
Пра дук цыя доб ра вя до мая спа жыў цам 
сва ёй вы со кай якас цю, а брэнд «Смач ная 
птуш ка» ка рыс та ец ца па пу ляр нас цю не толь-
кі на Го мель шчы не, але і ў ін шых аб лас цях 
Бе ла ру сі і за яе ме жа мі. На прад пры ем стве 
пра цуе цэх па глыб ле най пе ра пра цоў кі мя са 
птуш кі ма гут нас цю 5 тон у зме ну. На сён няш ні 
дзень у ганд лё вай сет цы прад стаў ле на больш 
за 200 най мен няў пра дук цыі.

Ганд лё вая мар ка «Асо бі на» — гэ та шы-
ро кі асар ты мент пра дук таў з аха ло джа на-
га мя са: ку ра ня ты брой ле ры, раз роб лі ван не 
роз най сту пе ні пе ра пра цоў кі (кум пяч кі, га-
лён кі, крыл цы, фар шы і ін шае), а так са ма 
на ту раль ныя пра дук ты з мя са са спе цы я мі ў 
роз ных ма ры на дах (шаш лы кі, бар бе кю), шы-
ро кі асар ты мент ва ра на-вэн джа ных вы ра баў 
з мя са птуш кі.

Каў бас ныя вы ра бы, са сіс кі, сар дэль кі, вэн-
джа ні на ганд лё вай мар кі «Асо бі на» вы лу ча-
юц ца на ту раль ным сма кам, вы раб ля юц ца 
толь кі з аха ло джа на га мя са, якое да зва ляе 
за ха ваць у пра дук це са мыя важ ныя мік ра-
эле мен ты і па жыў ныя рэ чы вы, не аб ход ныя 
ар га ніз му ча ла ве ка.

Пло шча, якую зай ма юць зем лі і вы твор чыя 
аб' ек ты сель ска гас па дар ча га пры зна чэн ня, 
скла дае ка ля 10 500 гек та раў. Зем лі тут цал-

кам вы ка рыс тоў-
ва юц ца для за бес-
пя чэн ня асноў най 
вы твор час ці якас-
ным кор мам. Для 
гэ та га скан цэнт ра-
ва лі ся на вы рошч-
ван ні пша ні цы і ку-
ку ру зы. Ме на ві та 
гэ тыя куль ту ры — 
ас но ва ідэа льна га 
кор му для птуш кі. 
На мес нік ды рэк-
та ра па сель скай 

гас па дар цы Мі ка лай ДО ЛІЧ га во рыць, што 
ў 2018 го дзе ў пер шую чар гу за кошт ку ку ру-
зы атры ма ла ся да сяг нуць мак сі маль на га для 
прад пры ем ства вы ха ду ва ла вой вы твор час ці 
збож жа:

— Пры тым, што па сяў ныя пло шчы пад 
ку ку ру зу ў нас па мен шы лі ся амаль на ты ся-
чу гек та раў, яе ва ла вы збор знач на вы рас. 
Для па раў на ння: ка лі ў 2017 го дзе бы ло на-
ма ло ча на 17 000 тон, то ле тась — 25 700. 
У нас тра ды цый на пад вод зяц ца вы ні кі па збо-
ры ўра джаю з улі кам са бра на га зер ня ку ку-
ру зы. Мы ле тась да дат ко ва атры ма лі 4 ты ся-
чы тон зер ня да ўзроў ню па пя рэд ня га го да. 

Пры ем на, што наш экі паж ме ха ні за та раў быў 
ад зна ча ны на аб лас ных «Да жын ках». Ме на-
ві та дзя ку ю чы са ма ад да на сці на шых ме ха ні-
за та раў і ўся го ка лек-
ты ву прад пры ем ства 
да сяг ну ла ста ноў чых 
вы ні каў.

Сён ня па трэ ба 
птуш ка фаб ры кі «Бе-
ла рус наф та-Асо бі-
на» ў зер ні скла дае 
72 ты ся чы тон у год. 
З той зям лі, што ёсць 
у прад пры ем ства, у 
са мыя спры яль ныя 
га ды збі ра юць па-
ло ву ад не аб ход най 
коль кас ці збож жа вых 
для вы твор час ці кор-
му для птуш кі. Ма гут-
нас ці прад пры ем ства 
та кія вя лі кія, што ас-
тат няе да во дзіц ца за-
куп ляць.

— Удас ка наль ван-

не тэх на ло гій апра-

цоў кі гле бы пры но сіць 

пэў ныя вы ні кі, але ж 

вы твор часць трэ ба 

па вя лі чыць мі ні мум 

у два ра зы, — вы зна-

чае за да чы Мі ка лай До ліч. — У нас сён ня 

скла ла ся на дзей ная аг ра тэх ніч ная тэх на ло гія. 

Част ко ва, на асоб ных, лёг кіх па сва ім скла-

дзе зем лях, мы па ча лі вы ка рыс тоў ваць ме тад 

без ад валь най апра цоў кі гле бы. Гэ та важ на з 

эка на міч на га пунк ту гле джан ня, а яшчэ і та-

му, што не па ру ша ец ца мік ра фло ра. Апош нім 

ча сам шмат ува гі ўдзя ля ем кант ро лю за ра-

бо тай ме ха ні за та раў. Ця пер па ча лі шчыль на 

зай мац ца дак лад ным зем ля роб ствам. Гэ та 

та кая сіс тэ ма кі ра ван ня пра дук цый нас цю 

па се ваў, за сна ва ная на вы ка ры стан ні комп-

лек су спа да рож ні ка вых і кам п'ю тар ных тэх на-

ло гій. За мест та го, каб араць, се яць, уно сіць 

угна ен ні пры бліз на, як гэ та ра бі ла ся звы чай-

на, сён ня мож на вель мі дак лад на раз лі чыць 

коль касць на сен ня, угна ен няў і ін шых рэ сур-

саў для кож на га ўчаст ка по ля. Урэш це та кі 

па ды ход да зво ліць змен шыць вы дат кі і па вя-

лі чыць ад да чу зям лі. Па куль мы ўка ра ні лі пер-

шую част ку та кой сіс тэ мы. У нас усе трак та ры 
аб ста ля ва ны GРS-на ві га цы яй. Гэ та да зва ляе 
ў рэ жы ме рэ аль на га ча су са чыць за кож най 

ма шы най: з якой хут-
ка сцю ру ха ец ца, якія 
апе ра цыі вы кон вае, 
як вы кон вае, які рас-
ход па лі ва, як пра цуе 
ру ха вік, ці ёсць па ру-
шэн ні пры сяў бе ці 
апра цоў цы гле бы...

Каб пад ра бяз на 
азна ё міц ца з но вы мі 
аг ра тэх ніч ны мі тэх на-
ло гі я мі, спе цы я ліс ты 
прад пры ем ства вы-
яз джа лі на Мін шчы ну, 
у аг ра кам бі нат «Жда-
но ві чы». Там вы ву ча лі 
ар га ні за цыю сіс тэ мы 
пра цы па дак лад ным 
зем ля роб стве. Мі ка-
лай До ліч ка жа, што 
пры ўка ра нен ні та кой 
тэх на ло гіі ў тым лі ку 
не каль кі ляг чэй шай 
ста не пра ца ме ха ні-
за та раў:

— Мяр ку ец ца, што 
пры но вай на ві га-
цый най сіс тэ ме, якая 

дзей ні чае праз спа да рож нік, ма шы на змо жа 

прак тыч на са ма стой на, без умя шаль ніц тва 

ме ха ні за та ра, ру хац ца па по лі. У нас ёсць пра-

гра ма, згод на з якой бу дзем вы ра шаць праб-

ле му з вы твор час цю збож жа вых куль тур —

у пер шую чар гу за кошт па вы шэн ня ўра джай-

нас ці. За пла на ва лі шэ раг ме ра пры ем стваў, 

на кі ра ва ных на аб наў лен не ма шын на-трак-

тар на га пар ка. Пла ну ем за ку піць ма шы ны 

для ўня сен ня мі не раль ных угна ен няў, дыс ка-

выя ба ро ны, роз на глы бін ныя куль ты ва та ры 

і энер га на сы ча ны трак тар. Так са ма бу дзем 

куп ляць вы со ка пра дук цый ныя агрэ га ты для 

сяў бы збож жа вых і ку ку ру зы.

На прад пры ем стве «Бе ла рус наф та-Асо бі-

на» сён ня ро бяць асноў ную стаў ку на раз віц-

цё, та му ін вес ту юць срод кі ў ма дэр ні за цыю 

вы твор час ці і заў сё ды га то вы да іна ва цый.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
УНП 490420663

КУРС — НА ДАК ЛАД НАЕ ЗЕМ ЛЯ РОБ СТВАКУРС — НА ДАК ЛАД НАЕ ЗЕМ ЛЯ РОБ СТВА
Рэс пуб лі кан скае дач чы нае сель ска гас па дар чае ўні тар нае 
прад пры ем ства «Бе ла рус наф та-Асо бі на», якое ўва хо дзіць у склад 
вы твор ча га аб' яд нан ня «Бе ла рус наф та» — са мы буй ны вы твор ца 
мя са птуш кі ў Го мель скай воб лас ці.

Аляк сандр Пан коў і Дзя ніс Фі лі-
паў на кам бай не КЗС-1218 «Па-
лес се» ўбра лі 760 гек та раў з умоў-
ным на ма ло там 1673 то ны і за ня лі 
трэ цяе мес ца на Го мель шчы не. 
Да та го ж у ра ён ным спа бор ніц-
тве ме ха ні за та ры «Бе ла рус наф та-
Асо бі на» за ня лі прак тыч на ўвесь 
п'е дэс тал — во сем су пра цоў ні каў 
атры ма лі за слу жа ныя ўзна га ро-
ды. У тым лі ку лі да рам у ра ё не 
пры зна ны ма ла дзёж ны экі паж 
у скла дзе Анд рэя ГУ СА РА ВА 
і Аляк санд ра ПІНЬ КОЎ СКА ГА.

Два са мыя вя ліз ныя ду бы-во-

ла ты, уз рост якіх ка ля 350 га доў, 

з'яў ля юц ца пом ні ка мі пры ро ды 

рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня. З іх 

збі ра юць жа лу ды, якія вы ся ва юц-

ца ў га да валь ні кі, і по тым — на 

ле са куль тур ныя пло шчы. Вя лі кія 

ма сі вы ў ра ё не зай ма юць дуб ро-

вы, ство ра ныя яшчэ ў пас ля ва-

ен ны час.

— Уво гу ле ж, — ка жа Сяр-

гей Мі ка ла е віч, — ка лі што год 

мы вы ся ка ем дрэ вы на пло шчы 

120—140 гек та раў, то аб' ём па-

са дак скла дае 

600—650 гек-

та раў. Ле са ад-

наў лен не ад-

бы ва ец ца на 

тых пло шчах, 

якія вы хо дзяць 

з-пад вы ру бак, 

а так са ма на 

ніз ка баль ных 

зем лях, якія 

вы ве дзе ны з 

сель гас аба ро ту і пе ра да дзе ны ў 

дзярж ляс фонд. За 15 га доў мы 

пры ня лі 17 ты сяч гек та раў та кіх 

зя мель. Ка лі ў 90-я га ды пло шча 

на ша га ляс га са бы ла 35 ты сяч 

гек та раў, то сён ня — боль шая за 

50. За год бы ло за свое на ін вес-

ты цый у асноў ны ка-

пі тал на су му Br1350 

ты сяч.

У Бу да-Ка ша лёў-

скім ляс га се па ста ян-

на вя дзец ца ра бо та па 

аб наў лен ні ма шын на-

трак тар на га пар ка. За 

апош нія два га ды на-

бы та шмат не аб ход-

най тэх ні кі, ад зна чае 

ды рэк тар прад пры ем-

ства:

— Пра грэс ідзе на-

пе рад, цяж кую фі зіч-

ную і ча сам не бяс печ ную пра цу 

трэ ба за мя няць дас ка на лы мі ме-

ха ніз ма мі. Та му па трэб на са мая 

су час ная тэх ні ка. Мы на бы лі два 

но выя хар вес-

та ры, МА Зы 

для да стаў кі 

драў ні ны і ін-

шую тэх ні ку. 

Так са ма ма шы-

ны для пад воз кі 

ра бо чых у кож-

нае ляс ніц тва 

і трак та ры для 

тра лёў кі драў-

ні ны. Для ахо вы 

ля соў кож нае ляс ніц тва атры ма ла 

па но вым па за да рож ні ку.

Ця пер на трох па жар на-на-

гля даль ных ве жах у ляс ніц твах 

уста ноў ле ны сіс тэ мы ві дэа на-

зі ран ня. Яны да зва ля юць агля-

даць усю тэ ры то рыю ляс га са 

і знач на аб ляг ча юць са чэн не за 

ле сам у сі ту а цыі па жар най не-

бяс пе кі. Дзя жур ны ляс нік-апе-

ра тар ба чыць на ма ні то ры ўсё, 

што ад бы ва ец ца ў на ва кол лі. 

У 2018 го дзе ў ляс га се бы лі па-

ча ты ра бо ты па бу даў ніц тве ан-

га ра для ра мон ту буй на га ба рыт-

най тэх ні кі.

— Бы лыя май стэр ні нам ужо не 

па ды хо дзяць, — раз ва жае Сяр гей 

Мі ка ла е віч. — Бо тэх ні ка, якую 

ра ман ту ем, знач на змя ні ла ся. 

У 2019 го дзе пла ну ем пра вес ці 

рэ кан струк цыю га да валь ні ка — 

ажыц ця віць пад вя дзен не ту ды 

ва ды і элект рыч нас ці. Бу дзем 

зай мац ца і рэ кан струк цы яй 

ад мі ніст ра цый на га бу дын ка 

Бу да-Ка ша лёў ска га ляс ніц тва. 

У най блі жэй шыя га ды па сту по-

ва аб но вім бу дын кі яшчэ двух 

ляс ніц тваў на ша га ляс га са. 

Ся рэд ні за ро бак у нас апош нім 

ча сам знач на вы рас. Па вы ні-

ках мі ну ла га го да ён скла дае 

950 руб лёў. Трэ ба, каб і да лей 

ён па вя ліч ваў ся. Та му важ на ду-

маць пра да лей шае раз віц цё.
Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

БУ ДА-КА ША ЛЁЎ СКІЯ ДУБ РО ВЫ — 
ГО НАР БЕ ЛА РУ СІ

— Асаб лі вую каш тоў насць дзяр жаў на га бія ла гіч на га за каз ні ка «Бу да-Ка ша лёў скі», 
які ство ра ны 35 га доў та му, уяў ля юць дуб ро вы, — рас каз вае ды рэк тар Бу да-Ка ша лёў ска га 

до след на га ляс га са Сяр гей ЛОЗ КА. — Там рас туць са мыя вы со ка пра дук цый ныя, вы са ка я кас ныя
 і ўстой лі выя на са джэн ні ду боў, якія вы ка рыс тоў ва юцца для збо ру на сен ня і да лей ша га раз вя дзен ня.

Гіс та рыч ная да вед ка:
Упер шы ню ля сы Ка ша лёў скай ляс ной да чы згад ва юц ца ў 1503 го дзе 

ў пе ра піс цы па між поль скім ка ра лём Аляк санд рам І Яге лон чы кам і вя лі кім 
мас коў скім кня зем Іва нам ІІІ Ва сі лье ві чам.

У ХVІІ—ХVІІІ ста год дзях на тэ ры то рыі Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на 
раз мя шча лі ся фаль вар кі, пры якіх вя лі ся ле са на рых тоў кі, ле са пі ла ван не, 
пе ра пра цоў ка драў ні ны на ву галь, па таш, сма лу, дзё гаць.

По пыт на мяс цо вы лес уз рос з па чат кам бу даў ніц тва ра сій ска га 
фло ту на Чор ным мо ры. У ХІХ ста год дзі ў гэ тых мяс ці нах са мым буй ным 
быў дзяр жаў ны ма ён так Ка ша лёў скае ста раст ва. Тут вя ла ся ак тыў ная 
рас пра цоў ка ма сі ваў ка ра бель на га і бу даў ні ча га ле су.

У 60-х га дах ХІХ ста год дзя но вы штур шок для па шы рэн ня на рых тоў кі
і спа жы ван ня драў ні ны да ло бу даў ніц тва ша шы Санкт-Пе цяр бург — 
Кі еў і Лі ба ва-Ро мен скай чы гун кі. Да па чат ку ХХ ста год дзя на тэ ры то рыі 
ця пе раш ня га Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на пра ца ва ла 5 ле са піль ных за во даў.

Па ста но вай Са ве та На род ных Ка мі са раў СССР ад 2 чэр ве ня 1936 го да на 
ба зе Бу да-Ка ша лёў ска га лес прам га са быў ар га ні за ва ны Бу да-Ка ша лёў скі 
ляс гас.

* Ста тус до след на га аба вяз вае Бу да-Ка ша лёў скі ляс гас да цес на га 
су пра цоў ніц тва з на ву кай. Ад наў лен не пой ма вых дуб роў з'яў ля ец ца ад ным 
з пры яры тэт ных кі рун каў, а яшчэ спе цы я ліс та мі Ін сты ту та ле су На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі тут ства ра юц ца куль ту ры ліс тоў ні цы еў ра пей скай, 
ак са мі ту амур ска га, арэ ха мань чжур ска га і ін шых ві даў не тра ды цый ных 
для кра і ны дрэў.

* Хар вес тар — гэ та спе цы яль ная шмат функ цы я наль ная ма шы на, якая 
вы ка рыс тоў ва ец ца пры зда бы чы і пер ша снай апра цоў цы дрэ ва (вал ка, 
аб ра за нне су коў і рас пі лоў ка). УНП 400054225
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