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Біз нес на да рах 
пры ро ды

У
РА ДЖАЙ на яб лы кі сё ле та асаб лі ва ба га ты, і шмат хто ха цеў 
на іх за ра біць. Але ца на ад спа жыў ка а пе ра цыі — 5 ка пе ек за 
кі ла грам — рас ча ра ва ла. Гэ та ж цэ лую то ну трэ ба на збі раць, 

каб атры маць 10 руб лёў. У вы ні ку част ка ўра джаю так і за ста ла ся 
гніць на пры ся дзіб ных участ ках. Крыўд на.

— Згод ны, 5 ка пе ек за кі ла грам — гэ та не ца на, але ж тут не ўсё 
ад нас за ле жыць, — ка жа на чаль нік ад дзе ла на рых то вак, ЗЭД і 
рын каў Ма гі лёў ска га аб лспа жыў са ю за Аляк сей СІ РО ЦІН. — Быў 
пе ры яд, ка лі пе ра пра цоў шчы кі пры ма лі яб лы кі па 9 ка пе ек за кі ла-
грам, а мы тры ма лі вель мі вы со кую план ку — 7 ка пе ек. Гэ та з улі кам 
та го, што са свай го да хо ду (з то ны атрым лі ва лі ўся го 20 руб лёў) 
пла ці лі за ра бот ную пла ту на рых тоў шчы кам і нес лі ад чу валь ныя 
транс парт ныя вы дат кі. Бо прый шло ся доб ра па ка ля сіць па вёс ках. 
Да та го ж мі ні маль ная ца на рас паў сюдж ва ец ца толь кі на яб лыч ны 
апад. Та вар ны яб лык мы пры ма ем па ца не 30 ка пе ек за кі ла грам. 
Але ў гэ тым вы пад ку па він ны быць яб лы чак да яб лыч ка. На сель-
ніц тва ж час цей за ўсё пра па нуе пер шы ва ры янт. Та кія яб лы кі хут ка 
гні юць, і іх каш тоў насць па дае на ва чах. Пе рад тым, як уста на віць 
кан крэт ную су му, мы заў сё ды ана лі зу ем кан' юнк ту ру рын ка. Ка лі 
ле тась яб лы каў не бы ло і пе ра пра цоў шчы кі га то вы бы лі браць іх па 
20 ка пе ек за кі ла грам, мы і ары ен та ва лі ся на гэ тыя рас цэн кі.

Па сут нас ці, кож ны з нас сам са бе гас па дар. Тыя, хто не па ле-
на ваў ся зняць ура джай і са ма стой на пра даць яго на рын ку, не 
прай гра лі. Най больш апе тыт ныя, буй ныя і на ліў ныя пла ды іш лі па 
руб лі і бо лей за кі ла грам.

Ца на — па няц це ад нос нае.
Але ка лі ацэнь ваць, коль кі на сель ніц тва атры ма ла ад спа жыў ка-

а пе ра цыі гро шай за сваю са да ві ну-ага род ні ну і дру гас ную сы ра ві ну, 
ліч ба атры ма ец ца больш важ кая. У Ма гі лёў скай воб лас ці за 9 ме-
ся цаў здат чы кам вы пла ча на больш за 20 міль ё наў (!) руб лёў.

— Мы па ста ян на неш та куп ля ем у вяс коў цаў. Тых жа яб лы каў на 
3 каст рыч ні ка на рых та ва лі больш за 16 ты сяч тон — 157 % да ўзроў ню
мі ну ла га го да на та кі ж пе ры яд. І гэ та пры тым, што ста ві лі пе рад 
са бой за да чу за ку піць дзесь ці ка ля 15 ты сяч тон. Але на рых тоў кі 
пра цяг ва юц ца да сён ня, — ад зна чае Аляк сей Сі ро цін.

Больш ак тыў на яб лы кі за куп ля юць у Ма гі лёў скім, Го рац кім, Дры-
 бін скім, Кі раў скім ра ё нах. Гор кі і Кі раўск на огул на рых та ва лі па 
2 ты ся чы тон.

Ня дрэн ныя ліч бы і па ас тат ніх па зі цы ях. Прак тыч на па ўсіх ле-
 таш нія аб' ёмы пе ра вы ка на ныя. Агур коў за куп ле на 1130 тон — 109 %
у па раў на нні з гэ тым жа пе ры я дам мі ну ла га го да, па мі до раў — 
1023 то ны (114 %), ка пус ты на огул 1778 тон (154 %), су ніц са до вых — 
107 тон, чор ных па рэ чак больш за 500 тон. Па воб лас ці пры ём са-
да ві ны-ага род ні ны вя лі больш за 1000 кра маў, пра ца ва лі больш 
за 100 на рых тоў шчы каў.

Уся са до ва-ляс ная сма ка та част ко ва рэа лі зоў ва ла ся праз ганд лё-
вую сет ку спа жыў ка а пе ра цыі, а так са ма іш ла пе ра пра цоў шчы кам і 
на ват на экс парт. На прык лад, з больш чым 350 тон за куп ле ных чар ніц 
больш як 80 % ад пра ві ла ся за мя жу. А гэ та ва лю та для кра і ны.

На рых тоў кі між тым пра цяг ва юц ца. За раз ак цэнт ро біц ца на жу-
ра ві ны. І ца на пры ваб ная — ад 3 руб лёў за кі ла грам.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

С
Ё ЛЕ ТА ў Мін скай воб лас ці 
над звы чай ура дзі лі яб лы кі. 
Га лі ны дрэў лі та раль на 

гнуц ца пад ця жа рам гэ тых 
са ка ві тых пла доў. Што ра біць з 
не бы ва лым ура джа ем, кож ны з 
гас па да роў ра шае сам. Хтось ці 
ціс не сок, ва рыць ва рэн не, 
ста віць кам по ты на зі му, 
за бяс печ вае га рад скіх сва я коў, 
кор міць хат нюю жы вё лу. Нех та 
здае ліш кі ў на рых тоў чыя 
ар га ні за цыі Мінск ага аб лас но га 
спа жы вец ка га са ю за. Як ка жуць, 
ка пей ка ру бель бе ра жэ.

Але не ўсіх ула даль ні каў аса-
біс тых да па мож ных гас па да рак 
за да валь ня юць цэ ны. Здат чык 
хо ча рэа лі за ваць сваю пра дук-
цыю да ра жэй, а на рых тоў шчык 
на быць яе тан ней. За зда дзе ную 
сель гас пра дук цыю на сель ніц тву 
і фер ме рам спа жы вец кая ка а пе-
ра цыя воб лас ці ўжо вы пла ці ла 
ка ля 42 міль ё наў руб лёў. Зра зу-
ме ла, вы со кая ца на на зы ход ную 
сы ра ві ну ўплы вае на кошт га то-
 вых пра дук таў. Тым больш што
спа жыў ка а пе ра цыя са ма куп ляе 
і са ма ж пе ра пра цоў вае сель гас-
пра дук цыю. А гэ та цяг не за са бой 
да дат ко выя вы дат кі. Як сцвяр-
джа юць спе цы я ліс ты, на прык лад, 
не вя лі кая ца на на яб лы кі так са ма 
аб умоў ле на аб' ек тыў ны мі пры чы-
на мі: для атры ман ня літ ра яб лыч-
на га со ку не аб ход на пе ра пра ца-
ваць дзе сяць кі ла гра маў пла доў. 
Та му і атрым лі ва ец ца, што пра-
дук цыя ў кра мах ча сам да ра жэй 
за ім парт ную.

Тым не менш па ста не на
1 каст рыч ні ка жы ха ры цэнт раль-
на га рэ гі ё на і фер ме ры зда лі ў 
на рых тоў чыя пунк ты 10 424 то-

ны яб лы каў, тэмп рос ту да мі ну-
ла год ня га ана ла гіч на га пе ры я ду
173,5 %. Пры ём яб лыкаў пра цяг-
ва ец ца, кан чат ко вы вы нік за ле-
жыць ад ак тыў нас ці на сель ніц тва. 
Апад пры ма юць па пяць ка пе ек за 
кі ла грам, а за якас ную та вар ную 
пра дук цыю мож на атры маць ру-
бель і на ват больш.

На рых тоў чыя ар га ні за цыі спа-
жы вец кай ка а пе ра цыі Мін шчы ны 
ад гру жа юць яб лы кі на кан сер ва-
выя за во ды для вы твор час ці джэ-
маў, па від ла, со каў, кам по таў, ві-
на ды ін ша га.

Мін скі аб лспа жыў са юз пры мае 
прак тыч на ўсе ві ды пра дук цыі, 
што вы рошч ва ец ца ў са дах і ага-
ро дах. І з кож ным го дам аб' ёмы 
на рых то вак па вя ліч ва юц ца. На 
1 каст рыч ні ка на рых та ва на 
1169,6 то ны ка пус ты (тэмп рос ту 
119,1 % да мі ну ла год ня га пе ры я-
ду), морк вы — 326,8 то ны (тэмп 
рос ту 129,2 %), час на ку — 9,8 то-
ны (тэмп рос ту 101,9 %). На шмат 
больш, чым ле тась, сё ле та на за-
па ша на ра бі ны чар на плод най, 
чор ных і чыр во ных па рэ чак, са до-
вых су ніц. А чар ніц — 542,6 то ны, 
што ў два нац цаць ра зоў пе ра вы-
сі ла ле таш нія па каз чы кі.

У аб лспа жыў са ю зе ёсць 
43 ка ме ры для за ма рож ван ня 
дзі ка рос лых ягад, ад на ча со вай 

ёміс тас цю ка ля 800 тон. Яны 
асна шча ны су час ным аб ста ля-
ван нем, якое да зва ляе пад трым-
лі ваць ап ты маль ную тэм пе ра ту ру 
і віль гот насць, ства рае на леж ныя 
ўмо вы для за ха ван ня пра дук цыі ў 
між се зон ны пе ры яд.

Ма са вая на рых тоў ка да роў 
пры ро ды на ла джа на праз ганд-
лё выя аб' ек ты, пры ём ныя на-
рых тоў чыя пунк ты, у тым лі ку 
пе ра соў ныя. Здаць вы ра шча нае 
на пры ся дзіб ных участ ках, са-
бра нае ў ле се мож на больш як у 
800 кра мах, 71 на рых тоў чым 
пунк це, у тым лі ку 59 ста цы я нар-
ных. Збо рам зай ма юц ца больш як 
120 на рых тоў шчы каў. Ка лі хтось ці 
не змо жа пры вез ці пра дук цыю па 
ад ра се са ма стой на, то да яго пры-
е дзе на рых тоў шчык. Ёсць так са ма 
бры га да па ака зан ні на сель ніц-
тву да па мо гі па збо ры, упа коў цы 
ў сет кі, мяш кі, скры ні і па груз цы ў 
аў та транс парт яб лы каў. Асаб лі ва 
да спа до бы та кая па слу га па жы-
лым лю дзям ды ін ва лі дам.

Жы ха ры цэнт раль на га рэ гі ё на 
рэ гу ляр на ін фар му юц ца аб ві дах 
пра дук цыі, якая пры ма ец ца, мес-
цах, дзе яе мож на здаць, за ку пач-
ных цэ нах.

Для ства рэн ня ста бі лі за цый-
ных фон даў у сіс тэ ме аб лспа-
жыў са ю за ёсць 32 схо ві шчы для 
ага род ні ны, са да ві ны, якія ад на-
ча со ва мо гуць змяс ціць 8053 то-
ны пра дук цыі. Па вод ле ра шэн ня 
Мі набл вы кан ка ма на між се зон-
ны пе ры яд 2018—2019 га доў бу-
дзе за кла дзе на 1300 тон буль бы, 
1000 тон ка пус ты, 345 тон морк-
вы, 400 тон бу ра коў, 540 тон цы-
бу лі, 230 тон яб лы каў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Вёс ка Страл кі Верх ня дзвін ска га ра ё на зна хо-
дзіц ца па блі зу жу ра ві на вых ба лот, і та му кож-
ную во сень жы ха ры ўклю ча юц ца ў ягад ную 
эс та фе ту — збі ра юць і зда юць свае ві та мін ныя
«тра феі» на рых тоў шчы кам. Вось і ў два ры 

На тал лі НЯ КРА СА ВАЙ (яна на фо та) сё ле та ад-
кры ты пункт зда чы ягад і гры боў. На здым ку 
вяс ко вы пен сі я нер Іван КІС ЛОЎ СКІ пас ля чар го-
ва га ягад на га па хо да на ба ло та здае свой жу-
ра ві на вы ўра джай.

НЕ ДА АК ЦЫЙ НЕ ДА АК ЦЫЙ 
І ЗНІ ЖАК...І ЗНІ ЖАК...

У 
апош нія га ды спа жы вец кая ка а пе ра цыя губ ляе свае 
па зі цыі на спа жы вец кім рын ку, ад зна ча юць у ка мі тэ це 
дзярж кант ро лю Го мель скай воб лас ці.

Толь кі ле тась коль касць аб' ек таў ганд лю спа жыў ка а пе ра цыі на 
Го мель шчы не ска ра ці ла ся на 107 аб' ек таў, змен шыў ся роз ніч ны 
та ва ра аба рот.

Спе цы я ліс ты дзярж кант ро лю сё ле та пра вя лі ма ні то рын гі ганд лё-
вай інф ра струк ту ры ча ты рох суб' ек таў гас па да ран ня: Доб руш ска га 
і Кар мян ска га рай спа жыў та ва рыст ва, а так са ма прад пры ем стваў 
«Доб руш ган даль» і «Кар ма харч ган даль». Ва ўсіх аб' ек тах ганд лю 
Доб руш ска га і Кар мян ска га ра ё наў бы лі вы яў ле ны сур' ёз ныя не-
да хо пы: не вы кон ва лі ся са ні тар ныя нор мы і пра ві лы, ад сут ні ча ла 
част ка да ку мен таў, вы клад ва ла ся не ўпа ка ва ная пра дук цыя на дно 
аха ла джаль ных віт рын, па ру ша лі ся пра ві лы ганд лю... Акра мя та го, 
у пя ці кра мах па куп ні кам пра па на ва ла ся адзі нац цаць най мен няў 
пра тэр мі на ва най пра дук цыі.

Да рэ чы, спе цы я ліс та мі Жло бін ска га між ра ён на га ка мі тэ та дзяр-
жаў на га кант ро лю ле там быў пра ве дзе ны ма ні то рынг аб' ек таў ганд-
лю і гра мад ска га хар ча ван ня ад па вед на га ра ё на. Пад час пра вер кі 
сет кі крам мяс цо ва га рай спа жыў та ва рыст ва вы яў ле ны фак ты про-
да жу та ва раў з пра тэр мі ноў кай пры дат нас ці, ага род ні ны і пла доў 
з пры кме та мі не даб ра якас нас ці, па ру шэн нем цэ лас нас ці лу пі ны, 
шмат лі кія фак ты ўжы ван ня срод каў вы мя рэн ня са скон ча ным тэр мі-
нам па вер кі. У асоб ных ганд лё вых аб' ек тах спа га ня ла ся да дат ко вая 
пла та за па ка ван не ва га вых та ва раў.

Па ста ян ная крэ ды тор ская за па зы ча насць пе рад па стаў шчы ка мі 
і не да хоп улас ных аба рот ных срод каў не да зва ля юць ар га ні за цы-
ям ганд лю спа жыў ка а пе ра цыі пад трым лі ваць у ганд лё вай сет цы 
шы ро кі асар ты мент та ва раў, раз ві ваць і пра соў ваць па пу ляр ныя 
пра гра мы ла яль нас ці для па куп ні коў ( роз ныя ак цыі, зніж кі, бо ну сы, 
ганд лё выя на за па шван ні...). Гэ та ў ра зы змян шае кан ку рэн та здоль-
насць та кіх ганд лё вых аб' ек таў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

КА ПЕЙ КА КА ПЕЙ КА 
РУ БЕЛЬ БЕ РА ЖЭРУ БЕЛЬ БЕ РА ЖЭ
На чым мож на за ра біць у се зон на рых то вак?

Фо
 та

 А
на

 то
 ля

 К
ЛЕ

 Ш
ЧУ

 КА
.

ФО ТА ФАКТ

ЖУ РА ВІ НА ВАЯ ЭС ТА ФЕ ТАЖУ РА ВІ НА ВАЯ ЭС ТА ФЕ ТА

Па ста не на 1 каст рыч ні ка 
жы ха ры цэнт раль на га рэ гі ё на 
і фер ме ры зда лі ў на рых тоў чыя 
пунк ты 10 424 то ны яб лыкаў, 
тэмп рос ту да мі ну ла год ня га 
ана ла гіч на га пе ры я ду 173,5 %. 
Пры ём яб лы каў пра цяг ва ец ца, 
кан чат ко вы вы нік за ле жыць 
ад ак тыў нас ці на сель ніц тва.


