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- Што но ва га ва ўсіх шмат-
лі кіх га лі нах ва шай 

гас па дар кі, Алег Мі хай ла віч?

— Са мае пры ем нае, што ва 
ўсіх ад дзя лен нях ідзе пла на мер-
ная ра бо та, скі ра ва ная не толь кі 
на за ма ца ван не да сяг ну та га, але 
і на да лей шае раз віц цё. Увесь час 
неш та ўдас ка наль ва ем, на рошч ва-
ем, ма дэр ні зу ем, на ват тэх на ло гію 
вы твор час ці пра дук цыі — як жы-
вё ла га доў лі, так і рас лі на вод ства, 
пе ра пра цоў кі. Што да ты чыц ца 
рас лі на вод ства, то пло шчы сель-
ска гас па дар чых угод дзяў крыш ку 
па вя лі чы лі ся, мы да да лі больш за 
400 гек та раў зям лі ў На раў лян скім 
ра ё не. Ба чы лі, што су сед няя гас-
па дар ка не маг ла з ёю спра віц ца, 
а зям ля для на шай мяс цо вас ці да-
стат ко ва ўрад лі вая. Па ста ра лі ся 
на вес ці там эле мен тар ны па ра дак. 
Дыс ка ва лі ў два-тры сля ды і па се-
я лі ку ку ру зу. Агуль ная струк ту ра 
па сяў ных пло шчаў не змя ні ла ся, 
ка ля 50 пра цэн таў зай ма юць азі-
мыя і яра выя, і столь кі ж — «ка ра-
ле ва па лёў».

Збож жа вых у гэ тым го дзе са бра-
лі кры шач ку менш, чым ле тась, — 
ва ла вы збор склаў 12 562 тоны. 
Ура джай насць збож жа вых сё ле-
та — ка ля 45 цэнт не раў з гек та-
ра. На гэ ты мо мант на рых та ва лі 
33 ты ся чы тон ку ку руз на га сі ла су, 
ка ля 4,5 тысячы тон се на жу і ка ля 
1,5 ты ся чы тон се на. Вя дзём убор ку 
ку ку ру зы, на сён няш ні дзень ва ла-
вы збор 21,7 ты сячы тон пры ўра-

джай нас ці 107 цэнт не раў з гек та ра. 

Ду маю, бу дзе яшчэ ка ля 12 ты сяч 

тон, што знач на пе ра вы сіць мі ну ла-

год ні па каз чык.

За раз за ку пі лі не вя лі кую коль-

касць зба жы ны, якой не ха па ла, 

у асноў ным яч ме ню і пша ні цы. 

У цэ лым пра дук цыя рас лі на вод-

ства да зво лі ла ства рыць на дзей-

ную кар ма вую ба зу для жы вё лы, 

на за па сі лі кар моў на паў та ра го-

да. І кан цэнт ра ва ных, і тра вя ніс тых 

аб' ёміс тых так са ма. А ка лі ўлі чыць, 

што ў струк ту ры са бе кош ту пра дук-

цыі яны зай ма юць да 70 пра цэн таў 

(у за леж нас ці ад ві ду жы вё лы), то 

мож на ска заць, што боль шы аб'-

ём са бе кош ту вы куп ле ны. І та кая 

эфек тыў ная ра бо та ў рас лі на вод-

стве да зва ляе з ап ты міз мам гля-
дзець у бу ду чае.

ПРЫ РОСТ — 
СТА БІЛЬ НЫ

Калі гаварыць пра жы вё ла га-
доў лю, то ў гэ тай га лі не пры рост 
ста біль ны. Асноў най на шай га лі-
ной за ста ец ца сві на га доў ля. На 
1 каст рыч ні ка на ліч ва ла ся 54 ты-
ся чы га лоў сві ней, яны раз ме-
шча ны на трох пля цоў ках — на 
двух сві на га доў чых комп лек сах і 
сві на фер ме. За год, які прай шоў 
пас ля па пя рэд няй на шай су стрэ-
чы, мы цал кам за поў ні лі но вы сві-
на комп лекс у На раў лян скім ра ё не, 
вы ве лі яго на поў ную тэх на ло гію 
і сён ня рэа лі зу ем з гэ та га комп-
лек су 120 тон сві ні ны ў ме сяц. Там 
утрым лі ва ец ца 8,5 ты ся чы га лоў, 
і ва ла вая вы твор часць сві ні ны ў 
гас па дар цы пе ра вы сі ла 800 тон 
у ме сяц.

Па га лоўе буй ной ра га тай жы вё-
лы на ліч вае 6340 га лоў, з іх 1570 — 
дой ны ста так. Скан цэнт ра ва ны ўсе 
на пя ці фер мах. Ле тась да вя лі да 
ла ду фер му па вы рошч ван ні буй-
ной ра га тай жы вё лы ў Мах на ві чах, 
там раз мяс ці лі ла гер круг ла га до ва-
га ўтры ман ня і па ча лі кам плек та-
ваць. І не дзе пры бліз на 500 га лоў 
да да лі да ўзроў ню мі ну ла га го да. 
Сён ня атрым лі ва ем ка ля 135 тон 
яла ві чы ны.

Да стат ко ва ста біль-
на пра цуе і на ша птуш-
ка га доў ля. Ма ем адзін 
з леп шых па каз чы каў у 
кра і не па яй ца нос кас ці 
на ад ну ку ру-ня суш ку 
і па го дзе 67 міль ёнаў 
яек бу дзем мець. Па 
мяс ным кі рун ку, па 
брой ле рах па ча так 
го да быў кры ху «ска-
ме ча ны». Брой ле раў у 
кра і не не ха пае, і мы 
ў апош нія га ды за куп-
ля лі ма лад няк у Поль-
шчы. Але там зда ры ла-
ся ўспыш ка ку ры на га 
гры пу і ўве дзе на за ба-
ро на на па стаў ку. Пе-
ра клю чы лі ся на ўнут-
ра ны ры нак, за клю чы лі 

да га вор з шкло ўскай «Алек санд-
ры яй» і кам плек та вац ца па ча лі 
толь кі з лю та га. За кошт та го, 

што пры рас лі ў якас-
ных па каз чы ках, і за 
кошт рос ту ся рэд ня-
су тач ных пры баў лен-
няў у ва зе, на рошч-
ван ня ма сы туш кі за 
9 ме ся цаў фак тыч на 
лік ві да ва лі сту дзень-
скае ад ста ван не. 
Ду маю, па дзе ся ці 
ме ся цах па він ны вый-
сці на стап ра цэнт ны 
ўзро вень вы твор час ці 
брой ле раў у аб' ём ных 
па каз чы ках. А ў якас-
ных бу дзе так са ма не 
горш за ўзро вень мі-
ну ла га го да. Ся рэд ня-
су тач ныя пры баў лен ні 

ў ва зе да хо дзяць да 57 гра маў.

Гэ тая не ча ка ная мі ну ла год-

няя праб ле ма пад штурх ну ла нас 

да раз віц ця яшчэ ад на го кі рун ку 

ў птуш ка га доў лі — вы рошч ван-

ня баць коў ска га стат ку, бу даў-

ніц тва свай го ін ку ба та ра. Каб 

не быць за леж ны мі ад вон ка вых 

фак та раў.

УЗ ГОД НЕ НАСЦЬ 
КІ РУН КАЎ

Ка лі ска заць аб агуль не на, то за 
ме сяц мы ўжо да ём 1100 тон мя са 
ўсіх ві даў — сві ні ны, мя са птуш кі і 
яла ві чы ны. За 12 ме ся цаў змо жам 
рэа лі за ваць больш за 13 ты сяч тон 
мя са. Да ўзроў ню мі ну ла га го да бу-
дзе больш за ты ся чу тон плюс.

Ма ла ка ў су ткі на дой ва ем 37 тон, 
пры клад на 1100 тон у ме сяц. Ду-
маю, па каз чык яшчэ пры рас це. Та-
кая вось у нас уз год не насць кі рун-
каў гас па да ран ня — коль кі мя са, 
столь кі і ма ла ка. І ка ля 6 міль ё наў 
яек. Усё гэ та да стат ко ва сур' ёз ны 
аб' ём вы твор час ці.

Ле тась па Ма зыр скім ра ё не ся-
рэд ні на дой быў 8512, а мы сё ле та 
па він ны атры маць на ка ро ву на сва-
іх фер мах у ра ё не 9100. І на блі зіц ца 
блі жэй да 7 ты сяч па На раў лян скім 
ра ё не. Хут ка тры га ды, як да нас 

да лу чы лі там фер му, і з мі ні маль-

ных на до яў за гэ ты час яна вый шла 

на да во лі не бла гі ўзро вень.

— І ўсё гэ та вы пе ра пра цоў ва-

е це ў сва іх цэ хах...

— Толь кі 240 га лоў бы коў зда ём 

на мя са кам бі нат і ка ля 28 тон ма ла-

ка кож ныя су ткі ад во зім на ма лоч-

ны за вод. Усё ас тат няе са праў ды 

пе ра пра цоў ва ем у ся бе. Сё ле та 
пас ля сур' ёз най рэ кан струк цыі ўве-
дзе ны цэх ку лі на рыі. Аб' ект таксама 
атры маў ся сур' ёз ны, ка лі ў воб лас ці 
ёсць ней кія ана ла гі, то адзін ка выя. 
Ра ней у гас па дар цы бы лі тры ку лі-
нар ныя цэ хі — у Ма зы ры, Ка лін ка ві-
чах і Рэ чы цы. З увя дзен нем гэ та га 
цэ ха мы пе рай шлі на двух змен ную 
ра бо ту і ўсе за яў кі за да валь ня ем з 
яго да па мо гай. Та му за кры лі ку лі-
на рыю ў Ка лін ка ві чах і пе ра пра фі-
ля ва лі ў Рэ чы цы. Част ку лю дзей пе-
ра вя лі ў ма га зін і па ча лі асвой ваць 
вы твор часць блі ноў з роз ны мі на-
чын ка мі. Но вы від пра дук цыі знай-
шоў свай го па куп ні ка, і з ме ся ца ў 
ме сяц рэа лі за цыя та кіх апе тыт ных 
блін чы каў шы ро ка га асар ты мен ту 
ад чу валь на па вя ліч ва ец ца.

Што да ты чыц ца фір мен на га 
ганд лю, то яго так са ма па сту по-
ва раз ві ва ем, не ста ім на мес цы. 
Не каль кі не вя лі кіх ма га зі наў, па 
сут нас ці па віль ё наў, му сі лі за-
крыць. У пер шую чар гу тыя, што 
бы лі на арэн дзе і да ва лі не вя лі-
кую вы руч ку. Лі чым, трэ ба іс ці ў 
больш «люд ныя» мес цы. Яшчэ і 
для та го, каб за бяс пе чыць свое-
ча со вую да стаў ку пра дук цыі і на-
леж ную зар пла ту пра даў цам, рост 
эка но мі кі. Па шы ры лі ган даль у аб-
лас ным цэнт ры: ад кры лі ў Го ме лі 
два ма га зі ны і пра цу ем ця пер над 
пра ек там яшчэ ад на го, у цэнт ры 
го ра да. Гэ та бу дзе адзін з са мых 
вя лі кіх на шых ма га зі наў, бо вы ку-
пі лі па мяш кан не на 500 квад рат-
ных мет раў і за раз на леж ным чы-
нам аб ста лёў ва ем. Та кім па рад-
кам, у сва іх 28 ма га зі нах цал кам 
рэа лі зу ем той аб' ём пра дук цыі, які 
вы пус ка ем.

— Да вай це па га во рым пра 
перс пек ты вы, Алег Мі хай ла віч.

— Та ды перш за ўсё вар та кры ху 

пад ра бяз ней спы ніц ца на раз віц ці 

ўлас на га баць коў ска га стат ка для 

брой ле раў. За ка за лі і атры ма лі да-

во лі да ра гі пра ект і па ча лі бу даў ніц-

тва та кой фер мы. Усё бу ду ем за 

кошт улас ных срод каў, на аб' ек це 
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