
2 кастрычніка 2018 г. РЭ ГІ Ё НЫ: ПА СУТ НАС ЦІ СПРА ВЫ 9

Што купляем?

(цэны ў рублях)

Дзе купляем?

Брэст Віцебск Гомель Гродна Магілёў Мінск

Мінская 

вобласць 

(Барысаў)

Бульба 0,30-0,35 0,28-0,35 0,30-0,44 0,25-0,30 0,20-0,52 0,20-0,35 0,40-0,60

Морква 0,50-0,60 0,50-0,55 0,60-0,75 0,50-0,60 0,70-1,1 0,50-0,80 0,45-0,80

Буракі 0,50-0,55 0,40-0,45 0,50-0,70 0,60 0,45 0,50-0,70 0,40-0,80

Цыбуля 0,40-0,60 0,45-0,60 0,45-0,62 0,55-0,80 0,60-1,0 0,70-1,0 0,5-1,0

Капуста 0,45-0,50 0,44 0,45-0,59 0,25-0,45 0,40-0,50 0,40-0,60 0,40-1,50

Памідоры 1,0-2,9 1,3-1,8 0,90-2,00 1,30 1,0-3,0 1,50-3,0 1,3-3,0

Салодкі перац 1,2-1,8 1,3 1,60-2,65 1,50-2,0 3,5 1,4-1,6 1,2-2,5

Мёд (сапраўдны) 8,0-8,5 13,0-15,0 10-10,6 8,0-11,0 11,0-13,0 10,0-14,0 8,0-14,0

Рыба (карп) 4,16 4,37 4,90-5,00 4,50 4,5 3,69-4,3 3,5-4,5

Сеткай -

0,60

Што пачым
Самыя прывабныя цэны 
на сезонных кірмашах

па тан ную буль бу — у Ма гі лёў,
у Грод на
БрэстБрэст

Да та ко га ба гац ця 
ага род ні ны 

яшчэ і ка ва лак са ла

МінскМінск

Колькі каштуе 
«дру гі хлеб» 
у ста лі цы

Па ра сель ска гас па дар чых кір ма-

шоў у Мін ску па ча ла ся 22 ве рас ня, 

а за вер шыц ца се зон во сень скіх 

на рых то вак 4 ліс та па да. Уся го 

ў го ра дзе пла ну ец ца пра вес ці 

150 та кіх буй ных ме ра пры ем стваў. 

А ў са мым буй ным ра ё не ста лі цы — 

Фрун зен скім — кож ную су бо-

ту ар га ні зу ец ца вы яз ны ган даль 

ага род ні най і са да ві ной пе рад Ля-

до вым па ла цам, што ка ля мет ро 

«Пушкінская». Ту ды на кі ра ваў ся 

па па куп кі і рэ пар цёр «Звяз ды».

Пер шае, што ба чыш ка ля Ля до ва га, 
гэ та ве лі зар ную чар гу (ча ла век 30—40) 
па жы вую ры бу. Тра ды цый на, як га ра-
чыя пі раж кі, раз бі ра лі кар па. Вя лі кія, 
эліт ныя пра да ва лі ся за 4 руб лі 30 ка пе-
 ек за кі ла грам, а ся рэд нія на огул — за 
3 руб лі 69 ка пе ек. Бы лі ў про да жы і 
шчу пак (4 руб лі 39 ка пе ек), і ка рась
(2 руб лі 66 ка пе ек). Праў да, па вы ша ны 
по пыт да ры бы ства раў ся не толь кі дзя-
ку ю чы ніз кім цэ нам. Рыб гас з Ган ца віч 
не меў кан ку рэн таў. Пры чым ганд ля ва-
ла ад на ма шы на.

А па буль бу і яб лы кі чэр гаў не бы-
ло. Мо жа та му, што вы бар і цэ ны — на 
лю бы густ і ка ша лёк. На прык лад, буль-
ба каш та ва ла 30—40 ка пе ек за кі ло, а 
трош кі драб ней шая — за 20 ка пе ек. 
Яб лы кі пра да ва лі ся ад 70 ка пе ек да 
руб ля, але бы лі ва ры ян ты. На прык лад, 
вя лі кія зя лё ныя яб лы кі, якія яшчэ па ля-
жаць, пра па ноў ва лі за 30 ка пе ек. Шмат 
на кір ма шы бы ло і груш, якія ў за леж-
нас ці ад сор ту і вы гля ду каш та ва лі ад 
50 ка пе ек да 2 руб лёў.

Ад ра зу вы стра і лі ся чэр гі па тое, на 
што ўжо не се зон, але пра па ноў ва ла ся 
па пры ваб ных цэ нах. На прык лад, па 
све жыя па мі до ры і агур кі. Фер мер скія 
па мі до ры на ват на смак «аша лам ляль-
на» ад роз ні ва юц ца ад цяп ліч ных. Та му 
і бя руць іх лепш. Ся рэд нія цэ ны на іх —
ад 1,5 руб ля да 3 руб лёў. У ка го ўра-
джай боль шы, той пра да ваў па мі до ры 
па руб лі. Агур кі бы лі не ва ўсіх, та му 
цэ ны на іх бы лі рын ка выя — 2—2,5 руб-
ля за кі ла грам.

Цы бу лю мож на бы ло на быць кош-
там ад 70 ка пе ек да 1 руб ля за кі ла-
грам, ка пус ту — за 35—60 ка пе ек, бу-
ра кі — за 50—70 ка пе ек, морк ву — за 
40—80 ка пе ек.

Па чаў ся ўжо се зон жу ра він. Ягад ха-
пае па 5—5,5 руб ля за кі ла грам. Так-
са ма шмат на кір ма шы грэц кіх арэ хаў. 
Да нас яны «пры еха лі» ад фер ме раў, 
якія жы вуць на паў днё вым за ха дзе 
кра і ны. 

У «ме ню» кір ма шу бы лі і мяс ныя 
паў фаб ры ка ты, каў бас ныя вы ра бы з 
мі ні маль най ганд лё вай на цэн кай. Ма-
быць, дру гая па ве лі чы ні чар га бы ла па 
яй кі. Дзя ся так яек д-0 пра да ваў ся ўся го 
за 1 ру бель 60 ка пе ек. У гэ ты дзень, 
ма быць, ні хто не пай шоў без па ку пак.

Лю дзі най больш ці ка ві лі ся 

ага род ні най, вы бі ра лі та го 

пра даў ца, які пра па на ваў 

тан ней, да яго на ват вы-

строй ва ла ся чар га.

На прык лад, Це ля хан скі фі-
лі ял Іва цэ віц ка га спа жыў та ва-
рыст ва пры вёз шмат раз на-
стай най пра дук цыі. У іх бы лі ад-
ны з са мых тан ных па мі до раў, 
пры чым, пры ваб на га вы гля ду. 
Ад да ва лі па руб лі за кі ло. Та му 
пра да вец пра ца ва ла да во лі на-
пру жа на, увесь час па ды хо дзі лі 
лю дзі. Це ля хан цы так са ма пры-
вез лі на кір маш на сен не кро пу 
ў фа соў цы па сто гра маў, і гэ-
ты та вар ка рыс таў ся по пы там. 
Яшчэ лю дзі на за па шва лі жу ра-
ві ны, час нок, су ха фрук ты.

Гру шы на кір ма шы мож на 
бы ло на быць у ме жах ад 80 ка-
пе ек да 1,8 руб ля.Час нок пра-
па ноў ва лі па 3,5 руб ля за кі ла-
грам. Гэ тым ра зам мно гія пра-
да ва лі фа со лю, кры ху больш за 
тры руб лі каш та ваў кі ла грам, а 

яшчэ бак ла жа ны, гар бу зы, ка-
ву ны. «Да та ко га ба гац ця асен-
няй ага род ні ны яшчэ б ка ва лак 
са ла», — па жар та ваў адзін з 
на вед валь ні каў кір ма шу, які
ста ран на вы бі раў па мі до ры. 
І яму не каль кі ча ла век па ка за лі
на пер шы рад ад ува хо ду. Там 
са праў ды раз мяс ціў ся па віль ён 
Дра гі чын ска га рай спа жыў са ю-
за, ка а пе ра та ры пра па на ва лі 
сві ні ну, яла ві чы ну, а так са ма 
да маш нюю ба ра ні ну ды апе-
тыт ных гу сей. Ма ла дыя па куп-
ні кі па гля дзе лі на жоў тую тлус-
тую гусь і ска за лі, што пе рад 
но вым го дам яны аба вяз ко ва 
ку пі лі б гэ тую птуш ку, а ця пер 
ўсё-та кі па 9 руб лёў кі ла грам... 
Га лоў нае, што вы бар быў. По-
бач Аран чыц кая птуш ка фаб ры-
ка пра да ва ла з ма шы ны яй кі, 
а рыб гас пры вёз кар паў. Так 
што на кір ма шы мож на бы ло 
ку піць са мыя роз ныя пра дук ты 
хар ча ван ня ад вы твор цаў і па 
ніз кіх цэ нах.

Во сень скія кір ма шы стар та-

ва лі на Мін шчы не 16 ве рас ня 

і пра доў жац ца да 4 ліс та па-

да. Ве тэ ра нам вай ны, як заў-

сё ды, на бы тыя да ры во се ні 

да па мо гуць да ста віць на дом 

бяс плат на рай вы кан ка мы і 

Жо дзін скі гар вы кан кам спе-

цы яль на вы дзе ле ным для гэ-

та га транс пар там.

29 і 30 верасня чар го вы 
рэ гі я наль ны кір маш прай шоў у 
Ба ры са ве на пля цоў цы на ву лі-
цы Ста ха наў скай, што пры ля гае 
да га рад ско га Па ла ца куль ту ры. 
Цэ ны на пра дук цыю бы лі да во лі 
пры маль ныя, але не ка то рыя па-
куп ні кі ўсё ж та кі імк ну лі ся іх збіць. 
Кір маш — гэ та свое асаб лі вы дыя-
лог, дзе мож на да мо віц ца аб ца не. 
Дзесь ці пра даў цы бы лі зга вор лі-
выя. І пры па куп цы ча ла ве кам не-
каль кіх мя хоў буль бы, на прык лад, 
кры ху са сту па лі ў ца не. Не ка то рыя 
прад пры ем ствы са праў ды зні зі лі 
цэ ны і над баў кі на свой та вар. Гэ та 
і зра зу ме ла — боль шы аб' ём па ку-
пак, боль шы — та ва ра аба рот.

— Я жы ву ў шмат ква тэр ным 
до ме, сваю да чу пра да ла, бо не 

ха пае сіл апра цоў ваць зям лю, — 
ка жа пен сі я нер ка з Ба ры саў ска га 
ра ё на Ган на Мі ка ла еў на. — Та му 
вось з сы нам пры еха лі на кір маш 
за па сці ся са мым не аб ход ным. Па-
ру мя хоў буль бы не па шко дзіць, 
ня ліш ні мі бу дуць ка пус та, бу ра кі, 
морк ва. Тым больш што цэ ны цал-
кам за да валь ня юць, на рын ку і ў 
кра мах усё да ра жэй шае.

— На во сень скіх кір ма шах куп-
ляю ага род ні ну не пер шы год, — 
ус ту пае ў раз мо ву ма ла дая жан-
чы на. — Мы пры еха лі з му жам з 
су сед ня га Сма ля віц ка га ра ё на. 
— Свай го зя мель на га ўчаст ка 
не ма ем, ня ма і сва я коў у вёс цы, 
баць кі жы вуць у Брэсц кай воб лас-
ці. Ку пім буль бы, морк вы, бу ра коў 
і яб лыкаў для дзя цей.

Кір маш — гэ та не толь кі на-
го да на за па сіць на зі му «ві та мі-
наў», але і маг чы масць вы брац ца 
ў лю дзі ўсёй сям' ёй, па ла са вац ца 
кан ды тар скі мі вы ра ба мі, ма ро-
жа ным, шаш лы ка мі, па ве ся ліц-
ца, па слу хаць пес ні ў вы ка нан ні 
са ма дзей ных вы ка наў цаў. І, вя-
до ма, на быць су ве ні ры, вы ра бы 
ра мес ні каў.

Матэрыялы падрыхтавалі:

Вольга АНУФРЫЕВА.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

 Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Сяр гей КУР КАЧ.

Мін шчы наМін шчы на

На за па сіць «ві та мі ны» на зі му
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Фота БелТА.


