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Ёсць і не да стат ко вы ўзро вень хар чо вай 
не за леж нас ці. Гэ та ка лі ўлас ная вы твор-
часць за бяс печ вае па трэ бы ўнут ра на га 
рын ку больш чым на 60 %, але менш чым 
на 80 %.

Хоць кры тыч ны ўзро вень нам не па-
гра жае, але агу чым і яго зна чэн не. Гэ та 
той стан вы твор час ці, ні жэй за які па чы-
на ец ца па слаб лен не эка на міч най бяс пе кі 
кра і ны. Пры гэ тым спа жы ван не пра дук-
таў хар ча ван ня мо жа зні зіц ца да 2300—
2800 кі ла ка ло рый на ад на го ча ла ве ка 
ў су ткі, ці, інакш ка жу чы, пе ра хо дзіць 
на ўзро вень прос та га ўзнаў лен ня на ро-
да на сель ніц тва. У нас, су па кою, сё ле та 
за па сы хар ча ван ня ад па вя да юць ап ты-
міс тыч на му ўзроў ню.

Кант роль за за бес пя чэн нем спа жы вец-
ка га рын ку хар чо вы мі та ва ра мі ў між се зон-
ны пе ры яд ус кла дзе ны на абл вы кан ка мы і 
Мін скі гар вы кан кам. Іх ра бо ту па ства рэн ні 
стаб фон даў ка ар ды нуе Мі ніс тэр ства ан ты-
ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Бе ла-
ру сі. Сён няш няя пуб лі ка цыя ў асноў ным 
за сна ва на на ін фар ма цыі, прад стаў ле най 
яго ўпраў лен нем ар га ні за цыі ганд лю і гра-
мад ска га хар ча ван ня.

Не буль бай адзі най...
У ся рэ дзі не ліс та па да фар мі ра ван не 

ста бі лі за цый ных фон даў бы ло за вер ша-
на. У вы ні ку за кла дзе на 44,6 ты сячы тон 
буль бы, 23,7 ты ся чы тон ка пус ты, 12,5 ты-
ся чы тон морк вы, 8,5 ты ся чы тон бу ра коў, 
12,9 ты ся чы тон цы бу лі, 13,4 ты ся чы тон 
са да ві ны. Мін скім гар вы кан ка мам так са ма 
за кла дзе на: сві ні ны 600 тон, яла ві чы ны — 
150 тон, сме тан ко ва га мас ла — 370 тон. Гэ-
тыя аб' ёмы ад па вя да юць уз роў ню мі ну ла-
га між се зон на га пе ры я ду, за вы клю чэн нем 
цы бу лі рэп ча тай. Яе за клад кі ў цэ лым па 

кра і не па вя лі ча ны на 8 %, у Мін ску — на 
20 %.

Ад ла джа ны ме ха нізм
Пра цэс фар мі ра ван ня і ме ха нізм вы ка-

ры стан ня ста бі лі за цый ных фон даў у Бе-
ла ру сі дзей ні чае на дзей на ўжо не пер шы 
год. Абл вы кан ка мы і Мін скі гар вы кан кам 
што год за цвяр джа юць аб' ёмы і на менк ла-
ту ру ста бі лі за цый ных фон даў.

Які кант роль за ра цы я наль ным вы ка-
ры стан нем за па саў? За хоў ваць іх бу дуць 
162 ар га ні за цыі, з якіх 116 — сель гас вы твор-
цы, 33 ар га ні за цыі спа жы вец кай ка а пе-
ра цыі. Па трэ ба ў асноў ных ві дах све жай 
ага род ні ны, якія вы рошч ва юц ца на тэ ры-
то рыі кра і ны, за да валь ня ец ца пе ра важ на 
за кошт ай чын най вы твор час ці.

Зноў жа абл вы кан ка мы і Мін скі гар вы-
кан кам за цвяр джа юць гра фі кі што ме сяч-
на га вы ка ры стан ня ста бі лі за цый ных фон-
даў, кант ра лю юць іх вы ка нан не. У вы пад ку 
зні жэн ня аб' ёмаў рэа лі за цыі пра дук цыі са 
стаб фон даў і знач на га іх пе ра вы шэн ня да 
ўста ноў ле ных гра фі ка мі рас хо да ван ня 
да пус ка ец ца рэа лі за цыя ліш каў за ме жы 
кра і ны.

На за па сі лі ўся го мно га
Во сень спрад ве ку бы ла ча сам на рых то-

вак у хат ніх гас па дар ках. Гэ тая звыч ка за ха-
ва ла ся да сён няш ня га дня. Праў да, не ў тых 
па ме рах і аб' ёмах, як ра ней, але ўсё ж... Та му 
ў пе ры яд ма са вай убор кі ўра джаю ў рэ гі ё-
нах кра і ны пра во дзі лі ся сель ска гас па дар чыя 
кір ма шы, у мік ра ра ё нах га ра доў і ра ён ных 
цэнт раў на спе цы яль на вы зна ча ных пля цоў-
ках па вы хад ных ішоў да во лі бой кі про даж 
сель ска гас па дар чай пра дук цыі.

Па звест ках мі ніс тэр ства, гэ тай во сен ню 
бы ло пра ве дзе на амаль дзве з па ло вай ты-
ся чы тра ды цый ных кір ма шоў, на якіх мож-
на бы ло на быць све жую са да ві ну і ага род-
ні ну. Іх рэа лі за ва лі на сель ніц тву 19,2 ты-
ся чы тон, у тым лі ку 7 ты сяч тон буль бы. 
І гэ та афі цый ныя ліч бы. А коль кі буль бы 
бы ло за ве зе на га ра джа на мі ад вяс ко вых 
сва я коў, на бы та ў зна ё мых моц ных гас-
па да роў? Між ін шым, і ўнё сак дач ні каў у 
пад трым ку ўлас най хар чо вай бяс пе кі не-
ма лы. Толь кі як пад лі чыць?

Ад каз насць за тое, 
што нам пра да юць

Уся пра дук цыя, якая трап ляе на спа жы-
вец кі ры нак кра і ны, у тым лі ку і ў ста бі лі-

за цый ныя фон ды, су пра ва джа ец ца ад па-
вед ны мі да ку мен та мі. Яны па цвяр джа юць 
бяс печ насць па ста вак. А тыя пра дук ты, 
якія па сту па юць у ганд лё вую сет ку Бе ла-
ру сі з кра ін Мыт на га са ю за, па він ны ад па-
вя даць тэх ніч ным рэг ла мен там Мыт на га 
са ю за. Інакш рэа лі за цыя та кіх пра дук таў 
на на шым рын ку бу дзе за ба ро не на.

Уся сель гас пра дук цыя так са ма пра хо-
дзіць ві зу аль ны кант роль. Вя до ма, ажыц-
цяў ля ец ца і пе рад про даж ная пад рых тоў-
ка: ка ліб роў ка, сар та ван не, пе ра бор ка, 
фа соў ка. Так са ма пра дук цыя пра вя ра ец ца 
на ўтры ман не ніт ра таў і ра дые нук лі даў.

Но выя га ры зон ты 
хар чо вай бяс пе кі

Дзіў ная рэч: яшчэ ад нос на ня даў на, 
га доў 25—30 та му, ка лі сло ва «дэ фі цыт» 
лі та раль на па на ва ла ў на шым лек сі ко не, 
пры лаў кі і віт ры ны крам зі ха це лі пус ты-
мі па лі ца мі, а па звы чай ную док тар скую 
каў ба су ці са сіс кі трэ ба бы ло па ста яць у 
чар зе, па няц це «хар чо вая бяс пе ка» ве-
дала вель мі аб ме жа ва на е ко ла лю дзей. 
Ця пер жа вось ужо два га ды дзей ні чае 
ад па вед ная дакт ры на, а да яе пры няц-
ця вы ка рыс тоў ва ла ся Кан цэп цыя на-
цы я наль най хар чо вай бяс пе кі Бе ла ру сі 
ад 10 са ка ві ка 2004 го да.

Сён ня пры шы ро кім вы ба ры ай чын ных 
і за меж ных пра дук таў ра зу мен не хар чо-
вай бяс пе кі знач на па шы ры ла ся, на пер шы 
план вый шлі якас ныя ха рак та рыс ты кі хар-
ча ван ня. Час пра цяг вае ста віць чар го выя 
за да чы ў гэ тай сфе ры. Згод на з дакт ры най, 
мы вы хо дзім на но вы ўзро вень вы ра шэн ня 
праб лем хар чо вай бяс пе кі. Ужо не да стат-
ко ва ства рыць за пас асноў ных пра дук таў 
на пе ры яд з 15 ліс та па да да 31 мая ўключ на: 
трэ ба яшчэ ўка ра няць нор мы пра віль на-
га і зда ро ва га хар ча ван ня. Апош няе яшчэ 
на зы ва юць на ву ко ва аб грун та ва ным хар-
ча ван нем. Каб за бяс пе чыць ап ты маль ныя 
ўмо вы жыц ця дзей нас ці ча ла ве ка, яно па-
він на ўтрым лі ваць асар ты мент бяс печ ных 
хар чо вых пра дук таў з да стат ко вай коль-
кас цю па жыў ных рэ чы ваў, мак ра- і мік-
ра эле мен таў у ап ты маль ных су ад но сі нах. 
Пры тым, за ўваж це, у за леж нас ці ад по лу, 
уз рос ту, ста ну зда роўя і ха рак та ру дзей-
нас ці ча ла ве ка.

Но выя за да чы паў ста лі ў су вя зі з тым, 
што праб ле ма хар чо вай бяс пе кі ў Бе ла ру сі 
ў коль кас ным пла не вы ра ша на. Як вы ра-
ша ны і пы тан ні фі зіч най, са цы яль най і эка-
на міч най да ступ нас ці хар ча ван ня. Ця пер 

на сель ніц твам Бе ла ру сі да сяг ну ты нор мы 
спа жы ван ня прак тыч на па ўсіх пра дук тах 
хар ча ван ня, ад нак ра цы ён за ста ец ца не-
зба лан са ва ным па якас ці. Спе цы я ліс ты лі-
чаць, што на ды шоў час пе ра хо ду да якас-
на га хар ча ван ня ўсіх са цы яль ных груп.

Жыць трэ ба смач на!
З гэ тым ло зун гам экс па зі цыі ад на го з 

удзель ні каў між на род най спе цы я лі за ва най 
вы стаў кі «Пра дэкс па-2019», якая ня даў на 
за вяр шы ла ся ў Мін ску, яе на вед валь ні-
кам цяж ка не па га дзіц ца. На ёй бы лі прад-
стаў ле ны най леп шыя хар чо выя пра дук ты 
і на поі. Больш за 200 вя ду чых 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 пра дэ ман стра-
ва лі і да лі маг чы масць пра дэ гус та ваць як 
свае брэн ды, так і но выя пра дук ты, якія 
не ўза ба ве з'я вяц ца на бе ла рус кім рын ку. 
Да рэ чы, боль шасць з іх бы ла прад стаў-
ле на на вы стаў цы ме на ві та вы твор ца мі з 
рэ гі ё наў. Яе ў гэ тым сэн се мож на на зваць 
яшчэ вы стаў кай хар чо вых рэ гі я наль ных 
да сяг нен няў.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі-
мір ДВОР НІК у пры ві таль ным сло ве ад імя 
ўра да ўдзель ні кам «Пра дэкс па-2019» ад-
зна чыў, што Бе ла русь ува хо дзіць у лік кра-
ін з са ма да стат ко вай вы твор час цю сель-
гас пра дук цыі. Ён агу чыў ці ка выя звест кі. 
Так, у СНД мы з'яў ля ем ся лі да ра мі па вы-
твор час ці на ду шу на сель ніц тва буль бы, 
мя са, ма ла ка. Зай ма ем пры кмет нае мес ца 
па вы твор час ці збож жа і га род ні ны. Па экс-
пар це ма лоч най пра дук цыі ў нас чац вёр тае 
мес ца ў све це! Уво гу ле за дзевяць ме ся цаў 
гэ та га го да мы пра да лі сель гас пра дук цыі 
за мя жу амаль на тры міль яр ды до ла раў 
ЗША. Мі ністр сель скай гас па дар кі і хар-
ча ван ня Ана толь ХАЦЬ КО ўдак лад ніў 
ін фар ма цыю: мы сён ня вы пус ка ем больш 
за 1500 ві даў якас най ма лоч най пра дук цыі 
і 900 ві даў мяс ных пра дук таў.

Сма ка та!
Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

Згод на з дакт ры най, мы вы хо дзім 
на но вы ўзро вень вы ра шэн ня 
праб лем хар чо вай бяс пе кі. 
Ужо не да стат ко ва ства рыць 
за пас асноў ных пра дук таў на 
пе ры яд з 15 ліс та па да да 31 мая 
ўключ на: трэ ба яшчэ ўка ра няць 
нор мы пра віль на га і зда ро ва га 
хар ча ван ня.

Ця пер на сель ніц твам Бе ла ру сі 
да сяг ну ты нор мы спа жы ван ня 
прак тыч на па ўсіх пра дук тах 
хар ча ван ня, ад нак ра цы ён 
за ста ец ца не зба лан са ва ным 
па якас ці.

ЗА ПАС ГА РАН ТУЕ 
СТА БІЛЬ НАСЦЬ

Інфаграфіка Аляксандра АСІПЕНКІ.


