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Не ка то рыя лі чаць, што ар га-

ніч ная са да ві на — гэ та яб лык з 

чар вя ком, хоць на са мрэч та кая 

пра дук цыя для лю бо га фер ме-

ра — брак. Ар га ніч ныя фер ме ры 

прос та вы ка рыс тоў ва юць ін шую 

сіс тэ му аба ро ны, зна хо дзяць па-

моч ні каў у пры ро дзе.

У пту шы ным цар стве
Пе ра ка нац ца ў гэ тым уда ло ся 

ў вёс цы Са шы ца Бя ро заў ска га 

ра ё на, у гас па дар цы ар га ніч на га 

фер ме ра Дзміт рыя ЛУ ТА Е ВА. 

Ён апра цоў вае больш за гек тар 

зям лі і вы рошч вае ка ля 30 роз ных 

куль тур (гар бу зы, цы бу лю, час-

нок, па мі до ры, фа со лю, пер цы, 

ка ву ны, ды ні, ку ку ру зу, све жую 

зе ля ні ну). Бя ро заў скі фер мер — 

адзін з за сна валь ні каў ар га ніч-

на га фер мер ска га ка а пе ра ты ва 

і пер шай у Бе ла ру сі ін тэр нэт-кра-

мы ар га ніч ных пра дук таў «Кан-

сор цыя».

А вось шмат лі кія сла неч ні кі на 

яго ўчаст ку — не для про да жу, 

рас лі ны за ста нуц ца на зі му не кра-

ну тыя — гэ та па час ту нак для пту-

шак. Вы дат ны спо саб пры ва біць 

і пад тры маць са мых удзяч ных 

па моч ні каў ага род ні ка — сі ні чак! 

Кус ты ажы ны на ўчаст ку, гэ так 

жа, як і не пры бра нае дзі кае кус-

тоўе, — зноў жа і пры ста нак для 

пту шак, і мес ца зі моў кі во жы каў 

і ба го вак.

Дзміт рый мае сер ты фі кат ар га-

ніч най сель скай гас па дар кі Еў ра-

пей ска га са ю за, а зна чыць, у лю-

бы час да яго з пра вер кай мо гуць 

пры быць ін спек та ры. Пра вя ра юць 

яны і пра дук ты, і вы твор часць, 

у тым лі ку тое, як гас па дар пра-

цуе з гле бай, як збі рае і за хоў вае 

ўра джай.

...Ідзём па ўчаст ку, па дзе ле-

ным на асоб ныя па лі, каб пра-

сцей бы ло вес ці се ва зва рот, і не 

ве рыц ца, што ўся го тры га ды та-

му тут рас ло та кое пус та зел ле, 

што з-за яго не бы ло ві даць до-

ма — учас так 20 га доў пра ста яў 

за кі ну ты.

«Ка лі па чы наў, у мя не на ват 

ін стру мен таў не бы ло, рыд лёў-

ку і ві лы браў у су се да», — ка жа 

гас па дар. Ка ва лак за ка вал кам 

ён аб жы ваў свой на дзел, аб за-

вёў ся мо та бло кам і пры зна ец ца, 

што толь кі сё ле та яму ўда ло ся 

больш-менш пры вес ці гас па дар-

ку да та ко га ста ну, які ён ха цеў 

бы ба чыць. У пла нах узяць яшчэ 

зям лі — пад вы рошч ван не збож-

жа вых, якія пой дуць на кар мы 

(Дзміт рый тры мае і птуш нік). І ўсё ж 

ча му бы лы га ра джа нін ра шыў -

ся пе ра брац ца на вёс ку, дзе, як 

ён сам жар туе, ра бо та ле там — з 

пя ці да дзе вя ці, а ўзім ку з дзе вя ці 

да пя ці?

— Мя не за да валь няе мая са-

ма рэа лі за цыя. Я ба чу, як мя ня-

ец ца зям ля, як яна пра цуе. У лі-

пе ні тут та кое раз до лле пту шак, 

ка зу рак... Па чы на еш ра зу мець, 

які след мо жа па кі нуць ча ла век. 

Важ на, каб гэ та бы ла не вы па-

ле ная хі мі ка та мі зям ля, а неш та 

ін шае. А вось фі нан са вым бо кам 

сён ня я па куль не за да во ле ны. Гэ-

та не тыя гро шы, якіх да стат ко ва 

для вы пла ты даў гоў. Ду маю, што 

раз лі чу ся з па зы ка мі за пяць га-

доў і та ды вый ду на за ро бак, які 

да зво ліць да лей раз ві вац ца. Гэ та 

да ра гое хо бі.

Сель ская гас па дар ка — ад на з 

са мых па воль на аку па е мых і ка-

пі та ла ё міс тых га лін. На прык лад, 

ар га ніч нае на сен не да во дзіц ца 

куп ляць за мя жой, бо та ко га ў Бе-

ла ру сі не вы раб ля ец ца. Се меч ка 

па мі до ра мо жа каш та ваць і пяць 

ка пе ек, і ад но еў ра.

У Бе ла ру сі Дзміт рый атры маў 

эка на міч ную спе цы яль насць, а 

пас ля яшчэ ву чыў ся ў Шве цыі на 

кан суль тан та па ар га ніч ным зем-

ля роб стве. Ка лі быў на прак ты-

цы ў швед скай сям'і, за ўва жыў: 

лю дзі, якія пра цу юць на фер ме, 

тры ма юць 25 ма лоч ных ка роў, 

жы вуць у вёс цы за сем кі ла мет-

раў ад най блі жэй ша га га рад ка, 

не па збаў ле ны звы чай ных ра-

дас цяў жыц ця. Яны ез дзяць у рэ-

ста ран, тэ атр, ка фэ... І Дзміт рый 

упэў не ны, што гас па дар ку трэ ба 

ар га ні за ваць та кім чы нам, каб 

не ся дзець у гра дах ад цям на да 

цям на. У Еў ро пе на ват ёсць та кое 

па няц це, як пад мен ны фер мер — 

ён пры яз джае на вы хад ныя ці 

на ты дзень і ад пус кае лю дзей у 

нар маль ны ад па чы нак. Што пе-

ра шка джае па спра ба ваць гэ та і ў 

нас? Ды і ства рыць доб рыя по бы-

та выя ўмо вы сён ня ў вёс цы — не 

праб ле ма.

Не трэ ба ду маць, што атры-

ма ныя ў Шве цыі ве ды — га то вая 

шпар гал ка. Га лоў нае — яны да лі 

ра зу мен не, што ар га ніч ная гас па-

дар ка — гэ та цэ лас ная сіс тэ ма. 

У ар га ні цы гас па да ры кор мяць 

не кан крэт ныя куль ту ры, а гле-

бу, фар мі ру юць яе ўрад лі васць. 

Важ на на ву чыц ца вы бі раць куль-

ту ры — не мо на-, а раз на стай ныя, 

не за бы вац ца на шмат га до выя 

рас лі ны, каб бы ло дзе жыць ка-

рыс ным на ся ко мым і птуш кам.

Гас па дар, у яко га рас це «чыс-

 тае» (так пра дук цыю фер ме ра 

на зы ва юць мяс цо выя жы ха ры), 

пры зна ец ца, што яму да во дзіц ца 

па ста ян на шу каць ін фар ма цыю 

праз ін тэр нэт, быць і аг ра но мам, 

і спе цы я ліс там па аба ро не і сіл ка-

ван ні рас лін, бо ўсе ню ан сы прад-

ба чыць не маг чы ма.

На жаль, і вы твор цы на сен ня 

не да юць гас па да рам пад ка зак, 

не па зна ча юць на па ке тах, да якіх 

хва роб ураз лі выя пэў ныя сар ты. 

Рас лі ны мо гуць быць роз ныя і па 

сі ле рос ту, фор ме ліс тоў. Так, ка лі 

фер мер пра цуе са све жым рын-

кам, яму важ на па ста віць у се зон 

якас ную пра дук цыю — на прык-

лад, ра дыс са зда ро вым, пры го-

жым бац він нем.

Шля хі да эка е жы
— І ўсё ж: што ў нас трэ ба зра-

біць, каб ар га ніч нае зем ля роб ства 

раз ві ва ла ся? — ці каў лю ся ў гас-

па да ра з Бя ро заў ска га ра ё на.

— Жа дан не дзяр жа вы ба чыць, 

як яно раз ві ва ец ца. Не аб ход на, 

каб за мест стаў лен ня да эка фер-

ме раў «ну, ня хай бу дуць» з'я ві ла-

ся ўста ноў ка «трэ ба, каб бы лі!» 

Ка лі аб мяр коў ваў ся бу ду чы за кон 

аб ар га ніч ным зем ля роб стве, Мін-

фін на пі саў рэ ка мен да цыі, што 

ўсё гэ та не па він на па цяг нуць рас-

хо да ван ня бюд жэт ных срод каў. 

Але каб неш та раз ві ва ла ся, трэ ба 

хоць не як та кой спра ве са дзей ні-

чаць. Гэ та мо жа быць сер ты фі ка-

цыя, пад атко выя стаў кі, іль гот нае 

фі нан са ван не.

— У еў ра пей скіх кра і нах ар га-

ніч ных фер ме раў пад трым лі ва-

юць. На прык лад, больш ах вот-

на і пад мен шы пра цэнт да юць 

крэ ды ты. І лю дзі пе ра хо дзяць на 

та кую фор му гас па да ран ня не 

толь кі з-за ідэі, але і та му, што 

гэ та вы гад на, — за ўва жае Ла-

на Се ме нас. — Мне па да ец ца, 

што ін тэн сіў ныя фер ме ры, якія 

за брудж ва юць пры ро ду і ў якіх 

менш якас ная пра дук цыя, па він-

ны пла ціць па да так, які б мог вы-

ка рыс тоў вац ца на раз віц цё эка-

ла гіч ных фор маў гас па да ран ня. 

Фі нан са вая пад трым ка асаб лі ва 

па трэб ная ар га ніч ным фер ме-

рам у па чат ку. Ёсць та кое па няц-

це, як «пе ра ход ны пе ры яд», ка лі 

ўсе нор мы ар га ніч най сель скай 

гас па дар кі вы кон ва юц ца, але па-

куль пра дук цыя не мае ар га ніч на-

га зна ка. У та кі час аг ра эка сіс тэ-

ма мо жа стаць больш урад лі вай, 

на прык лад, мо жа з'я віц ца больш 

шкод ні каў ці па ні зіц ца ўра джай-

насць. І важ на да па маг чы фер ме-

ру пе ра адо лець усе скла да нас ці.

Для раз віц ця ар га ніч ных гас-

па да рак спат рэ бяц ца пад рых та-

ва ныя пад гэ ту га лі ну аг ра но мы, 

заа тэх ні кі і ін шыя спе цы я ліс ты. 

І на ву чаць кад ры па він ны не толь-

кі гра мад скія ар га ні за цыі, як гэ та 

ро біц ца ця пер, але і дзяр жаў ныя 

на ву чаль ныя ўста но вы.

Вя до ма, трэ ба, каб і по пыт 

на ар га ніч ную ежу стаў боль шы. 

Сён ня боль шасць бе ла ру саў кі-

ру юц ца цэ на мі. І па куль мы не 

рас кру ці лі мо ду на зда роўе, ра-

на ча каць, што лю дзі кі нуц ца на-

бы ваць ар га ніч ную пра дук цыю, 

да ра жэй шую ча сам і ў не каль кі 

ра зоў. Га ла са ваць руб лём за ар-

га ніч ныя са да ві ну, ага род ні ну ці 

жы вё ла га доў лю трэ ба не толь кі 

дзе ля ўлас на га зда роўя — так мы 

кла по цім ся пра боль шае. По бач з 

эка гас па дар ка мі ста но вяц ца чыс-

ты мі ва да і гле ба, па вя ліч ва ец ца 

бія раз на стай насць. (Не вы пад ко ва ж 

прэс-тур ар га ні за ва ны ў ме жах 

пра ек та, што фі нан су ец ца Швед-

скім агенц твам па між на род ным 

раз віц ці і су пра цоў ніц тве і Ка а лі-

цы яй «Чыс тая Бал ты ка».)

Спа ку са ага род ні каў
— Усю ды, дзе бы ваю, каш тую 

бу я кі. Але та кіх смач ных, як на-

шы, ні дзе не су стра ка ла. Усё та-

му, што ар га ніч ных бу я каў амаль 

ні дзе ня ма, усю ды ін тэн сіў ныя, — 

ка жа на мес нік кі раў ні ка ся лян-

скай фер мер скай гас па дар кі 

«Сід Сад» Але на СІ ДА РА ВА. — 

Ка лі на рас лі ну вы ліць фун гі цыд, 

яга ды на бу дуць ледзь улоў ны 

во дар, вы яго, маг чы ма, і не ад-

чу е це, а я ад роз ню. Ча сам дач-

ні кі ду ма юць, што, ка лі на быць 

прэ па ра ты, мож на па зба віц ца ад 

усіх праб лем у са дзе. Так, апра-

ца ва ныя рас лі ны, маг чы ма, і не 

за хва рэ юць, але мо жа за хва рэць 

ча ла век.

Ужо двац цаць га доў Але на з 

му жам жы вуць «з зям лі». Спа чат-

ку зай ма лі ся ага род ні най і дух мя-

ны мі тра ва мі. Па чы на лі спа сці гаць 

сак рэ ты аграр на га біз не су з цяп-

лі цы і пры ся дзіб най гас па дар кі, а 

пас ля ра шы лі ся ўзяць учас так. Ха-

це лі апра цоў ваць пяць гек та раў, 

а «пад вяр га лі ся» ўсе 40, пры чым 

браць іх трэ ба бы ло цал кам.

— Да нас ад гэ тай зям лі ад-

мо ві ла ся, мо жа, ча ла век два нац-

цаць, лю дзі ба чы лі гэ ты ўзго рыс-

ты ўчас так і ад ра зу пра ліч ва лі, як 

мно га да вя дзец ца ўклас ці пра цы 

і гро шай. А мы, ка лі тра пі лі сю-

ды, ад ра зу за ка ха лі ся ў гэ та мес-

ца! — дзе ліц ца гас па ды ня.

Сён ня гас па дар ка вы раб ляе 

су ні цы, бруж мель, жу ра ві ны, па-

мі до ры, агур кі, цу кі ні, гар бу зы, 

пер цы, ку ры ныя яй кі.

Не як у ме жах аду ка цый на га 

пра ек та гас па да ры па еха лі па 

во пыт да га ланд скіх фер ме раў. 

Там упер шы ню па каш та ва лі бу я кі 

і вы ра шы лі, што гэ та тая на він-

ка, якую трэ ба за пус каць у Бе-

ла ру сі. Так ага род ні кі ста лі яшчэ 

і са да во да мі. Сён ня су жэн цы 

апра цоў ва юць па лі больш чым у 

60 гек та раў. Яны ма юць 10 па-

ста ян ных ра бот ні каў. На ват са-

браць ура джай — цэ лая на ву ка. 

Важ на пад га даць з ча сам, ка лі 

бу я кі па спе лі, з на двор' ем і яшчэ 

ве даць, як ад ры ваць яга ду, каб 

не па шко дзіць. Тут вель мі мно га 

руч ной пра цы. Бу я кі — куль ту ра 

кап рыз лі вая.

Сён ня фер ме рам трэ ба пра ліч-

ваць сі ту а цыю та кім чы нам, каб 

не пра ца ваць са стра та мі. Пры-

га да ем сё лет нія праб ле мы, ка лі 

на рых тоў шчы кі да ва лі за яга ды 

«смеш ныя» гро шы. «Мы ез дзі лі 

ў Сер бію, каб уба чыць, з чым су-

тык ну лі ся фер ме ры, якія вы рошч-

ва юць бу я кі і экс пар ту юць іх у тым 

лі ку ў Ра сію і Бе ла русь. Цэ ны ўпа лі 

да ўзроў ню 0,8 еў ра за кі ла грам. 

Гэ та ні жэй за са бе кошт. Каб вы-

рас ціць кі ла грам яга ды, трэ ба не 

менш за 3 еў ра, — дзе ліц ца Але-

на. — А вось ар га ніч ная пра дук-

цыя ў Еў ро пе ў эка на міч ным пла не 

менш ры зы коў ная. По пыт на яе 

на За ха дзе рас це, лю дзі га то вы

больш пла ціць за «чыс тую» ежу. 

І ка лі ў Еў ра са юз прак тыч на не маг -

чы ма пра даць пра дук ты ін тэн сіў-

най сель скай гас па дар кі, дык для 

«ар га ні кі» ры нак ад кры ты».

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ,

фота аўтара.
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ГАРАНТИЯ

«Не аб ход на, каб за мест стаў лен ня 
да эка фер ме раў «ну, ня хай 
бу дуць» з'я ві ла ся ўста ноў ка 
«трэ ба, каб бы лі!» 

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

«Ры бал ка 
па пра ві лах»

Пра фі лак тыч ная ак цыя 

пад та кой наз вай стар тавала 

1 каст рыч ні ка і бу дзе 

доў жыц ца да снеж ня, 

па ве да мі лі ў рэс пуб лі кан скім 

дзяр жаў на-гра мад скім 

аб' яд нан ні «Бе ла рус кае 

та ва рыст ва па ляў ні чых 

і ры ба ло ваў» (БТПР).

Ра бот ні кі БТПР су мес на з су-

пра цоў ні ка мі Дзяр жаў най ін спек-

цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 

све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь ар га ні зу юць уз моц не ны 

кант роль за вы ка нан нем пра ві лаў 

вя дзен ня ры ба лоў най гас па дар кі і 

ры ба лоў ства. 

Асаб лі вая ўва га пры пра вя дзен-

ні рэй да вых ме ра пры ем стваў бу дзе 

ад да дзе на вы ка нан ню пра ві лаў лоў-

лі ры бы на круж кі, ка ла баш кі, дон кі, 

на да рож ку з суд наў з ру ха ві ка мі, а 

так са ма пад тры ман ню ры ба ло ва мі 

на леж на га са ні тар на га ста ну ўгод-

дзяў.

Ры ба ло вам да зва ля ец ца вы ка-

рыс тоў ваць пры ла ды ад на го або 

роз ных ві даў з агуль най коль кас цю 

круч коў не больш за пяць штук на 

ча ла ве ка. Вы клю чэн не скла да юць 

ры ба ло вы — чле ны РДГА «БТПР», 

якім да зво ле на вы ка рыс тоў ваць да 

дзе ся ці круч коў. Акра мя та го, ла віць 

ры бу на да рож ку з суд наў з ру ха ві-

ка мі і зай мац ца пад вод ным па ля ван-

нем ма юць пра ва толь кі ры ба ло вы, 

якія з'яў ля юц ца чле на мі БТПР.

Ры ба ло вы, якія па ру шы лі пра ві-

лы, ня суць ад мі ніст ра цый ную, кры-

мі наль ную або ін шую ад каз насць у 

ад па вед нас ці з дзе ю чым за ка на даў-

ствам. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


