Пра збор дзікарослых ягад
29 сакавіка 2019 г. зацверджана пастанова Міністэрства лясной
гаспадаркі Рэспублікі Беларусь № 8 ад 12 сакавіка 2019 г. "Пра збор
дзікарослых ягад", якой зацверджана інструкцыя пра спосабы і
прыстасаванні для збору дзікарослых ягад у лясным фондзе. Паводле
дакумента, збор ягад ажыццяўляецца ў стане іх сталасці ўручную або пры
дапамозе ручных прыстасаванняў ва ўстаноўленыя тэрміны і на не
забароненых тэрыторыях.
У інструкцыі зацверджаны патрабаванні да прыстасаванняў для збору,
нарыхтоўкі дзікарослых ягад у лясным фондзе, якія не наносяць шкоду
ягаднікам і не прыводзяць да іх знішчэння. У прыватнасці, у пункце 7
паказана: "Прыстасаванне для збору дзікарослых ягад складаецца з зуб'яў,
ѐмістасці назапашвальніка, трымальніка (ручкі) і адказвае наступным
патрабаванням: адлегласць паміж зуб'ямі складае не меней 0,5 гл; корпус
прыстасавання і зуб'і вырабляюцца з пластмасы, металу, драўніны, гумы ці іх
камбінацыі; у прыстасаваннях адсутнічаюць рэжучыя краі ў зоне зрывання
ягад".
У інструкцыі таксама прапісана, што пры зборы чарніцы і дурніцы
"камбайн" для збору ягад варта накіроўваць пад вуглом да верхняй часткі
куста, прытрымваць уцѐкі вольнай рукой, пазбягаць траплення ў грабянец
тоўстай ніжняй часткі ўцѐкаў. Пры зборы журавін яго неабходна накіроўваць
па паверхні моху і ўцѐкаў ягады.
Акрамя таго, рэкамендуецца весці збор лясных дарункаў у перыяд іх
масавага паспявання ў сухое надвор'е, пасля сходу расы, паколькі гэта
змяншае верагоднасць абрыву лісця.
Такім чынам, прынятая пастанова дазваляе грамадзянам пры
нарыхтоўцы дзікарослых ягад выкарыстоўваць адмысловыя прыстасаванні так званыя "камбайны",будзе спрыяць стварэнню дадатковых умоў для
павелічэння аб'ѐмаў нарыхтоўкі дзікарослых ягад у нашай краіне,
эфектыўнаму выкарыстанню лясной прадукцыі.
У той жа час да грамадзян, якія будуць ігнарыраваць усталяваныя
Правілы збору дзікарослых ягад, пагражае адміністрацыйная адказнасць па
частцы 2 артыкулы 15.26 КААП Рэспублікі Беларусь, якая вабіць за сабой
папярэджанне ці накладанне штрафу ў памеры да 20 базавых велічынь, на
індывідуальнага прадпрымальніка - да 100 базавых велічынь, на юрыдычную
асобу - да 500 базавых велічынь.
Кругласутачны нумар "тэлефона даверу" Смаргонскай міжраѐннай
інспекцыі - 8 015 92 3 26 74.
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