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...Ехаць у вёс ку Броў кі, дзе 

і зна хо дзіц ца га да валь нік дэ ка-
ра тыў ных рас лін, — ад но за да-
валь нен не. Пра яз джа еш Мін-
скае мо ра, лю бу еш ся кра ну тым 
во сен ню ліс цем дрэў... Але яшчэ 
больш за хап ля еш ся, ка лі ба чыш 
пе рад са бой... план та цыі туі ці 
пля цоў ку, за стаў ле ную ма ла ды-
мі клё на мі ў кад ках.

— На шы су пра цоў ні кі вы-
рошч ва юць усё з ма лень кіх 
ча ран коў і на сен ня. У год мы 
пра да ём да 60—80 ты сяч дрэў 
— рас каз вае ды рэк тар Анд-
рэй Мін ке віч. — На тэ ры то рыі 
прад пры ем ства ёсць да рос лыя 
рас лі ны, ад якіх і «вя дуць свой 
род» усе тыя дрэ вы і хмыз ня-
кі, што ідуць на азе ля нен не го-
ра да і на про даж. Мож на быць 
упэў не ным: кож ны са джа нец ад 
пер ша га свай го дня пры вы каў 
да на ша га клі ма ту і гле бы. Гэ та, 
да рэ чы, вель мі важ на.

Па сло вах Анд рэя Мін ке ві ча, 
на ват рас лі ны, пры ве зе ныя з 
су сед няй Поль шчы, не заў сё ды 
мо гуць пры жыц ца на бе ла рус-
кім участ ку. Не як у Броў кі пры-
яз джаў ча ла век, што азе ля ніў 
да во лі вя лі кую тэ ры то рыю та кі мі 
вось за меж ны мі хмыз ня ка мі, а 
яны ча мусь ці рас ці «не за ха це-
лі». Вось і да вя ло ся на бы ваць 
но выя, але ўжо ў Бе ла ру сі.

Шлях бу ду ча га клё на ці ясе ня, 
пад якім га доў праз трыц цаць бу-
дуць шу каць це ню на вед валь ні кі 
яко га-не будзь га рад ско га скве-
ра, па чы на ец ца ў дэнд ра пар ку. 
Так на зы ва ец ца мес ца, дзе бя-
руць ча ран кі і збі ра юць на сен не 
для ра са ды. Пас ля ма тэ ры ял ня-
суць у не вя ліч кія цяп лі цы, у якіх 
ён вы са джва ец ца і вы рошч ва ец-
ца да пэў на га ча су. Да рэ чы, каб 
«з ну ля» вы га да ваць са джа нец 
дрэ ва, па трэб на пры клад на во-
сем га доў.

— Мы ця пер імк нём ся шмат 
вы рошч ваць і пра да ваць рас лін у 
кан тэй не рах, — рас па вя дае Анд-
рэй Мін ке віч. — Гэ та зруч на і для 
па куп ні коў, і для «зя лё на га та ва-
ру». На ват на ва год нія ел кі ў кан-
тэй не рах вы рошч ва юць, а вы са-
джва юць іх ту ды яшчэ па вяс не.

...Мі нуў шы пля цоў кі, дзе ста-
яць дрэ вы ў кад ках і цяг нуц ца 
даў гі мі ра да мі ма лень кія пар-
ніч кі, трап ля ем на са праўд нае 
«са джан ца вае по ле». Тут у гэ ты 
час на вы кап цы рас лін пра цуе 
не каль кі жан чын. Па чуў шы пра 
не аб ход насць фа та гра фа вац ца, 
яны сціп ла ад маў ля юц ца. Маў-
ляў, ка па лі, зму чы лі ся... Па куль 
наш фа то граф на стой лі ва ра бі-

ла сваю пра цу, я ста ла ці ка віц ца 
ў ды рэк та ра прад пры ем ства, ці 
не вы рошч ва юць тут рап там ся-
род звык лых нам клё наў і ясе няў 
якой эк зо ты кі.

— Уво гу ле, шмат якія ін тра-
ду цэн ты (рас лі ны, што вы рас лі 
за арэ а лам свай го на ту раль на га 
рас паў сюдж ван ня) цу доў на ад-
чу ва юць ся бе ў Бе ла ру сі, — за-
пэў ніў Анд рэй Мін ке віч. — На-
прык лад, ёсць та кая рас лі на, як 
скум пія — хмыз няк з пры го жы мі 
пух на ты мі квет ка мі. На ват я, ка-
лі па ба чыў яе ў пер шы раз, быў 
вель мі ўра жа ны.

Што ж, інт ра ду цэн ты дык 
ін тра ду цэн ты! Шка да, што во-
сень. Вось бы за раз па гля дзець 
на квіт не ю чыя дэ ка ра тыў ныя 
хмыз ня кі...

...Пункт про да жу, дзе за 
смеш ныя, у па раў на нні з цэ на мі 
на рын ку, гро шы мож на на быць 
для свай го ўчаст ка но ва га «зя-
лё на га жы ха ра», звон ку ўяў ляе 
са бой звы чай ную бе тон ную ага-
ро джу, але ўнут ры ўсё па-ін ша-
му. Ка ля ро выя ма люн кі на ага-
ро джы зра бі ла Іры на Ма цу ле віч, 
якая пра цуе тут пра даў цом:

— Я ра ней у ін шым мес цы 
пра ца ва ла, у рэ ані ма цыі. За раз 
вось «рэ ані мую» тут, — рас каз-
вае жан чы на. — Ад чу ваю ся бе 
цу доў на, сплю доб ра. А ма ля ва-
ла я ра ней толь кі до ма, алоў кам 
на па пе ры. Ка лі прый шла сю ды, 

жах ну ла ся, што прый дзец ца ся-
дзець у го лых сце нах. Та ды і 
па пра сі ла ў ды рэк та ра да зво лу 
кры ху па ма ля ваць, а то «страш-
на ва та» не як бы ло.

Так на ага ро джы з'я ві ла ся цэ-
лая гіс то рыя: спа чат ку са жал ка з 
ле бе дзя мі і кач ка мі, пас ля лось і 
ла сі ха з дзі цят кам, да лей — сце-
ны і бра мы зам каў.

Кры ху рас ка заў шы пра «мас-
тац тва», Іры на па чы нае рас па вя-
даць нам і пра рас лі ны:

— Тыя, што ў кан тэй не рах, 
зра зу ме ла, да ра жэй шыя. Тан ней 
на бы ваць, як ка жуць, «з пры ко-
пу», ка лі рас лі ну вы коп ва юць з 
зям лі і ад ра зу бу дуць пе ра са-
джваць у ін шае мес ца. Да рэ чы, 
дрэ ва ў кад цы мож на ку піць і 
прос та па ста віць на ўчаст ку, — 
га во рыць жан чы на.

Чым жа ў бе ла ру саў за раз 
па пу ляр на ўпры гож ваць пар-
кі, скве ры і ўлас ныя пад вор кі? 
Аказ ва ец ца, для га рад скіх па-
са дак най больш час та за маў ля-
юць лі пу, каш тан ці ясень. А вось 
«пры ват ні кі» лю бяць не прос та 
дрэ ва па са дзіць — хо чуць, каб 
яно бы ло не звы чай ным. За раз 
у ланд шафт ным ды зай не вель мі 
па пу ляр ныя так зва ныя пры шчэп-
ле ныя дрэ вы: клё ны, бя ро зы, ра-
бі ны, ясе ні, вя зы і інш. Мно гія, ві-
даць, ба чы лі бя роз кі, у якіх га лін кі 
ні бы та «пры ча са ныя» пад адзін 
ка пыл. Ка мель та ко га са джан ца 
па ві нен да сяг нуць пэў най вы шы-
ні. Пас ля, каб ства рыць фор му 
кро ны, на ка мель пры шчэп лі ва-
юць га лін кі. Яны мо гуць рас ці ўніз 
ці па трэб ным чы нам на хі ляц ца.

Та кія дрэ вы, без умоў на, пры-
го жыя, але хмыз ня кі «здзі ві лі» 
больш. У Бе ла ру сі, аказ ва ец ца, 
ня дрэн на пры жы ва юц ца эк зэмп-
ля ры, якія, мяр ку ю чы па вы гля-
дзе, па він ны рас ці ў якім-не будзь 
Кры ме. Раз ла піс тыя, з яр кі мі 
квет ка мі на га лін ках. Іры на Ма-
цу ле віч па каз вае нам па пку, па 
здым ках у якой мож на мер ка ваць 
пра бу ду чую «квя ціс тасць» хмыз-
ня ку, які за раз, во сен ню, сціп ла 
зе ля нее ў кад цы... Ве ге ла, дуб-
роў ка, бар ба ры сы, дэй цыя, квет-
кі якой па доб ныя да зва ноч каў, 
брызг лі на, спі рэя чыр во на ліс тая 
(яе ліс ты ма юць та кі ко лер не 
толь кі во сен ню, а, уя ві це, у цёп-
лую па ру го да вы рас та юць яшчэ 
і квет кі), бруж мель, ака цыя... Ну 
вель мі за ха це ла ся ле та пас ля 
раз моў пра яр кія квет кі.

...Трэ ба ска заць, што прад-
пры ем ства «Броў кі Мінск зе-
лян бу да» зай ма ец ца не толь кі 
вы рошч ван нем дрэў і хмыз ня-
коў. Са джан цы га ду юц ца кры ху 
больш чым на 400 гек та рах, уся 
ж тэ ры то рыя — 1100 гек та раў. 
Што ро бяць на ас тат няй пло-
шчы? Вы рошч ваць ру лон ныя 
га зо ны і на сен не траў.

...Едзем па звы чай най па ля-
вой да ро зе. З ня звык ла га для 
та ко га пей за жу — хі ба што ка-
лон кі, да якіх пад клю ча юць 
шлан гі для па лі ву. Вы хо дзім, 
а на во кал... фут боль нае по ле. 
Пры нам сі, та кое ад чу ван не ўзні-
кае, ка лі ба чыш пе рад са бой кі-
ла мет ры зя лё най, ко ра цень ка 

па стры жа най тра вы. У бу ду чым 
з яе зро бяць ру лон ны га зон

— Гэ тую тра ву мы па са дзі-
лі не так даў но, а вось тыя ўза-
ра ныя па лі, якія мы толь кі што 
пра еха лі, у мі ну лым го дзе «па 
част ках» рас ку пі лі на га зо ны. 
Яны апы ну лі ся ў са мых роз ных 
кут ках го ра да і на ват кра і ны, — 
рас па вя дае ды рэк тар прад пры-
ем ства Анд рэй Мін ке віч.

Свое асаб лі вы «экс пе ры мент» 
— ня даў на па се я ная тра ва пад 
наз вай «па ля ві ца»: пад стры гаць 
та кі га зон не па трэб на ўво гу ле.

Тра вы на на сен не — асоб ная 
спра ва. Іх га ду юць, убі ра юць, а 

пас ля фа су юць у па ке ты і ад-
праў ля юць на про даж. Сё ле та, 
да рэ чы, вель мі шмат пра да лі 
ў Маск ву. На сен не збі ра ец ца 
вель мі па доб на да та го, як збі-
ра юць збож жа: «зяр ня ты» пра-
сей ва юц ца, су шац ца, а пас ля ча-
со ва ссы па юц ца ў вя лі кія го ры ў 
спе цы яль ных ам ба рах.

Па да рож ні чаць па та кіх «фут-
боль ных па лях» мож на вель мі і 
вель мі доў га. Зе лень у тан дэ ме з 
пра сто рам і ту ма нам, што ска ра-
ціў да ля гляд пры клад на мет раў да 
дзе ся ці, прос та за ча роў вае, і на 
ім гнен не на ват мож на за быц ца, 
дзе ты зна хо дзіш ся: на бе ла рус-
кім лу зе ці на анг лій скім по лі для 
голь фа. Та кія аб ста ві ны ча мусь ці 
спры я юць ус па мі нам. Пры гад ва-
ец ца, на прык лад, ма лы хлоп чык, 
што быў су се дам у ад ным з да моў, 
дзе да вя ло ся жыць. З ня даў на па-
са джа на га ка ля но ва бу доў лі тон-
ка га дрэў ца ён за ха цеў вы ла маць 
са бе прут. Ма ма на ват не пя рэ чы-
ла. Аль бо вось яшчэ: цэ лая алея 
ма ла дых лі пак, якія не вя до мы 
«су пер ге рой» зла маў коль кі га-
доў та му ў са мым цэнт ры Брэс та. 
А нех та ж га да ваў гэ тыя са джан цы 
з ма лю сень ка га зяр нят ка...

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Мін скі ра ён.

ДЗЕ НА РА ДЖА ЮЦ ЦА ПАРКІ?

Шлях бу ду ча га клё на 
ці ясе ня, пад якім га доў 
праз трыц цаць бу дуць 
шу каць це ню на вед валь ні кі 
яко га-не будзь га рад ско га 
скве ра, па чы на ец ца 
ў дэнд ра пар ку. Так 
на зы ва ец ца мес ца, дзе бя руць 
ча ран кі і збі ра юць на сен не 
для ра са ды. 

Вы хо дзім, а на во кал...
фут боль нае по ле. 
Пры нам сі, та кое ад чу ван не 
ўзні кае, ка лі ба чыш пе рад 
са бой кі ла мет ры зя лё най, 
ко ра цень ка па стры жа най 
тра вы.

У га да валь ні ку дэ ка ра тыў ных рас лін.
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Зда ро выя пры сма кіЗда ро выя пры сма кі  ��

ЗЕ ФІР 
па тэх на ло гіі 

па ско ра на га ты пу
Ці ве да е це вы, што дзве па ла він кі зе-
фі ру «склей ва юц ца» ў ад ну пры го жую 
фор му толь кі ўруч ную? Ча ла вец тва 
не вы най шла та кой ма шы ны, якая б 
ашчад на маг ла спра віц ца з па доб най 
за да чай! Так што, ка лі ў на ступ ны раз 
бу дзе це ўжы ваць зе фір, па мя тай це, 
што гэ та част ко ва вы нік руч ной ра-
бо ты.

Больш за 140 га доў у на шай кра і не, на 
прад пры ем стве, якое сён ня на зы ва ец ца ад-
кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Чыр во ны 
хар ча вік», вы пус ка ец ца зе фір — ла су нак з 
лі ку са мых каш тоў ных. За вод вы пус кае не-
каль кі ві даў пра дук цыі — мар ме лад, хал ву, 
ірыс, дра жэ, цу кер кі з па сці ла-мар ме лад ны-
мі на чын ка мі, ад нак зе фір, што на зы ва ец ца, 
уся му га ла ва. Бо ён не звы чай ная сма ка та, 
а ка рыс ная! Да та го ж да ступ ная лю бо му. 
Не здар ма ма дэр ні за цыю вы твор час ці на 
«Чыр во ным хар ча ві ку» па ча лі ме на ві та з 
уста ноў кі но вай лі ніі для вы ра бу зе фі ру.

— Зе фір у на шай кра і не вы раб ляе лі та-
раль на па ра вы твор цаў, ад нак у Ра сіі і ва 
Укра і не рын кі прос та пе ра на сы ча ны па доб-
най пра дук цы яй, — ка жа ды рэк тар ААТ 
«Чыр во ны хар ча вік» Мі ка лай ЧЫС ЛОЎ. 
— Але, бліз ка за меж ны зе фір і зе фір на ша-
га «Хар ча ві ка», як той ка заў, дзве вя лі кія 
роз ні цы. Наш усё яшчэ за ста ец ца цал кам 
на ту раль ным пра дук там, тэх на ло гія вы ра бу 
яко га не мя ня ла ся, ба дай, з кан ца 1920-х 
— па чат ку 1930-х га доў. У на шым пра дук-
це — не менш за 30 пра цэн таў яб лыч на га 
пю рэ. Пек цін, агар і жэ ла цін на бы ва юц ца ў 
леп шых вы твор цаў.

Лі та раль на з мая гэ та га го да ў про даж 
па чаў па сту паць зе фір пад но вай ганд лё вай 
мар кай «Лефирелль». Ён вы раб ле ны на но-
вай лі ніі, па тэх на ло гіі па ско ра на га ты пу — да 
дзвюх га дзін за мест «кла січ ных» трох су так. 
Яб лыч на га пю рэ тут — да 20 пра цэн таў, а 
на огул рэ цэп ту ра фак тыч на тая са мая. Усё 
тыя ж цу кар, яеч ны бя лок, кіс ла та лі мон ная, 
па та ка, на ту раль ныя ара ма ты за та ры і фар-
ба валь ні кі. Да кан ца го да ў про да жы мож на 
бу дзе су стрэць не толь кі «Лефирелль» ва ніль-
ны, бе ла-ру жо вы, са сма кам вярш коў, але і са 
сма кам ка пу чы на і арэ ха ва га крэ му.

Для вы ра бу ўсіх ві даў зе фі ру прад пры-
ем ства вы ка рыс тоў вае цу кар, яеч ны бя лок, 
лі мон ную кіс ла ту, яб лыч нае пю рэ, па та ку 
бе ла рус кіх вы твор цаў. Хоць яеч ны бя лок і 
па та ку да во дзіц ца яшчэ і за во зіць, па коль-
кі іх не да стат ко ва для па трэб «Чыр во на га 
хар ча ві ка». Пек цін, жэ ла цін, агар за во зяц ца 
цал кам. Усё гэ та ад па вя дае той якас ці, каб 
у вы ні ку атры маць пра дукт па вод ле дзяр-
жаў на га стан дар ту.

На на ступ ны год на «Чыр во ным хар ча ві-
ку» за пла на ва на ма дэр ні за цыя лі ніі па вы-
твор час ці жэ лей ных і жуй ных мар ме ла даў. 
На 2015-2016 га ды — лі ніі мяк кай ка ра ме лі 
і яшчэ ад ной лі ніі для вы ра бу зе фі ру па тэх-
на ло гіі па ско ра на га ты пу.

У зе фі ры ма ла ка ло рый. А адзін з яго 
«склад ні каў» — пек цін — да па ма гае ар га-
ніз му зні жаць уз ро вень ар тэ рыя льна га ціс-
ку, ха лес тэ ры ну і на ват змян шае ры зы ку 
за хва рэць на рак. Гэ ты пра дукт па ды хо дзіць 
і дзе цям, і да рос лым, па коль кі сты му люе 
ра зу мо вую дзей насць.

МАЙ ЦЕ НА ЎВА ЗЕ

Пра хал ву і кад мій
Сёння ў ганд лі мож на су стрэць хал ву ай-

чын ных, ра сій скіх і ўкра ін скіх вы твор цаў. 
Спе цы я ліс ты звяр та юць ува гу ама та раў 
гэ та га ла сун ку на вы ра бы ме на ві та ай чын-
най вы твор час ці. Се мач кі сла неч ні ку, не-
аб ход ныя для вы ра бу хал вы, за куп ля юц ца 
на шы мі прад пры ем ства мі ў той жа Ра сіі і 
аба вяз ко ва пра вя ра юц ца на ад па вед насць 
па тра ба ван ням якас ці і бяс пе кі. Па коль кі 
вя до ма, што сла неч нік і яго на сен не да во лі 
ак тыў на на за па шва юць та кі цяж кі ме тал, як 
кад мій, то ме на ві та коль касць гэ та га эле-
мен та таб лі цы Мен дзя ле е ва пра вя ра ец ца 
ў пер шую чар гу. Та кія пра вер кі ажыц цяў ля-
юць і не па срэд на ва Укра і не і ў Ра сіі, ад нак 
там вы ні кі ана лі заў кад мію ў на сен ні ад-
роз ні ва юц ца ад бе ла рус кіх па тра ба ван няў 
у бок больш вы со кіх да пу шчаль ных ліч баў. 
А зна чыць, у па доб най пра дук цыі ўкра ін скай 
ці ра сій скай вы твор час ці мо жа быць больш 
кад мію, чым у пра дук це бе ла рус кім.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Пра да вец Іры на Ма цу ле віч.Пра да вец Іры на Ма цу ле віч.


