ры го ра да 
над Со жам — на пло шчы Паў стан ня. 
Ме на ві та там і быў зроб ле ны ма ні то-
рынг цэн на асен нюю ага род ні ну.
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