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ЛЕ ТА ЛЕ ТА 
ГОД ГОД 

КОР МІЦЬКОР МІЦЬ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Кож нае рай спа жыў та ва рыст ва ар га ні зуе ра бо ту ў 
ся рэд нім ад трох да дзе ся ці се зон ных пры ёма-на рых-
тоў чых пунк таў — як ста цы я нар ных, так і раз ме шча ных 
до ма. Сё ле та за клю ча на 533 да га во ры больш чым з 280 
фер мер скі мі гас па дар ка мі на за куп ку 15,5 ты ся чы тон 
пра дук цыі.

Як па ве да мі ла Ак са на Скін дэр, сё ле та за пяць ме ся цаў 
ар га ні за цыі спа жы вец кай ка а пе ра цыі за ку пі лі сель гас-
пра дук цыі і сы ра ві ны на 129 міль ё наў руб лёў з тэм пам 
рос ту да ана ла гіч на га пе ры я ду 2018 го да 107,8 %, у тым 
лі ку на сель ніц тву вы пла ча на за зда дзе ную пра дук цыю 
71,7 міль ё на руб лёў.

«Ця пер у Бе ла ру сі за вяр ша ец ца на рых тоў ка су ніц са-
до вых (інакш — клуб ніц). Ар га ні за цыі спа жы вец кай ка а-
пе ра цыі на рых та ва лі больш за 1200 тон су ніц са до вых, у 
тым лі ку та вар ных ягад за куп ле на звыш 560 тон», — пра-
ін фар ма ва ла на чаль нік упраў лен ня.

Яна ад зна чы ла, што па на рых тоў цы су ніц са до вых лі дзі-
ру юць Брэсц кі і Го мель скі аб лспа жыў са ю зы, ар га ні за цы я-
мі якіх за куп ле на 448 і 257 тон яга ды ад па вед на.

За ку пач ная ца на на та вар ную су ні цу са до вую (па ста не 
на ка нец чэр ве ня) — ад 1,5 руб ля да 1,7 руб ля за кі ла грам, 
для кан сер ва ван ня — 50 ка пе ек за кі ла грам, для ві на роб-
ства — 30 ка пе ек за кі ла грам.

З 1 да 5 чэр ве ня та вар ную яга ду за куп ля лі па 2,5—2,8 
руб ля за кі ла грам, з 6 чэр ве ня за ку пач ная ца на зні зі ла ся 
да 1,7 руб ля і да лей да ад на го руб ля за кі ла грам. Най мен-
шая за ку пач ная ца на скла ла ся 11 чэр ве ня — 70 ка пе ек за 
кі ла грам.

«За ку па лі су ні цы са до выя ўсе ра ён ныя ар га ні за цыі спа-
жы вец кай ка а пе ра цыі і ка а пе ра тыў ныя рын кі аб лас ных 
цэнт раў і га ра доў аб лас но га пад па рад ка ван ня. Для кант-
ро лю за сі ту а цы яй у рэ сурс ных ра ё нах (Лу ні нец кім, Дра-
гі чын скім, Іва наў скім) і ар га ні за цыі пра цэ су на рых тоў кі 
ягад най пра дук цыі ў на сель ніц тва на пе ры яд ма са ва га 
збо ру ство ра ны рэс пуб лі кан скі штаб спа жы вец кай ка а-
пе ра цыі з па ста ян най пры сут нас цю ад каз на га ра бот ні ка 
шта ба ў рэ гі ё не», — пад крэс лі ла Ак са на Скін дэр.

Што дзён на ў рэ сурс ныя ра ё ны Брэсц кай воб лас ці на 
за куп ку ягад ар га ні за цы я мі спа жыў ка а пе ра цыі на кі роў-
ва ла ся 50—70 адзі нак аў та транс пар ту.

За раз спа жы вец кая ка а пе ра цыя па ча ла куп ляць чар-
ні цы і куль тур ную яга ду (па рэч кі чыр во ныя, чор ныя, ча-
рэш ню, віш ню, ма лі ны).

Ці бу дзе ўра джай на «пя цёр ку»?
Па вы ні ках на тур ных аб сле да ван няў і да ных ле са-

гас па дар чых уста ноў Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі, 
вы зна ча ны пра гноз ныя па каз чы кі (ба лы) сту пе ні пло-
да на шэн ня рэ сур саў тва раль ных ві даў ягад ных рас лін 
на бя гу чы год.

Па ін фар ма цыі Ак са ны Скін дэр, у Ві цеб скай воб лас ці 
праг на зу ец ца ся рэд ні ўра джай чар ніц звы чай ных (бал 
тры па пя ці баль най шка ле). У Брэсц кай, Го мель скай і 
Ма гі лёў скай аб лас цях ура джай ча ка ец ца ся рэд ні і ні жэй 
за ся рэд ні (бал 2—3); у Гро дзен скай і Мін скай — ні жэй за 
ся рэд ні (бал 2).

Пра гноз ныя тэр мі ны па чат ку на рых то вак ягад сё ле та ў 
аб лас цях Бе ла ру сі вы зна ча ны ў су вя зі з фа за мі фе на ла-
гіч на га раз віц ця дзі ка рос лых ягад ных рас лін (цві цен ня і 
ўтва рэн ня за вя зі): з 23 чэр ве ня — Брэсц кая і Го мель ская 
воб лас ці; з 27 чэр ве ня — Гро дзен ская, Мін ская і Ма гі лёў-
ская воб лас ці; з 29 чэр ве ня — Ві цеб ская воб ласць.

«За ку пач ныя цэ ны на дзі ка рос лую пра дук цыю, як і што-
год, вы зна чае не ўнут ра ны ры нак, а еў ра пей скі, — тлу ма-
чыць Ак са на Скін дэр. — Сён ня ар га ні за цыі спа жы вец кай 
ка а пе ра цыі за куп ля юць у на сель ніц тва чар ні цы па 2—2,5 
руб ля за кі ла грам. За куп ле на 79 тон чар ніц, з тэм пам рос ту 
да ана ла гіч на га пе ры я ду 2018 го да 200 %».

За куп ле ныя яга ды ў све жым вы гля дзе рэа лі зу юц ца це-
раз роз ніч ныя ганд лё выя прад пры ем ствы сіс тэ мы, прад-
пры ем ствы гра мад ска га хар ча ван ня, рын кі, боль шая част-
ка аб' ёму на рых тоў кі па сту пае для да лей ша га экс пар ту.

За раз у кра і не пра цяг ва ец ца на рых тоў ка ага род ні ны. 
На рых тоў чыя ар га ні за цыі спа жыў ка а пе ра цыі на рых та ва-
лі больш за 4,1 ты ся чы то ны агур коў (з іх 2,8 ты ся чы тон 
у на сель ніц тва), 1,8 ты ся чы тон та ма таў (0,7 ты ся чы тон у 
на сель ніц тва), 4,6 ты ся чы тон ка пус ты (3,8 ты ся чы тон у 
на сель ніц тва).

«За ку пач ныя цэ ны на агур кі, ка пус ту і ін шую ага род ні ну, 
як і ў лю бой рын ка вай эка но мі цы, фар мі руе по пыт і пра па-
но ва. Сён ня мы за куп ля ем у на сель ніц тва агур кі па 50—80 
ка пе ек за кі ла грам, та ма ты — па 1,1—1,8 руб ля за кі ла грам, 
ка пус ту — па 40—70 ка пе ек за кі ла грам, буль бу — па 1—1,3 
руб ля за кі ла грам», — да дае на чаль нік упраў лен ня.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Звы чай на ў гэ ты час 
па чы на ец ца ак тыў ны збор 
лі сі чак. Здат чы кі імк нуц ца 

ў лес, каб за ра біць: пер шыя 
лі січ кі заў сё ды вы со ка цэ няц ца. 
На прык лад, у мі ну лыя га ды за 
кі ла грам пла ці лі да 10 до ла раў 
ЗША. За раз та ко га ня ма. На ват 
у лі січ ка вай ста лі цы Па рэч чы — 
пер шыя гры бы на рых тоў шчы кі 
бя руць па 7—8 руб лёў за кі ла грам.

Ку ды вя дуць 
«грыб ныя» да ро гі

Спра ва ў тым, што лі сі чак вель мі 
ма ла. Зда ва ла ся б, яны па він ны ца-
ніц ца на ва гу зо ла та. Але сі ту а цыя 
толь кі на пер шы по гляд вы гля дае 
па ра дак саль най. Для на рых тоў шчы-
каў важ ны аб' ёмы, та му вы со кі кошт 
сты му люе гэ тыя аб' ёмы на рошч-
ваць, асаб лі ва ка лі ў ле се ёсць ура-
джай. А ка лі яго ня ма — та ды і кошт 
не вы со кі.

Гро дзен скае аб лас ное спа жы вец-
кае та ва рыст ва пры ём лі сі чак па куль 
не вя дзе — пра па но вы ня ма. Ца на за 
кі ла грам пры ня та да во лі ўмоў ная — 
у па ме ры пя ці руб лёў. Яна мо жа вар' і-
 ра вац ца як у адзін бок, так і ў дру гі.

— Лі січ ка лю біць віль гаць і цёп-
лыя но чы, цяп ла па куль ха пае, а вось 
віль га ці не да стат ко ва, — ка жа на-
чаль нік упраў лен ня на рых то вак, 
пра мыс ло вай і знеш не эка на міч-
най дзей нас ці Анд рэй СТЭ ФА НО-
ВІЧ. — Ка лі гры бы пой дуць, на шы 
пры ём ныя пунк ты бу дуць пры маць 
іх без аб ме жа ван няў, як гэ та ад бы-
ва ла ся ў па пя рэд нія га ды.

Аг ра га ра док Па рэч ча мож на без 
пе ра больш ван ня на зваць ста лі цай 
лі сі чак. Тут ка а пе ра та ры на рых тоў ва-
юць са мыя знач ныя аб' ёмы, пры тым 
што кан ку рэн цыю ім скла да юць пры-
ват ныя пры ём шчы кі ці прад стаў ні кі 
ка мер цый ных струк тур. Та кія пра па-
но вы вы гад ныя і са мім здат чы кам. 
Яны мо гуць збыць ляс ны та вар на 
мес цы. У спры яль ны се зон на рых-
тоў шчы кі вы во зяць з аг ра га рад ка 
сот ні кі ла гра маў лі сі чак што дзень.

Ці хае па ля ван не ма бі лі зуе як мяс-
цо вых жы ха роў, так і га ра джан, мно-
гія з якіх едуць сю ды на пры га рад най 
элект рыч цы з са ма га ран ку. Па сло-
вах дзя жур на га Па рэ цка га вак за ла, у 
раз гар се зо на ўсе 4—5 ва го наў пры-
хо дзяць на бі тыя біт ком. Лю дзі ра зы-
хо дзяц ца ў роз ныя ба кі на дзя ся так 
кі ла мет раў ад аг ра га рад ка, мно гія 
вяр та юц ца з поў най та рай лі сі чак. 
Мяс цо выя ро бяць па не каль кі вы-
ла зак на дзень.

110 гра маў за дзень
Вы хад ныя — са мы кі пу чы дзень 

у на рых тоў шчы каў. Ля вак за ла ў 
Па рэч чы на ма лень кім рын ку зна-
ём лю ся з дзвю ма жан чы на мі — Ма-
ры най і Ла ры сай. Яны зай ма юц ца 
на рых тоў кай шмат га доў — мо жа, 
больш за двац цаць. Ра ней ва зі лі лі-
січ кі са ма стой на ў Літ ву, ка жуць, што 
цэ лы ва гон за гру жа лі. Пас ля та го як 
гра ні цу за кры лі, ста лі пра ца ваць па 
да га во ры з мяс цо вы мі пры ват ны мі 
прад пры ем ства мі.

Па чат кам сё лет ня га се зо на на рых-
тоў кі яны не за да во ле ны.

— Хтось ці пры ня се 900 гра маў, 
хтось ці 250, — ка жа Ма ры на. — 
Праў да, бы ло і так, што зда ва лі па 
2 кі ла гра мы, але вель мі рэд ка. Па-
куль дзён ныя на рых тоў кі вель мі ня-

знач ныя. Доб ра, ка лі да хо дзяць да 
7—8 кі ла гра маў.

Ла ры са пры га да ла, што бы лі га-
ды, ка лі за дзень мож на бы ло за ку-
піць 300—500 кі ла гра маў, пры чым 
бра лі да лё ка не ў кож на га, а толь кі 
ў сва іх клі ен таў. Ця пер та ко га ня ма. 
Тут ра ды кож на му збор шчы ку.

На дум ку Ма ры ны, ца на за лі січ кі 
маг ла быць і боль шая, але фір мы-
па куп ні кі да маў ля юц ца па між са бой і 
ўста наў лі ва юць сваю ца ну. Маг чы ма, 
гэ та за ле жыць ад ніз кіх аб' ёмаў.

Зні жэн не грыб но га па тэн цы я лу 
за ле жыць і ад сум лен нас ці грыб-
ні коў. Ча сам збор шчы кі ў па го ні за 
пры быт кам па прос ту зні шча юць 
грыб ні цу, вы дзі ра юць яе граб ля мі ў 
пра мым сэн се. Та ды грыб ні ца вы сы-
хае і больш не пла да но сіць.

Ка ле гі Ма ры ны і Ла ры сы — Але на 
і Юрый — раз мяс ці лі ся не па да лё ку. 
Іх аў то зна хо дзіц ца за не каль кі дзя-
сят каў мет раў ад рын ку, у ця ні бя роз. 
Праз сот ню мет раў бач ны аў та ма бі-
лі яшчэ не каль кіх на рых тоў шчы каў. 
Як пра ві ла, усе яны ста яць на сва іх 
звык лых мес цах. Не ка то рыя ез дзяць 
па на ва коль ных вёс ках і там за куп-
ля юць гры бы. Уся го ў Па рэч чы ста-
біль на пра цуе на за куп ках ка ля 10—12 
ча ла век, па ве да мі ла Але на. Пры сё-
лет нім ста не грыб но га ўра джаю кан-
ку рэн цыя да во лі ад чу валь ная.

Пад час на шай раз мо вы па ды шоў 
толь кі адзін муж чы на, які пры нёс... 
110 гра маў лі сі чак. Ка жа, што са-
браў, іду чы з ху та ра. Ён жы ве ў ляс-
ной зо не і ад зна чае, што гры боў у 
ле се ня ма ні я кіх. Маг чы ма, яны з'я-
вяц ца паз ней, пад во сень, і то пры 
на яў нас ці даж джоў, бо ў ле се ця пер 
вель мі су ха.

— Ка лі ра ней спрыт ныя збор шчы кі 
пры но сі лі і па 20 кі ла гра маў у дзень, 
дык ця пер та ко га ня ма. Ды і са міх 
збор шчы каў ста но віц ца менш, — за ў-
ва жае Але на. — У бы лыя га ды па 
да дат ко вы за ро бак іш лі мно гія мяс-
цо выя жы ха ры, у тым лі ку мо ладзь, 
на стаў ні кі, пен сі я не ры. З Грод на пры-
яз джа лі цэ лы мі цягнікамі з са ма га 
ран ку. Ця пер ак тыў ныя ў асноў ным 
дач ні кі і не ка то рыя га ра джа не.

На ры нак вы гад ней
І са праў ды. На цэнт раль ным рын ку 

Грод на ня ма ла пра даў цоў лі сі чак. За 
літ ро вае вя дзер ца про сяць пяць руб-
лёў. Гэ та дзесь ці ка ля 350 гра маў, ка-
жа ад на з жан чын. Паў літ ро вы сло ік 
тан ней шы на па ло ву. Пра даў шчы ца, 
як і не ка то рыя ін шыя, збі ра ла лі січ кі 
ў ра ё не Па рэч ча, блі жэй да лі тоў скай 

гра ні цы, дзе ні зі на і больш віль га ці. 
Гандаль, па яе сло вах, ідзе ня дрэн на, 
за дзень увесь ко шык гры боў рас-
куп ля ец ца, пры тым што ганд ля роў 
ляс ны мі да ра мі на бя рэц ца больш за 
дзя ся так.

Зда ваць на рых тоў шчы кам та кія 
аб' ёмы ня ма сэн су, ка жа яна, бо 
грыб лёг кі, на адзін кі ла грам трэ ба 
амаль паў вяд ра са браць. У най-
леп шым вы пад ку за ўвесь дзён ны 
ўра джай мож на атры маць руб-
лёў двац цаць. На рын ку гэ ту су му 
мож на сме ла ўтро іць. Але і пры та-
кім рас кла дзе за ро бак на лі січ ках 
сё ле та праб ле ма тыч ны. Ці бу дзе 
грыб ны ўра джай, ска заць цяж ка. 
Асноў ны се зон на рых тоў кі лі сі чак 
яшчэ на пе ра дзе. Ця пе раш нюю сі-
ту а цыю з на рых тоў кай мож на на-
зваць ге не раль най рэ пе ты цы яй, 
якая, тым не менш, не ўся ляе ап-
ты міз му. Тэн дэн цыя ві да воч ная — 
праб ле ма з грыб ні цай, клі ма тыч-
ны фак тар і змян шэн не коль кас ці 
збор шчы каў.

Ра зам з тым лі січ ка — вы гад ны 
пра дукт. Яе з за да валь нен нем за куп-
ля юць за меж ныя спа жыў цы, за ўва-
жае Анд рэй Стэ фа но віч. Але ле тась 
экс парт лі сі чак з бо ку спа жыў ка а пе-
ра цыі амаль не ажыц цяў ляў ся з пры-
чы ны ма лых аб' ёмаў. У асноў ным іш-
ла рэа лі за цыя на ўнут ра ным рын ку. 
Да рэ чы, ка а пе ра та ры пры ма юць і ін-
шыя ві ды гры боў, у асноў ным ба ра-
ві кі, у тым лі ку су ша ныя. Яны так са ма 
па сту па юць у про даж на сель ніц тву 
праз улас ную сет ку аль бо на аб' ек ты 
гра мад ска га хар ча ван ня. Най больш 
грыб ны мі ра ё на мі лі чац ца Дзят лаў-
скі, Шчу чын скі і Гро дзен скі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ЦІ ПРАЙ ШОЎ БУМ ЦІ ПРАЙ ШОЎ БУМ 
НА ЛІ СІЧ КІ?НА ЛІ СІЧ КІ?

У Гро дзен скім ра ё не праг на зу юць зні жэн не на рых тоў кі ляс ных гры боў. 
І не толь кі з пры чы ны зме ны клі ма ту

 У тэ му
Аб тым, што Па рэч ча — лі січ-

ка вы край, свед чыць і свя та аг ра-
га рад ка, якое так і на зы ва ец ца — 
Свя та лі сі чак. Яно ад бы ва ец ца ў 
па чат ку во се ні, у ве рас ні. На пля-
цоў цы ка ля мяс цо ва га цэнт ра 
куль ту ры ла дзіц ца вы стаў ка да роў 
ле су. Не ка то рыя жы ха ры аг ра га-
рад ка і на ва коль ных вё сак пры но-
сяць сю ды раз на стай ныя грыб ныя 
стра вы — ад са ла таў да пі ра гоў. 
Гас па ды ні прад стаў ля юць свае ку-
лі нар ныя вы ра бы на суд кон курс-
най ка мі сіі, а за тым час ту юць усіх 
пры сут ных. Ра зам з дэ гус та цы яй 
пра хо дзяць кон курс во сень скіх 
кам па зі цый і фо та вы стаў ка ама-
та раў ці ха га па ля ван ня.

Фо
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