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За дзе вяць ме ся цаў 
Гро дзен скім аб лас ным 
спа жы вец кім 
та ва рыст вам вы пла ча на 
на сель ніц тву за 
сель гас пра дук цыю 
і сы ра ві ну 21 міль ён 
руб лёў, што на 8 % 
больш, чым за та кі ж 
пе ры яд ле тась. Але не ўсе 
па зі цыі вы трым лі ва юць 
вы пра ба ван не ча сам. 
На прык лад, сё ле та 
зні зі ла ся за куп ка яб лы каў. 
А вось на рых тоў ка 
ягад — чар ніц і клуб ніц — 
знач на вы рас ла. Здат чы кі 
вы яў ля юць най больш 
вы гад ныя для іх на прам кі.

Тан ны яб лык
Сё лет ні год ура джай ны 

на яб лы кі. І маг чы масць 
іх здаць так са ма ёсць. Да 
гэ тай спра вы на ват пад-
клю чы лі сель скія Са ве ты, 
па ве да мі лі ў Гро дзен скім 
аб лспа жыў та ва рыст ве. 
Ар га ні за цый ная ра бо та 
бы ла пра ве дзе на яшчэ на 
па чат ку се зо на. Сель скім 
Са ве там бы ла да ве дзе на 
ін фар ма цыя аб маг чы-
мас ці за ку піць яб лы кі і ў 
вы зна ча ны час іх за браць. З бо ку 
сель скіх Са ве таў па сту пі лі звест кі 
аб пры бліз най коль кас ці здат чы-
каў. Гэ та да зво лі ла па збег нуць сты-
хій нас ці ў на рых тоў цы.

— Мы, у сваю чар гу, за ле жым 
ад па трэб пе ра пра цоў кі, бо ўвесь 
апад па сту пае ме на ві та ту ды, мы 
яб лы кі не за хоў ва ем, — рас ка заў 
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 Гро дзен-
ска га аб лас но га спа жы вец ка га 
та ва рыст ва Анд рэй СЦЕ ФА НО-
ВІЧ. — Пе рад па чат кам се зо на мы 
ўзгад ня ем аб' ёмы і за клю ча ем пад 
іх да га во ры. Апад ідзе, як пра ві ла, 
на ві на роб чы кам бі нат.

І ха ця яб лы каў мно га, ажы я таж-
на га збы ту ва кол са да ві ны не на зі-
ра ла ся. На сель ніц тва не спя ша ла-
ся збыць свой апад, які лі та раль на 
ўсці лаў пад вор кі. Ча му? Паў плы ваў 
цэ на вы фак тар. Яб лык у гэ тым го-
дзе стаў вель мі тан ным: за кі ла грам 
апа ду пла ці лі пяць ка пе ек. Ад па-
вед на, за мя шок атры моў ва ец ца 
паў та ра руб ля. «Пе ра бі ваць» ца ну 
так са ма ня ма ах вот ных. Акра мя 
спа жыў та ва рыст ва, ні хто яб лы кі ў 
на сель ніц тва не куп ляе.

Ра зам з апа дам ідзе на рых тоў-
ка та вар ных пла доў, за ку пач ны 
кошт якіх знач на вы шэй шы — да 
50 ка пе ек за кі ла грам. Та кія яб лы-
кі на рых тоў шчы кі га то вы куп ляць 
не толь кі ў се зон, але і зі мой, каб 
по тым рэа лі за ваць на сель ніц тву 
праз роз ніч ны ган даль, на рын ках 
і кір ма шах.

На рых тоў шчы кі кан ста ту юць: 
ак тыў насць на сель ніц тва ў зда чы 
яб лы каў не вы со кая. Прад пры ем-
ствам сё ле та пры ня та ка ля 8 ты сяч 
тон. У мі ну лым го дзе бы ло 10 ты-
сяч тон.

Ягад ны мікс
Па куль у гра мад стве раз ва жа-

юць, які лёс ча кае вяс ко выя яб-
лы не выя са ды — мо жа, на огул іх 
за ме няць ней кія ін шыя са до выя 
куль ту ры, — у гэ ты час на пер шы 
план вы хо дзяць яга ды. Асаб лі ва 

шы ро кае рас паў сю джан не апош-
нім ча сам атры ма лі клуб ні цы.

Сё ле та на рых тоў шчы кі спа жыў-
та ва рыст ва за ку пі лі ў на сель ніц тва 
на 60 тон ягад больш, чым у мі ну лы 
се зон. Уся пра дук цыя бы ла рэа лі-
за ва на праз ганд лё вую сет ку.

Ягад ны мі рэ кард сме на мі сё ле та 
ста лі чар ні цы. Так выйшла, што і 
ўра джай на іх быў ня дрэн ны, і кошт 
за да валь няў. За кі ла грам ягад да-
ва лі ад ча ты рох руб лёў і вы шэй. 
Па воб лас ці спа жыў та ва рыст вам 
за куп ле на 212 тон ляс ной яга ды. 
Ле тась уда ло ся на рых та ваць толь-
кі 10 тон. Аб' ёмы, мож на ска заць, 
не па раў наль ныя.

— Па чар ні цах на ўнут ра ным 
рын ку ёсць кан ку рэн цыя, — заўва-
жыў Анд рэй Сце фа но віч. — Але мы 
тры ма лі ца ну, та му і на рыхт ва лі та-
кія аб' емы. Са мыя рэ сурс ныя ра ё-
ны — Іў еў скі, На ва груд скі, дзе за-
ку пі лі па 40 тон ягад. Боль шасць 
пра да дзе на за мя жу — у Літ ву, Ра-
сій скую Фе дэ ра цыю. Гэ та наш экс-
парт ны па тэн цы ял.

Спа жыў та ва рыст ва за куп ляе 
яшчэ бу я кі, якія раз во дзіць сель-
ская гас па дар ка Гро дзен ска га ра-
ё на. Ад на сель ніц тва пры ма юць 
так са ма ляс ныя бу я кі, брус ні цы, 
чыр во ную і чор ную ра бі ну. За раз 
вя дзец ца на рых тоў ка жу ра він па 
3,5 руб ля за кі ла грам. Яга ды ідуць 
на рэа лі за цыю праз ганд лё выя 
аб'ек ты. За куп ле ныя ў на сель ніц-
тва жу ра ві ны рэа лі зу юц ца на рын-
ку, пры чым па да во лі прымальным 
кош це ў ме жах ча ты рох руб лёў.

За ку пі лі гар буз — 
пры га та ва лі фрэш

Апош нім ча сам на зі ра ец ца пры-
кмет ны ін та рэс да гар бу зоў. Ды е то-
ла гі ра зам за га ва ры лі пра ка рыс ныя 
ўлас ці вас ці пра дук ту, а ку лі на ры 
пра па ну юць ад мыс ло выя рэ цэп ты 
страў і со каў. Но вы мі тэн дэн цы я мі 
хар ча ван ня ска рыс та лі ся і ка а пе ра-
та ры. Гар бу зы і ка бач кі на рых тоў ва-
юць не толь кі пад рэа лі за цыю, але 
і для сва іх ста ло вых і ка фэ, якіх па 
воб лас ці больш за сто.

За адзін кі ла грам гар бу-
за пла цяць да 40 ка пе ек. 
Здат чы каў ха пае, та му ў 
ме ню заў сё ды ёсць стра-
вы з гар бу зоў — алад кі, за-
пя кан кі, су пы-пю рэ і на ват 
фрэ шы. Све жа вы ціс ну ты 
сок га ту ец ца з гар бу за, 
яб лы ка і морк вы. Да рэ чы, 
стра вы з яб лы ка мі так са ма 
па пу ляр ныя і ка рыс та юц ца 
по пы там у на вед валь ні каў 
ка фэ. Асаб лі ва пе чы ва, 
ад зна чы лі ў спа жыў та ва-
рыст ве.

А вось буль ба — ужо не 
та кі ха да вы та вар, як ра-
ней. Ві даць, «дру гі хлеб» 
здае па зі цыі. Яшчэ ле тась 
на рых тоў шчы кі ад гру жа лі 
знач ныя аб' ёмы ў Ра сію, 
за раз там сва ёй буль бы ха-
пае і кан ку ры ра ваць вель мі 
цяж ка. На ўнут ра ным рын-
ку так са ма ня ма ла пра па-
ноў, а ўста но вы імк нуц ца 
пра ца ваць не па срэд на з 
вы твор ца мі, да та го ж па 
ўсёй лі ней цы сель гас пра-
дук цыі вя дуц ца тэн да ры. 
На рых тоў ка ад на сель-
ніц тва пра цяг ва ец ца, але 
аб'ёмы зні жа юц ца.

Ак цэнт 
на «зя лё ны» та вар

Як вя до ма, спа жыў та ва рыст вы 
са дзей ні ча юць да дат ко ва му да хо-
ду на сель ніц тва. У сель скіх жы ха-
роў ёсць маг чы масць без асаб лі-
вых кло па таў на мес цы здаць ліш кі 
сва ёй пра дук цыі. Па сту по ва спра-
шча ец ца і пра цэ ду ра зда чы. За раз, 
на прык лад, не па трэб ны да вед кі 
з сель скіх Са ве таў аб на яў нас ці 
пры ся дзіб ных участ каў, а толь кі 
за клю чэн не аб якас ці пра дук цыі 
ад са ні тар ных служ баў. Ра дые ла-
гіч ны кант роль та ва рыст ва пра во-
дзіць са ма стой на.

І ўсё ж га лоў ным сты му лам за-
ста ец ца цэ на вы фак тар. Здат чык 
шу кае маг чы масць збыць больш 
вы гад ны та вар. На чаль нік служ-
бы на рых то вак На ва груд ска га 
фі лі яла На тал ля ДУ НАЙ звяр ну-
ла ўва гу на рост пра па ноў зя лё ных 
куль тур: кро пу, пят руш кі, пя ра цы-
бу лі. На прык лад, сё ле та фі лі ялам 
на рых та ва на аж но 800 кі ла грам гэ-
тых куль тур. Асаб лі ва вы со кі по пыт 
у пя ра цы бу лі. Не ка то рыя вяс коў цы 
па ча лі гэ тым зай мац ца, каб за ра-
біць. Яны вы рошч ва юць зе ля ні ну ў 
пар ні ках і атрым лі ва юць ура джай 
у сту дзе ні — лю тым, ка лі кошт за 
кі ла грам да ся гае 5-6 руб лёў.

Мно гія вяс коў цы вы рошч ва юць 
ага род ні ну леп шых сар тоў, якая мае 
та вар ны вы гляд, што спры яе і больш 
вы со ка му кош ту. Да рэ чы, гро шы за 
пра дук цыю вы плач ва юц ца ад ра зу.

У мно гіх на се ле ных пунк тах ёсць 
ста цы я нар ныя на рых тоў чыя кан-
то ры, уся го іх па воб лас ці больш 
за сто. Ка а пе ра та ры ганд лю юць 
на га рад скіх рын ках, ма юць свае 
ганд лё выя аб' ек ты, удзель ні ча юць у 
кір ма шах. Апош нім ча сам на зі ра ец-
ца ін та рэс да гры боў. Ляс ныя да ры 
за куп ля юць у на сель ніц тва, а шам-
пінь ё ны — у фер ме раў з су сед няй 
Брэсц кай воб лас ці. На прык лад, 
сё ле та за ку пі лі больш за 22 то ны 
гры боў. І гро дзен цам вы гад на, бо 
ў рэ гі ё не па куль ня ма кан ку рэн таў 
вы твор цам шам пінь ё наў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ЯГАД НЫ РАЙ 
КА А ПЕ РА ТА РАЎ
Як на рых тоў шчы кі ўтрым лі ва юць свае па зі цыі

Не даць пра па сці 
са да ві не

У спра ве за куп кі яб лы каў у на сель ніц тва 
ва ўра джай ны год ка а пе ра та ры не ма юць кан ку рэн таў

Се зон на рых то вак у спа жыў ка а пе ра цыі, мож на ска заць, 
у са мым раз га ры. У гэ тым го дзе ка а пе ра та ры Брэст чы ны 
за ку пі лі ў на сель ніц тва шмат чар ніц, яб лы каў, агур коў, 
па мі до раў, мё ду, ка ву ноў, за раз ідзе на рых тоў ка гры боў, 
буль бы, збож жа. 

Ад на ча со ва вя дзец ца про даж на рых та ва най пра дук цыі. Ска-
жам, 29 ве рас ня, у пер шы дзень асен ніх кір ма шоў у Брэс це, у 
аб лас ны цэнтр пры вез лі пра дук цыю дзе сяць ар га ні за цый спа-
жыў ка а пе ра цыі. Пра да лі пры клад на па ло ву ад пры ве зе на га 
та ва ру. Пер шыя кір ма шы, па вод ле ацэн кі спе цы я ліс таў, тра-
ды цый на не вы лу ча юц ца ак тыў нас цю па куп ні коў. На пер шых 
пры цэнь ва юц ца, куп ля юць на на ступ ных.

Удзель ні ча лі ў асен ніх кір ма шах і ра бот ні кі Пру жан ска га рай-
спа жыў та ва рыст ва. На пе ра дзе — яшчэ не каль кі та кіх вы ез даў. 
Стар шы ня праў лен ня Пру жан ска га рай спа жыў та ва рыст ва 
Дзміт рый КАР ПЕЙ рас ка заў, што на рых тоў кі сё ле та вя дуц ца, 
не су мнен на, больш па спя хо ва, чым ле тась. Та му што ў гэ тай 
спра ве шмат за ле жыць ад ура джаю. Яб лы каў ця пер на рас ло 
як ні ко лі. На рых та ва лі іх ужо 882 то ны. Да рэ чы, у Пру жа нах 
ёсць свая пе ра пра цоў ка са да ві ны. У асноў ным на рых тоў шчы кі, 
у тым лі ку з су сед ніх ра ё наў, вя зуць яб лы кі на прад пры ем ства 
«Бе ла веж скія ві ны». З па чат ку го да там ужо пе ра пра ца ва на 
2044 то ны яб лы каў.

Стар шы ня Шчар чоў ска га сель ска га Са ве та Пру жан ска га 
ра ё на Вік тар ВА НЕ КА рас ка заў, што сё ле та ў іх на рых тоў кай 
яб лы каў зай ма юц ца ча ты ры сель скія кра мы: дзве ў Шчар чо ве, 
у Га ла ся ці не і Бра дах.

— Вяс коў цы пад во зяць яб лы кі да ма га зі на, тут іх пра дук цыю 
ўзваж ва юць і раз ліч ва юц ца з гас па да ра мі. Вар та ска заць, што 
лю дзі бы лі за да во ле ныя. Здаць на ват па пяць ка пе ек за кі-
ло азна чае пэў ны пры бы так для ўлас на га бюд жэ ту, гэ та ўсё ж 
лепш, чым ка лі б са да ві на на огул пра па ла. Асоб ныя гас па да ры 
зда ва лі па не каль кі тон ад ра зу. І ні вод най скар гі на конт гэ та га ў 
сель вы кан кам не па сту пі ла, — пра цяг вае Вік тар Мі ка ла е віч. — 
Ка лі ў се зон гры боў і ягад у на шым ляс ным краі бы вае ня ма ла 
пры ват ных на рых тоў шчы каў, у тым лі ку з су сед ніх аб лас цей, 
то ў вы пад ку з яб лы ка мі та кіх ах вот ных не знай шло ся. Так што 
спа жыў ка а пе ра цыя ста ла адзі най ар га ні за цы яй, якая не да ла 
пра па сці са до ва му ўра джаю сяль чан.

— У Пру жан скім ра ё не пра цуе пяць ста цы я нар ных на рых-
тоў чых пунк таў, адзін пе ра соў ны, у шта це рай спа жыў та ва рыст-
ва — дзе сяць на рых тоў шчы каў. На час на рых тоў кі яб лы каў бы ло 
за дзей ні ча на да дат ко ва пяць адзі нак транс пар ту, — рас ка заў 
на мес нік стар шы ні праў лен ня рай спа жыў та ва рыст ва 
Аляк сандр ЯРОЦ КІ.

За раз у на рых тоў шчы каў пра цяг ва ец ца га ра чая па ра. Ідзе за-
куп у на сель ніц тва і прад пры ем стваў роз ных фор маў улас нас ці 
ага род ні ны, буль бы, жу ра він.

Та кім жа пры клад на чы нам пра цу юць і ас тат нія спа жы вец кія 
та ва рыст вы воб лас ці ў гэ ты час. На мес нік стар шы ні праў-
лен ня Брэсц ка га аб лспа жыў са ю за Аляк сей МА КА РЭ ВІЧ 
рас ка заў, што за куп пра дук цыі і сы ра ві ны ў ар га ні за цы ях спа-
жы вец кай ка а пе ра цыі ажыц цяў ля юць 108 штат ных на рых тоў-
шчы каў, у ра ё нах дзей ні ча юць 79 ста цы я нар ных і 22 пе ра соў ныя 
пры ёма на рых тоў чыя пунк ты, гэ тай ра бо тай так са ма зай ма ец ца 
ка ля 1,5 ты ся чы прад пры ем стваў ганд лю.

Сё ле та, як вя до ма, у на шых са дах вы рас не бы ва лы ўра джай 
яб лы каў. Іх бра лі ў на сель ніц тва для пра мыс ло вай пе ра пра-
цоў кі па пяць ка пе ек за кі ла грам, а за та вар ны яб лык да ва-
лі ад 30 да 60 ка пе ек. На па ча так каст рыч ні ка ар га ні за цы я мі 
спа жы вец кай ка а пе ра цыі воб лас ці за куп ле на 10,4 ты ся чы тон 
яб лы каў — гэ та амаль удвая больш, чым за ана ла гіч ны пе ры яд 
ле тась. Але на рых та ваць са да ві ну, за ку піць яе ў на сель ніц тва — 
толь кі па ло ва спра вы. Важ на яе по тым рэа лі за ваць. Для гэ та га 
ў маі — чэр ве ні бы лі пра ве дзе ны пе ра га во ры з пе ра пра цоў чы мі 
прад пры ем ства мі, вы зна ча ны ад ра сы па ста вак і аб' ёмы. Ця пер 
ка а пе ра та ры воб лас ці ад праў ля юць яб лы кі 17 пе ра пра цоў шчы-
кам, дзе вяць з іх раз ме шча ны за ме жа мі воб лас ці. Ас тат нія ідуць 
у ганд лё выя ар га ні за цыі і за клад ва юц ца ў схо ві шчы з тым, каб 
ві та мін ную пра дук цыю пра да ваць зі мой.

— Ага род ні на- і буль ба схо ві шчы ця пер над звы чай за па тра ба-
ва ныя, — га во рыць на чаль нік ад дзе ла на рых то вак аблспа-
жыў са ю за Ва ле рый КА ПІ ТАН ЧЫК. — Іх у воб лас ці 18. А яшчэ 
ёсць 88 ха ла дзіль ных ка мер для за ма роз кі і аха ла джэн ня пра-
дук цыі. Сё ле та на шы ар га ні за цыі на рых та ва лі 3900 тон агур коў, 
980 тон та ма таў, 1800 тон ка пус ты, пер шыя дзве ты ся чы тон 
буль бы. Ра бо та пра цяг ва ец ца. У кож ным ра ё не за пла на ва ныя 
аб' ёмы за клад кі ў схо ві шчы.

Асаб лі вас цю гэ та га го да, па вод ле слоў Ва ле рыя Ка пі тан чы-
ка, мож на на зваць доб ры ўра джай ай чын ных ка ву ноў. Клі мат 
наш па ла гад неў, мно гія ўзя лі ся за гэ тую куль ту ру: і гас па дар кі, 
і фер ме ры, — за куп ле на ўжо 230 тон ка ву ноў. Чар ніц сё ле та 
на рых та ва лі амаль у 15 (!) ра зоў больш, чым ле тась. Ідзе на-
рых тоў ка збож жа, хоць бягучы год быў не над та ўра джай ны на 
збож жа. Да рэ чы, на кір ма шах яно над звы чай за па тра ба ва на. 
Ча сам бы вае, пры яз джае фер мер і за бі рае ўсё збож жа, якое 
пры ве зе на на рэа лі за цыю. Бя руць так са ма вяс коў цы і жы ха ры 
пры ват на га сек та ра па мя ху зба жы ны для свой скай птуш кі. Так 
што збож жа — пра дукт ха да вы, і яго на рых тоў цы ўдзя ля ец ца 
на леж ная ўва га.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.


