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— У сту дзе ні — жніў ні 2019 го да 

мя са-ма лоч ная пра дук цыя скла-

ла 59,6 пра цэн та экс пар ту, і ў па-

раў на нні з ад па вед ным пе ры я дам 

2018 го да яе до ля па вы сі ла ся на 

1,7 пра цэнт на га пунк та. Ва лют ная 

вы руч ка ад экс пар ту мя са-ма лоч-

най пра дук цыі — 2,085 міль яр да 

до ла раў (106,2 % у па раў на нні з 

ад па вед ным пе ры я дам мі ну ла га 

го да). Пла на мер нае на рошч ван не 

фі зіч ных аб' ёмаў экс пар ту ма лоч-

най пра дук цыі да сяг ну та дзя ку ю чы 

рэа лі за цыі рэс пуб лі кан скіх і га лі-

но вых пра грам, пад час якіх пра-

ве дзе на ма дэр ні за цыя і тэх ніч нае 

пе ра аб ста ля ван не ма ла ка- і мя са-

пе ра пра цоў чых прад пры ем стваў 

кра і ны, — па ве да міў на мес нік на-

чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня 

ін тэн сі фі ка цыі жы вё ла га доў лі 

Мі ніс тэр ства сель скай гас па-

дар кі і хар ча ван ня Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Іван ЦА РЫК.

Тра ды цый на асноў ны мі рын-

ка мі для бе ла рус кіх вы твор цаў 

з'яў ля юц ца кра і ны СНД. У сту дзе-

ні — жніў ні 2019 го да сю ды бы ло 

за ве зе на ма ла ка і ма ла ка пра дук-

таў на су му амаль 1,5 міль яр да до-

ла раў, мя са і мя са пра дук таў — на 

555,3 міль ё на.

На огул, сён ня бе ла рус кая 

ма лоч ная пра дук цыя трап ляе 

ў 51 кра і ну све ту (сё ле та бы ло 

асвое на дзесяць но вых рын каў). 

На шы пра дук ты прый шлі ся да-

спа до бы спа жыў цам з Еў ро пы, 

Аме ры кі, Аф ры кі. Праў да, до ля 

экс пар ту ма лоч ных пра дук таў 

у кра і ны па-за ме жа мі СНД за 

сту дзень — жні вень 2019 го да 

ў па раў на нні з ад па вед ным ле-

таш нім пе ры я дам зні зі ла ся на 

1,8 пра цэн та. Най боль шы аб' ём 

бе ла рус кіх ма лоч ных пра дук таў 

па стаў ля ец ца ў кра і ны Азіі (пе-

ра важ на ў Кі тай). Сё ле та ар га ні-

за цыі на шай краіны па ча лі пра-

да ваць «ма лоч ку» і ў Аф га ні стан, 

Ін да не зію, Ма лай зію, Ка тар, Тай-

ланд, Тай вань.

У Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі за-

во зяц ца бе ла рус кія сы ры, тва рог, 

мас ла, кан цэнт ра ва нае, сгу шча-

нае ма ла ко, ма ро жа нае.

Бе ла рус кае мя са і пра дук ты з 

яго сё ле та бы лі за па тра ба ва ны ў 

19 кра і нах све ту (пры гэ тым асвое-

на пяць но вых рын каў). За во сем 

ме ся цаў у кра і ны не СНД па стаў-

ле на мяс ной пра дук цыі на су му 

24,4 міль ё на до ла раў, што ў пяць 

ра зоў пе ра вы сі ла аб' ёмы эк пар ту 

ў ад па вед ны пе ры яд 2018 го да. 

І зноў жа, пе ра важ на пра дук цыя 

ідзе ў азі яц кія кра і ны, пры гэ тым 

93,2 % у экс пар це мя са і мя са пра-

дук таў пры па дае на Кі тай.

ХО ПІЦЬ УСІМ!
Сён ня ма ла прос та вы ра шаць 

пы тан ні па за бес пя чэн ні раз на-

стай ны мі пра дук та мі на сель ніцт-

ва кра і ны. Пры ма юц ца ме ры для 

па вы шэн ня эфек тыў нас ці сель ска-

гас па дар чай га лі ны і раз віц ця экс-

пар та а ры ен та ва на га кі рун ку.

На ту раль на, нам не па трэб на 

та кая коль касць ма ла ка і мя са, 

што сён ня вы раб ля ец ца ў Бе ла-

ру сі — 60 пра цэн таў ма лоч най і 

28 мяс ной пра дук цыі ідзе на экс-

парт. Як за ўва жыў Іван Ца рык, у 

кра і не ро біц ца вель мі мно га, каб 

на да лей на рошч ваць аб' ёмы і ска-

раць да дат ко выя рын кі. Пла ну ец-

ца вый сці на вы твор часць больш 

чым дзевяць міль ё наў тон ма ла ка 

ў год (сё ле та мы да сяг нём ліч бы 

ў 7,1 міль ё на). На ла джа на се лек-

цый на-пле мян ная ра бо та, на ле та 

ву чо ныя па він ны прад ста віць но-

вую па ро ду Бел галш цін, ге не тыч-

ны па тэн цы ял якой 10-11 ты сяч кг 

ма ла ка ад ка ро вы на год. Гэ тыя 

жы вё лы най больш адап та ва ныя 

пад на шы ўмо вы.

Па сту по ва за кры ва юц ца ста-

рыя фер мы, ад кры ва юц ца но выя. 

Ця пер 43 пра цэн ты фер маў пра-

цу юць па су час ных тэх на ло гі ях, 

і на іх вы раб ля ец ца 65 пра цэн-

таў уся го ма ла ка. Та кія за ха ды 

да зва ля юць зні жаць вы дат кі на 

вы твор часць і па вы шаць якасць 

пра дук цыі. Пла ну ец ца так са ма пе-

ра хо дзіць на вы рошч ван не бял ку 

ўлас най вы твор час ці, што 

зноў жа па спры яе па тан-

нен ню пра дук цыі.

ЦА НА 
ЦІ ЯКАСЦЬ?

А вось саль ная сві ні-

на ў Бе ла русь за во зіц ца з 

Ра сіі, і гэ та пры тым, што 

тра ды цый ныя бе ла рус кія 

па ро ды і іх по ме сі бы лі 

саль на га і мя са-саль на-

га кі рун ку. Рэч у тым, што 

вы твор часць са ла ў тры 

ра зы да ра жэй шая за мя са. Да 
та го ж, хто мо жа даць га ран тыю 
вы твор цам, што, ка лі яны возь-
муц ца за па доб ную спра ву, пра-
дук цыя зной дзе па куп ні ка? Цяпер 
се лек цыя ары ен ту ец ца больш на 
мяс ную пра дук цыю, бо на яе ёсць 

по пыт. Ка неш не, саль ная сві ні-

на не аб ход ная для вы твор час ці 

каў ба сы на кшталт лю бі май мно-

гі мі «паль цам пха най», але гэ-

та та вар прэ мі ум-кла са і не ўсе 

га то вы яго на быць. Маг чы ма, у 

бу ду чым по пыт на тра ды цый ныя 

бе ла рус кія па ро ды вы рас це, та му 

што спат рэ біц ца больш ка ла рый-

ная ежа для паў ноч ных рэ гі ё наў 

Ра сіі, дзе за раз ак тыў на вя дзец-

ца рас пра цоў ка ка рыс ных вы кап-

няў. А як пра кар міць га лод ных 

ня фця ні каў, ге о ла гаў, ва ен ных? 

Па спра буй це знай сці леп шую 

аль тэр на ты ву са лу.

Ёсць бу ду чы ня і ў ін шых бе-

ла рус кіх пра дук таў. Іван Ца рык 

падкрэсліў, што сён ня па куп ні кі 

больш ува гі звяр та юць на цэ ны, 

а не на якасць. Ма ла хто за ду ма-

ец ца, што, ка лі на бы ваць тан ныя 

пра дук ты з вя лі кай коль кас цю роз-

ных да ба вак, пас ля да вя дзец ца 

рас ка шэль вац ца на ле кі. Ён упэў-

не ны: трэ ба вы хоў ваць па куп ні ка, 

га ва рыць пра якасць бе ла рус кіх 

пра дук таў, на прык лад, пра тое, 

што на ша мя са больш ка рыс нае, 

чым ім парт нае.

БУ ДУ ЧЫ НЯ 
ЗА БІЯ ТЭХ НА ЛО ГІ Я МІ

Ад на з асноў ных за дач, якая 

стаіць сён ня — мак сі маль нае 

вы ка ры стан не па тэн цы я лу пра-

дук цый нас ці жы вё лы. Над вы ра-

шэн нем яе шчы ру юць бе ла рус кія 

ву чо ныя. Дзя ку ю чы іх рас пра цоў-

кам удас ка наль ва ец ца струк ту ра 

кор ма вы твор час ці, у ра цы ён жы-

вё лы ўвод зяц ца но выя бія ла гіч на 

ак тыў ныя да баў кі. Мож на зга даць 

і пра рас пра цоў ку но вых пра ект-

ных ра шэн няў для жы вё ла га доў-

чых комп лек саў. Як па ве да міў 

на мес нік ге не раль на га ды рэк-

та ра па на ву цы На ву ко ва-прак-

тыч на га цэнт ра НАН Бе ла ру сі 

па жы вё ла га доў лі Аляк сандр 

БУ ДЗЕ ВІЧ, ву чо ныя пра вод зяць 

да сле да ван ні, на кі ра ва ныя на 

вы ву чэн не но вых ге наў, звя за-

ных з пра дук цый нас цю жы вё лы, 

ідзе рас пра цоў ка пра грам на га 

за бес пя чэн ня для праг на за ван ня 

пле мян ной каш тоў нас ці жы вё лы, 

вы ву ча юц ца і ўдас ка наль ва юц ца 

тэх на ла гіч ныя пры ёмы ства рэн-

ня най больш пры маль ных умоў 

для яе ўтры ман ня. Пра цяг ва юць 

раз ві вац ца і вы ка рыс тоў вац ца 

бія тэх на ла гіч ныя ме та ды ўзнаў-

лен ня стат ка ў кра і не. І ўжо сён ня 

мож на сме ла за яў ляць, што бу ду-

чы ня жы вё ла га доў лі — за 

ДНК-тэх на ло гі я мі.

— Мы па ды шлі ўжо да 

та го мо ман ту, ка лі мо жам 

вы ка рыс тоў ваць кле тач-

ныя тэх на ло гіі для атры-

ман ня боль шай коль кас-

ці эмб ры ё наў і, як вы нік, 

ма тэ ры я лу для плем за во-

даў кра і ны, — па дзя ліў ся 

Аляк сандр Бу дзе віч. — 

Збі ра ем ся ад пра цоў ваць 

пы тан ні кан сер ва ван ня 

бія ма тэ ры я лу сель ска-

гас па дар чых жы вёл, кла-

ні ра ван ня, бу дзем удас ка наль ваць 

кар ма выя да баў кі на асно ве на на-

тэх на ло гій (з вы ка ры стан нем на на-

час ціц), вы ка рыс тоў ваць не толь кі 

ме то ды кі кла січ най се лек цыі, але і 

ге ном най ацэн кі, вы ву чаць пра дук-

цый ныя якас ці з да па мо гай ДНК-

ме та даў.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Фота БелТА.

Юбі лей ная вы стаў ка і дзе ла вы 

фо рум «Хар чо вая пра мыс ло васць 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ва ўмо вах па-

глыб лен ня ін тэ гра цый ных пра цэ саў» 

прой дзе ў Мін ску 12—15 ліс та па да.

За пла на ва на, што гэ тае ме ра пры ем ства 

збя рэ больш за 150 вы твор цаў з Сі ня во кай 

і за меж ных кра ін. Пра гэ та па ве да міў на-

мес нік ды рэк та ра Вы ста вач на га цэнт ра 

«Бел Экс па» Яў ген БРЫ ГАД НЫ.

Тут бу дуць прад стаў ле ны най леп шыя 

хар чо выя пра дук ты і на поі на бе ла рус кім 

рын ку. Юбі лей нае ме ра пры ем ства ад бу-

дзец ца пры пад трым цы ўра да і збя рэ ўсіх 

буй ных удзель ні каў хар чо ва га біз не су, прад-

стаў ні коў на ву кі, га лі но вых мі ніс тэр стваў і 

біз нес-са юзаў.

Стар шы ня Рэс пуб лі кан ска га са ю-

за пра мыс лоў цаў і прад пры маль ні каў 

Аляк сандр ШВЕЦ раз на пла на ва рас тлу-

ма чыў мэ ты і за да чы бу ду ча га дзе ла во га 

фо ру му.

На яго по гляд, «асноў ныя вы клі кі на-

цыя  наль най эка но мі цы фар мі ру юць умо вы, 

якія мы атры ма ем у вы ні ку ін тэ гра цый ных 

пра цэ саў ЕА ЭС і СГА. З які мі пра дук та мі 

мы сён ня ідзём у Ра сію, За ход нюю Еў ро-

пу і кра і ны да лё кай ду гі і з чым па він ны 

іс ці заўт ра? Гэ та бу дзе ад кры тая раз мо-

ва з ка ле га мі, парт нё ра мі, кі раў ніц твам, 

Бел дзярж харч пра мам і Бел ка ап са ю зам. 

Мы ха це лі б па чуць ка рот кія дак ла ды аб 

най леп шых дзе ла вых прак ты ках па бу до вы 

біз нес-ма дэ ляў».

Па сло вах Аляк санд ра Шве ца, вя лі кае 

мар ке тын га вае да сяг нен не ўсёй на шай 

хар чо вай га лі ны — па зі тыў ны «са ра фан ны 

мар ке тынг». У якую кра і ну бы ло га СССР ні 

па е дзеш, «усю ды лю дзі ка жуць, што ў вас 

каў ба са, як пры Са вец кім Са ю зе, і на ват 

леп шая. Але трэ ба іс ці да лей і пра па ноў ваць 

іна ва цый ныя пра дук ты».

Пра свой удзел у вы стаў цы ўжо за яві лі 

200 най буй ней шых вы твор цаў і ганд лё вых 

прад стаў ні коў Бе ла ру сі, кра ін СНД і Еў ра-

пей ска га са ю за. Ме на ві та да «Пра дЭкс па» 

мно гія з іх імк нуц ца пры мер ка ваць за пуск 

но вых пра дук таў і ганд лё вых ма рак.

На па рад ку дня ўдзель ні каў дзе ла во га 

фо ру му за яў ле ныя та кія тэ мы для аб мер ка-

ван ня, як по шук умоў для па вы шэн ня эфек-

тыў нас ці ра бо ты бе ла рус кіх птуш ка га доў-

чых прад пры ем стваў, раз віц цё вы твор час ці 

ар га ніч най пра дук цыі, а так са ма маг чы мыя 

эка ла гіч ныя зме ны на рын ку ўпа коў кі. На 

пле нар ных па ся джэн нях пла ну ец ца аб мяр-

коў ваць раз віц цё фер мер ства, вуз кіх спе-

цы я лі за цый, та кіх як авеч ка га доў ля, і, без-

умоў на, хіт аграр най па лі ты кі — раз віц цё 

ар га ніч най сель скай гас па дар кі.

Сім ва ліч на, што 18 ліс та па да ў кра і-

не ўсту пае ў сі лу за кон аб вы твор час ці і 

аба ро це ар га ніч най пра дук цыі. Па сло вах 

на мес ні ка на чаль ні ка Га лоў на га ўпраў-

лен ня рас лі на вод ства Мін сель гас хар ча 

Тац ця ны КАР БА НО ВІЧ, па куль у Бе ла ру сі 

толь кі 27 суб' ек таў гас па да ран ня зай ма юц-

ца ар га ніч най пра дук цы яй, сер ты фі ка ва на 

1600 гек та раў зям лі, ёсць акрэ ды та ва ныя 

ла ба ра то рыі, га то выя вы да ваць сер ты фі-

ка ты для па ста вак у Еў ра са юз.

Тэ ма сён ня больш ці ка вая вы твор цам і 

ганд лё вым сет кам, якім важ на, каб на па-

лі цах пры сут ні ча ла та кая пра дук цыя. Дзя-

ку ю чы но вым за ка на даў чым рам кам вы-

твор час ці і про да жу па він ны сыс ці ў ня быт 

фаль шы выя «на ту раль ныя» та ва ры. Ад-

мет ны знак атры ма юць тыя, якія са праў ды 

зроб ле ны па стан дар це і ад па вя да юць усім 

па тра ба ван ням.

Пры муць удзел у вы стаў цы і вя ду чыя бе-

ла рус кія вы твор цы. Па сло вах га лоў на га 

спе цы я ліс та ад дзе ла ка ар ды на цыі па-

стаў кі та ва раў кан цэр на «Бел дзярж харч-

прам» Свят ла ны БА РА ДЗІ НОЙ, толь кі іх 

кан цэрн вы ста віць восем стэн даў, дзе бу дзе 

прад стаў ле на ал ка голь ная, кан ды тар ская, 

цук ро вая, со ле вая і ін шыя ві ды пра дук цыі.

Ся род цэнт раль ных па дзей вы ста вач на га 

фо ру му — Між на род ны сім по зі ум хле ба пё-

каў, на які з'е дзец ца ка ля 200 прад стаў ні коў 

хле ба пя кар най га лі ны з Бе ла ру сі, Гер ма-

ніі, Іта ліі, Літ вы, Ні дэр лан даў, Ра сіі і ін шых 

кра ін. Тут бу дуць прад стаў ле ны апош нія 

на він кі аб ста ля ван ня і тэх на ло гій у сфе ры 

хле ба пя чэн ня і кан ды тар скай вы твор час ці, 

а спе цы я ліс ты змо гуць аб мер ка ваць ак ту-

аль ныя пы тан ні раз віц ця і вы ні кі су свет ных 

да сле да ван няў спа жы вец кіх пе ра ваг у хле-

ба бу лач ных вы ра бах.

Са мым ві до вішч ным ме ра пры ем ствам 

юбі лей на га «Пра дЭкс па-2019» ста не гаст-

ра на міч ны пра ект — між на род ны ку лі нар ны 

ку бак (ІNTERNATІONAL CULІNARY CUP). 

З 12 да 14 ліс та па да на вы ста вач ных пло-

шчах раз гор нуц ца прак тыч ныя спа бор ніц твы 

пра фе сій ных ку ха раў, кан ды та раў і збор ных 

ка ман даў з кра ін бліз ка га і да лё ка га за меж-

жа. Пры няць удзел у кон кур се, па зма гац-

ца за зван не най леп ша га і атры маць прыз 

«брыль ян та вы каў пак» мо жа лю бы ах вот ны. 

Бу дуць ар га ні за ва ны шмат лі кія май стар-кла-

сы вя ду чых шэф-по ва раў і кан ды та раў.

Упер шы ню ў рам ках вы стаў кі прой дуць 

бліц-пе ра гаворы за куп шчы каў бе ла рус кіх 

і ра сій скіх ганд лё вых се так з вы твор ца мі і 

па стаў шчы ка мі пра дук таў хар ча ван ня і на-

по яў. Гэ та да па мо жа кам па ні ям на хо дзіць 

пер ша сны кан такт для раз віц ця да лей шых 

уза е ма ад но сін.

Сяр гей КУР КАЧ.

Лепш адзін раз па каш та ваць...

КУ ДЫ ЦЯ КУЦЬ 
МА ЛОЧ НЫЯ РЭ КІ

і ці быць бе ла рус ка му са лу?

Рэс пуб лі ка Бе ла русь ува хо дзіць у пя цёр ку най буй ней шых су-

свет ных экс пар цё раў асноў ных ві даў ма лоч най пра дук цыі, 

пры чым па мас ле зай мае трэ ці ра док су свет на га рэй тын га, па 

сы рах і тва ра гу — чац вёр ты, су хім абяс тлу шча ным ма ла ку — 

пя ты. За па тра ба ва на за мя жой і бе ла рус кае мя са, па экс пар це 

яла ві чы ны мы сё мыя ў све це, па мя се птуш кі — дзя вя тыя.


