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Ня гле дзя чы на ве лі зар ную спё ку 
па чат ку гэ та га ле та, ура джай 
клуб ніц у Лу ні нец кім ра ё не 
вы рас доб ры. І, як час та бы вае, 
лю дзі су тык ну лі ся з праб ле май 
свое ча со вай рэа лі за цыі яга ды. 
У раз гар се зо на, у ся рэ дзі не 
чэр ве ня, сац сет кі аб ля цеў 
рэ за нанс ны зды мак цэ лай ка пы 
све жых ягад, вы кі ну тых у тра ву. 
Не ка то рыя па крыў джа ныя цэ на мі 
пе ра куп шчы каў гас па да ры 
вы кід ва лі свой та вар на ват ім пад 
но гі...

На праб ле му та ды звяр нуў ува гу 
Прэ зі дэнт кра і ны. Ён па ста віў за да чу 
пе рад Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль-
на га рэ гу ля ван ня і ганд лю ды Бел-
ка ап са ю зам ра за брац ца з сі ту а цы-
яй, якая ўзнік ла, і не да пус ціць, каб 
вы ра шча нае людзь мі пра па ла. Бы лі 
пры ня тыя пэў ныя ме ры. У Два рэц на 
ап то вы ры нак акра мя пры ват ных на-
рых тоў шчы каў і пе ра куп шчы каў пры-
еха лі на рых тоў шчы кі з Ка мя нец ка га, 
Пет ры каў ска га, Ра га чоў ска га, Ві лей-
ска га спа жы вец кіх та ва рыст ваў, з 
прад пры ем стваў Слуц ка, Пру жан, 
ін шых га ра доў. Вар та ска заць, што 
боль шасць на рых тоў шчы каў бра лі 
клуб ні цы па 30 ка пе ек за кі ла грам 
для па трэб він за во даў. На прык лад, 
пру жан скае прад пры ем ства «Бе ла-
веж скія ві ны» за мест за пла на ва ных 
100 тон яга ды за ку пі ла ў лу нін чан 
135 тон. У су вя зі з гэ тым там на два 
тыд ні пе рай шлі на ра бо ту без вы хад-
ных, па доў жы лі ра бо чыя зме ны, але 
пе ра пра ца ва лі ўсю яга ду, ства ры лі 
са бе за пас на год , част ку атры ма-
на га со ку пра да лі ін шым пе ра пра-
цоў шчы кам.

Вя до ма, ні хто з гас па да роў ягад-
ных план та цый не быў у за хап лен ні 
ад маг чы мас ці пра да ваць вы ра шча-
нае па 30 ка пе ек. Але што зро біш? 
На па чат ку се зо на, рас каз ва лі, са-
мая пер шая яга да іш ла па 10 руб лёў 
за літ ро вы сло ік. А праз дзень-два, 
ка лі спрэс па цяг ну лі ся ма шы ны са 
скуп шчы ка мі, ца на кры ху па тры ма-
ла ся на ўзроў ні 2—2,5 руб лёў, по тым 
упа ла аж да 70 ка пе ек, а не ка то рыя 
ха це лі браць та вар ную яга ду на ват 
па па ло ве руб ля. Вось та ды лю дзі і 
па ча лі вы кід ваць клуб ні цы ім пад но-
гі — бо зра зу ме ла, што здаць за гэт кі 
кошт азна ча ла пра ца ваць ва ўбы-
так: не ка то рыя ж най ма юць лю дзей 
для збо ру ягад, пла цяць ім. Праў-
да, паз ней, ка лі ў Два рэц прый шлі 
на рых тоў шчы кі спа жыў ка а пе ра цыі, 
скуп шчы кі так са ма апа мя та лі ся і ста лі 

да ваць за кі ло па 1,2—1,5 руб ля. І спа-
жыў ка а пе ра цыя не ўсю яга ду бра ла 
па 30 ка пе ек — для джэ маў, на прык-
лад, за куп ля лі асоб ныя пар тыі па 
50 ка пе ек за кі ло. Але і гэ та не ца на 
для та го, хто ад цям на да цям на ў 
се зон кар пее на гра дах.

У Лу ні нец кім ра ё не клуб ні цы вы-
рошч ва юць даў но. Асноў ным вы-
твор цам яга ды з'яў ля ец ца на сель-
ніц тва. У асоб ных вёс ках ледзь не 
ў кож на га на пры ся дзіб ным участ ку 
да 30 со так яга ды, а ра зам вы хо дзіць 
звыш ты ся чы гек та раў. Ва ла вы збор 
у асоб ныя га ды да ся гае 10 ты сяч тон. 
Па вод ле па пя рэд ніх ацэ нак, сё ле та 
так са ма быў та кі ўра джай. Ча ты ры 
фер ме ры, якія спе цы я лі зу юц ца на 
клуб ні цах, са ма стой на рэа лі зу юць 
пра дук цыю, у іх ад ла джа ныя ка на лы. 
Ды не вя лі кія пло шчы — уся го кры ху 
больш за сем гек та раў. Увесь ас тат ні 
аб' ём вы да юць пад соб ныя гас па дар-
кі вяс коў цаў, якія кож ны год спа дзя-
юц ца на ўра джай і на ўда чу. Ра ней 
лу ні нец кія ягад ні кі са праў ды вель мі 
доб ра за раб ля лі за се зон, бу да ва лі 
да мы ў вёс цы са бе, дзе цям у го ра-
дзе, куп ля лі ма шы ны, улад коў ва лі 
по быт. Але сі ту а цыя змя ні ла ся. Пра-
па но ва час та пе ра вы шае по пыт.

— Се зон збо ру скон ча ны, за ста ец-
ца зу сім ня шмат поз няй яга ды, — ка жа 
стар шы ня Вуль каў ска га сель ска га 
Са ве та (су сед ні з Два рэц кім. — Аўт.) 
Аляк сандр КУШ НЯ РЭ ВІЧ. — Ця пер 
на шы гас па да ры вы бі ра юць з гра дак 
па вяд ры ці два, з рэа лі за цы яй та ко га 
аб' ёму праб ле мы ня ма. Вя до ма, усе 
ў адзін го лас ка жуць, што ў на шай 
мяс цо вас ці не аб ход на мець пе ра-
пра цоў чае прад пры ем ства, каб лю-
дзі ве да лі, што га ран та ва на зда дуць 
хоць бы па 60—80 ка пе ек.

У ра ё не з та кі мі пло шча мі пад 
яга ду, вя до ма, па трэ бен свой за-
вод аль бо, на прык лад, цэх па за ма-
роз цы. Зна чыць, па трэ бен ін вес тар. 
Толь кі дзе яго ўзяць? Ка лі б знай-
шоў ся зям ляк-біз нес мен, які ра зу мее 
праб ле му, і па бу да ваў бы за вод па 
пе ра пра цоў цы, усе бы лі б шчас лі выя. 
А так да во дзіц ца зноў раз ліч ваць на 
шан ца ван не: у ка го, на прык лад, па-
спее пер шая яга да, той у вый гры шы, 
не пра га дае і гас па дар апош няй, ка лі 
ца на пад фі нал се зо ну ўзні ма ец ца 
зноў. Як па ве да міў на чаль нік ад-
дзе ла Брэсц ка га аб лспа жыў са ю за 
Ва ле рый КА ПІ ТАН ЧЫК, на са мым 
па чат ку на рых тоў кі прад пры ем ствы 
спа жы вец кай ка а пе ра цыі бра лі яга ду 
для роз ніч на га ганд лю па тры руб лі 

за кі ло і больш. Ну а ў раз гар се зо ну, 
як ужо га ва ры ла ся, па 30 ка пе ек для 
він за во даў.

Не так даў но аў та ру гэ тых рад коў 
да вя ло ся па бы ваць у фер мер скай 
гас па дар цы «Фар ту на» Ба ра на віц-
ка га ра ё на. Яе кі раў нік Га лі на Ма тус 
пры вя ла ці ка вы факт са свай го гас-
па да ран ня. Яна рас ка за ла, што сё-
ле та яны атры ма лі доб рую вы руч ку 
на ран няй ка пус це. А ўсё та му, што 
два па пя рэд нія га ды ца ны на гэ тую 
ага род ні ну не бы ло. Не бы ло на-
столь кі, што асоб ныя пры ват ні кі на-
ват убі раць ка пус ту не ста лі, тан ней 
ака за ла ся за араць по ле. І на гэ тым 
фо не мно гія ад мо ві лі ся ад па сад кі 
гэ тай куль ту ры. А тыя, хто пра лі чы лі 
і спраг на за ва лі, ака за лі ся ў вый гры-
шы. Так што лю бы біз нес, на ват са мы 
ма лень кі, спра ва ры зы ко вая: мож на 
вый граць, а мож на і прай граць. І ў 
па чат ку лю бой спра вы вар та ўліч-
ваць ры зы кі.

Не без пос пе ху асвой ва юць гэ тую 
на ву ку сто лін скія агу роч ні кі. Усе ве-
да юць Аль ша ны як агу роч ную ста-
лі цу кра і ны. Толь кі сён ня гэ тае вы-
зна чэн не ўжо не вель мі дак лад нае, 
бо там тэй шыя гас па да ры ак тыў на 
пе ра клю ча юц ца на вы рошч ван не 
ін шай пра дук цыі. Агур кі, вя до ма, 
не па кі да юць, але ства ра юць пэў-
ную па душ ку бяс пе кі ў вы гля дзе 
ўчаст каў з па мі до ра мі, клуб ні ца мі, 
па рэч ка мі, асвой ва юць ма лі ны, бу-
я кі, са дзяць яб лы не выя са ды. І гэ та 
пра віль на. Га лоў нае, што лю дзі за-
бяс печ ва юць свае сем'і, ства ра юць 
свой даб ра быт улас най пра цай. Ці-
ка ва, што на Сто лін шчы не ва ўмо вах 
хра ніч на га не да хо пу зям лі для пры-
ват на га гас па да ран ня мно гім пра-
па ноў ва лі браць да во лі вя лі кія на-
дзе лы ў ін шых ра ё нах, пе ра яз джаць. 
Лю дзі ад маў ля юц ца. Вы хо дзіць, яны 
вель мі пры вя за ныя да ма лой ра дзі-
мы. Ды і на Лу ні неч чы не не ўся па-
га лоў на мо ладзь збя гае ў га ра ды. 
Зна чыць, мож на спа дзя вац ца, што з 
ця пе раш ніх гас па да роў план та цый 
вы рас туць па тэн цый ныя ін вес та ры, 
якія ство раць пе ра пра цоў чыя прад-
пры ем ствы, каб не за во зіць тыя ж 
на паў няль ні кі для ёгур таў аль бо со кі 
з-за мя жы, а вы раб ляць іх у ся бе са 
све жай, толь кі што са бра най з по-
ля яга ды. Хар чо выя экс пер ты не раз 
ад зна ча лі, што са мая леп шая якасць 
пра дук цыі атрым лі ва ец ца з той яга-
ды, якая не пе ра во зіц ца на вя лі кія 
ад лег лас ці, а пе ра пра цоў ва ец ца на 
мес цы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПАС ЛЯ СЛОЎЕ ДА КЛУБ НІЧ НА ГА СЕ ЗО НА

КАБ РАС ЛІ ІН ВЕС ТА РЫ КАБ РАС ЛІ ІН ВЕС ТА РЫ 
І ЯГА ДЫІ ЯГА ДЫ

Аб' ёмы вы рошч ван ня да зва ля юць га ва рыць пра мэ та згод насць пе ра пра цоў кі
Клуб ні цы ады шлі, ма лі ны па ча лі ся. Ягад ны се зон 
у пра мыс ло вым маш та бе на бі рае аба ро ты і на 
Го мель шчы не. У кож на га ра ё на свая пра ве ра ная 
ча сам спе цы я лі за цыя. У пры га ра дзе Го ме ля за зі му 
на за па сі лі кар дон ныя скры нач кі, раз лі ча ныя роў на на 
1 кі ла грам яга ды-ма лі ны. Ця пер іх імк нуц ца ху цень ка, 
з са май ран няй ра ні цы за поў ніць і ад ра зу ж здаць 
на рых тоў шчы кам.

Спе цы я ліс ты аб лспа жыў са ю за зна хо дзяц ца ў жорст кай 
кан ку рэн цыі па ца не з пры ват ні ка мі-на рых тоў шчы ка мі. Ну 
а для тых, хто вы рошч вае і здае, важ на, хто дасць хоць на 
ка пей ку больш. Між тым яны ары ен ту юц ца ад но на ад на-
го, па раў ноў ва юць цэ ны на рын ках і ўсе ра зам піль на со-
чаць за на двор' ем. Ме на ві та ад яго ў най боль шай сту пе ні 
за ле жыць якасць так цяж ка вы ра шча най яга ды.

Ка лі ма лі ны та вар ныя — вя лі кія і су хія, — зна чыць, да-
ра жэй шыя. Та кія з за да валь нен нем ку пяць і спа жыў цы на 
мас коў скіх рын ках. Ка лі мок рыя і дроб ныя — пой дуць «у 
боч ку» на ві на ма тэ ры ял. Ары ен цір ца ны на та вар ную яга ду 
ця пер — 2,5 руб ля. Але ж ца на мо жа і ўпа сці — асаб лі ва 
пас ля сты хіі, якая прай шла ся на пя рэ дад ні і па шко дзі ла 
яга ду. На мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня — на чаль нік 
ад дзе ла на рых то вак, пра мыс ло вас ці і знеш не эка-
на міч най дзей нас ці Го мель ска га аб лспа жыў са ю за 
Ма ры на ХА РОШ КА ка жа, што ца на яга ды мо жа мя няц ца 
на ват на пра ця гу ад на го дня:

— Мы ма лі ны пры ма ем як для пе ра пра цоў кі, так і для 
про да жу ў ганд лі. Для пе ра пра цоў кі — па 50 ка пе ек у боч-
ку. У нас не каль кі ра ё наў лі чац ца рэ сурс ны мі па ма лі нах: 
Го мель скі, Бу да-Ка ша лёў скі, част ко ва Доб руш скі. На па-
рэч ках спе цы я лі зу ец ца Ра га чоў скі ра ён — яго Доў ская зо на. 
Там вы рошч ва юць і чор ныя, і чыр во ныя. Па аб' ёме за ку паў 
у на сель ніц тва пер шае мес ца ця пер у Ра га чоў ска га фі лі яла. 
Мы ўво гу ле ўсе яга ды паў сюд на за куп ля ем. За клю ча ны 
да га во ры на па стаў кі на він за во ды з усі мі на шы мі пад ве-
да мас ны мі ар га ні за цы я мі. Па ста ян на ўдак лад ня ем і ад ра зу 
ж вы ра ша ем праб ле мы, ка лі яны ўзні ка юць, у тым лі ку па 
ма лі нах, — гэ та ж да ра гі ві на ма тэ ры ял. Па трэ бы ў ім сё ле та 
ў пе ра пра цоў шчы каў не бы ло, але ж, каб па збег нуць на ра-
кан няў ад на сель ніц тва, мы з імі да мо ві лі ся і бу дзем за куп-
ляць ма лі ны ў боч ку для пра мыс ло вай пе ра пра цоў кі.

Чар ні цы сё ле та Го мель скі аб лспа жыў са юз за пла на ваў 
пры маць ад на сель ніц тва па ца не да 2,5 руб ля за кі ла грам. 
Па рэч кі чор ныя пры муць па 50 ка пе ек, а чыр во ныя — па 40 
ка пе ек за кі ла грам. За кі ла грам лі сі чак пла ну юць пла ціць 
здат чы кам па пяць руб лёў за кі ла грам. Ін шыя за ку пач ныя 
па зі цыі яшчэ бу дуць уз гад няц ца.

Пас ля даж джоў, якія прай шлі на Го мель шчы не, паў-
сюд на ад кры юць ля сы для збо ру гры боў. Да рэ чы, іх, як і 
чар ні цы, аба вяз ко ва пра вя раць на ра дые нук лі ды. Уво гу ле 
ж лі січ кі збі ра юць у най больш чыс тых ра ё нах на шай воб-
лас ці: у Ак цябр скім, Жыт ка віц кім, Пет ры каў скім і Лель-
чыц кім. Ды рэк тар Свет ла гор ска га фі лі яла Го мель ска га 
аб лас но га спа жы вец ка га та ва рыст ва Але на ЛАП ЦЕ ВА 
рас каз вае, што ўся пад рых тоў ка да се зо на пра ве дзе на 
за га дзя:

— У кож ную на шу кра му за ве зе ны спе цы яль ныя скры ні 
для ягад. Паў сюд на рас кле е ны аб' явы пра тое, што ідзе 
на рых тоў ка ягад і гры боў. Аб ве шча ны кан так ты на рых-
тоў шчы каў. Раз лік са здат чы ка мі ад бы ва ец ца ад ра зу ж на 
мес цы. Нам вель мі моц на да па ма га юць сель са ве ты. Яны 
не па срэд на за ці каў ле ны ў тым, каб атры маць 5 % збо ру 
з на рых тоў шчы каў. Ён ідзе ме на ві та ў бюд жэт Са ве таў 
ба за ва га ўзроў ню, та му пры ём шчы каў, якія пра цу юць без 
ад па вед най лі цэн зіі, важ на свое ча со ва вы явіць. Ня доб ра-
сум лен ны на рых тоў шчык, зра зу ме ла ж, не за пла ціць па-
да так. Мы па ста ян на пра во дзім кон курс як на най леп ша га 
здат чы ка, так і на най леп ша га на рых тоў шчы ка. Да та го ж 
у на ша га фі лі яла ёсць ка ме ра шо ка вай за ма роз кі. У ёй мы 
за ма рож ва ем чар ні цы і пра да ём на экс парт.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. Фо та аў та ра.

Гры бо чак 
про сіц ца 
ў ко шык

Чар ні цы так са ма са спе лі. А на пры ся дзіб ных участ ках 
пад Го ме лем гнуц ца га лі ны дух мя най ма лі ны. 

Усю яга ду са мім не з'ес ці, а пра даць хо чац ца вы гад на

ШТО ПАЧЫМ У РЭГІЁНАХ?
Што прымаюць у спажыўтаварыствах

(цэны прыведзены ў рублях за кілаграм па мінімальных 
і максімальных расцэнках)


