
6 25 сакавіка 2020 г.МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!

ЗА КОШТ НО ВЫХ ЛІ НІЙ
Ляс гас на рошч вае аб' ёмы пе ра пра цоў кі драў ні ны

У кан цы мі ну ла га го да ў дрэ ва пе рап ра цоў чым цэ ху 
ўста ноў ле на трэ цяя, най больш эфек тыў ная лі нія па 
рас пі лоў цы круг ла га ле су.
Пер шыя дзве лі ніі вы пус ка лі дош кі для пад до наў. Ця пер ко-

ла пра дук цыі па шы ры ла ся. Гэ та дасць маг чы масць вый сці на 
шы рэй шы ры нак збы ту і па вя лі чыць пра дук цый насць пра цы.

— Для ўста ноў кі но вай лі ніі мы ма дэр ні за ва лі ста ры ле са-
піль ны цэх, у якім быў склад. Дэ ман ці ра ва лі дзве пі ла ра мы, 
бо яны вы пра ца ва лі свой тэх ніч ны рэ сурс, — рас ка заў на чаль-
нік цэ ха Ле а нід Бе лайц. — Ця пер увесь пра цэс пе ра пра цоў кі 
круг ла га ле су на но вай лі ніі цал кам аў та ма ты за ва ны — ад 

па да чы бяр вен ня да вы ха ду до шак. Ра бо чым за ста ец ца 
толь кі склас ці га то вы пі ла ма тэ ры ял, упа ка ваць і ад пра-
віць спа жыў цу.

У цэ лым вы твор часць атрым лі ва ец ца без ад хо даў. 
Пі ла ван не рэа лі зу ец ца ў гас па дар ках ра ё на і на тор фа-
бры кет ным за вод зе для вы твор час ці пе лет. Пе ра пра-
ца ва ную шчапу за бі рае Шчу чын скае ЖКГ, так са ма яны 
ідуць на экс парт.

— Дзя ку ю чы па шы рэн ню вы твор час ці, мы змаг лі ства-
рыць 14 но вых ра бо чых мес цаў. Ця пер ра бо та вя дзец ца 
ў дзве зме ны, — рас каз вае на чаль нік цэ ха. — У бу ду чым, 
маг чы ма, коль касць ра бо чых мес цаў бу дзе яшчэ па вя-
ліч вац ца, бо цэх мае на мер на рошч ваць аб' ёмы.

Як ад зна чыў ды рэк тар ляс га са Мі ха іл Су шчэў скі, аб'-
ём пе ра пра цоў кі ця пер скла дае 5,5 ты ся чы 
«ку боў», а з улі кам но вай лі ніі пла ну ец ца да-
вес ці яго да 6,5 ты ся чы ку ба мет раў круг ля ку 
ў ме сяц. Уся пра дук цыя па сту пае як на ўнут-
ра ны, так і на знеш ні ры нкі. Ляс гас па спя хо ва 
су пра цоў ні чае з прад пры ем ства мі па вы пус-
ку мэб лі. Па ло ва пра дук цыі ідзе на экс парт, 
тут так са ма ёсць пла ны да вес ці па каз чык 
да 65 %. Вы руч ка скла дае больш за адзін 
міль ён руб лёў.

КАБ ЛЯ СОЎ БЫ ЛО БОЛЬШ
На гэ та скі ра ва ны на ма ган ні Шчу чын ска га ляс га са

Мі ха іл СУ ШЧЭЎ СКІ, ды рэк тар дзяр жаў най 
ле са гас па дар чай уста но вы «Шчу чын скі ляс гас» 
Гро дзен ска га вы твор-
ча га ле са гас па дар ча га 
аб' яд нан ня:
— Са мая га лоў ная на ша 

за да ча — ле са ўзнаў лен не, 
па сад ка ляс ных куль тур. Сё-
ле та нам да ве дзе на за дан не 
здзейс ніць па сад ку на 300 
гек та рах. Мы збі ра ем ся па са-
дзіць 350 — пе ра вы сіць план. 
Да ра бо ты мяр ку ем пры цяг-
нуць 120 ча ла век з ін шых ар-
га ні за цый. Спа дзя ём ся, што 
на пра ця гу трох тыд няў яна 
бу дзе за вер ша на.

З ЧА ГО ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА... 
ЕЛАЧ КА
Як пра цуе адзі ны ў Гро дзен скай воб лас ці 
цэх па вы твор час ці ляс но га на сен ня

Пра цэс на рых тоў кі на сен на га фон ду да во лі пра ца ёміс-
ты. Пра гэ та мож на мер ка ваць хоць па та кой ліч бе. 
Каб атры маць 15 кі ла гра маў на сен ня, трэ ба «пе ра-
ла па ціць» то ну шы шак. Гэ та зна чыць, са браць іх, ад-
сар та ваць, пра су шыць, урэш це, атры маць на сен не. 
І гэ та яшчэ не ўсё...
У Шчу чын скім цэ ху па вы твор час ці ляс но га на сен ня — 

раз гар се зо на. Кан тэй не ры з хва ё вы мі і яло вы мі шыш ка мі 
мож на ўба чыць паў сюд на — і на тэ ры то рыі, і ў са мім цэ ху. 
Як ака за ла ся, знач ная част ка з іх — ужо ад пра ца ва ныя. Яны 
бу дуць ад гру жац ца на ка цель ні — гэ та доб ры від па лі ва для 
кат лоў, якія пра цу юць на шчапе. Цэ лы пры чэп та кіх шы шак 
як раз ча каў ад груз кі. А вось тыя кан тэй не ры з шыш ка мі, што 
ста яць у па мяш кан ні, яшчэ ад пра вяц ца на пе ра пра цоў ку.

Се зон збо ру яло вых і хва ё вых шы шак на блі жа ец ца да 
за вяр шэн ня. Гэ ты пра цэс па чы на ец ца з ліс та па да-снеж ня 
і доў жыц ца да кра са ві ка. Да лей збі раць шыш кі ня ма сэн су, 
бо яны па чы на юць ад кры ва цца, і на сен не вы сы па ец ца на 
зям лю. У цэ ху та ко га, вя до ма, не да пус ка юць. Увесь пра цэс 
тут за вя за ны на аў та ма ты цы, акра мя хі ба толь кі сар ці роў кі — 
на гэ тай лі ніі без удзе лу ча ла ве ка не абы сці ся. Ра бот ні кі 
піль ным во кам хут ка вы зна ча юць, якая сы ра ві на якас ная, а 
якая не ад па вя дае кан ды цыі — за над та мяк кая або част ко ва 
са пса ва ная шкод ні кам.

Да ну та ПА НА СЕ ВІЧ — ад на з тых, хто пра цуе з па чат ку 
ад крыц ця цэ ха, гэ та зна чыць во сем га доў. Яна га на рыц ца 
тым, што мае да чы нен не да та кой важ най спра вы, як па сад ка 
ле су, і лі чыць свой учас так, а гэ та гра ві та цый ны се па ра тар, 
вель мі ад каз ным. Тут ад бы ва ец ца раз дзя лен не на сен ня на 
поў нае і пус тое.

Але перш чым тра піць у се па ра тар, яно су шыц ца. Пры 
па вы ша най віль гот нас ці су шыль ная ша фа ад клю ча ец ца, каб 
на сен не не за па ры ла ся. Усім кі руе аў та ма ты ка, та му брак у 
вы твор час ці не да пус ка ец ца.

Га то вае на сен не за хоў ва ец ца ў скрын ках па 10 кі ла гра-
маў у ха ла дзіль най ка ме ры. На са мрэч, гэ та цэ лы склад, дзе 
тэм пе ра ту ра не пе ра вы шае 1,3 гра ду са. Ляс га сы за бі ра юць 
на сен не па ме ры не аб ход нас ці. Боль шая яго част ка бу дзе 
ад праў ле на ў Смар гонь, Ваў ка выск, Аст ра вец.

Вя до ма, ства рэн не ўлас на га за па су на сен ня, у пер шую 
чар гу, хвой ных па род, спра ва не толь кі кла пат лі вая, але 
і эка на міч на вы гад ная. Ра ней яго да во дзі ла ся куп ляць. А 
та вар гэ ты да лё ка не тан ны — кі ла грам каш туе 400 руб лёў. 
Ця пер гэ тыя гро шы ляс га сы пла цяць сва ім вы твор цам, каб 
цэх мог раз ві вац ца. І гэ та ро біц ца. Ра ней, каб атры маць 
15 кі ла гра маў на сен ня, трэ ба бы ло пе ра пра ца ваць тры то ны 
шы шак, а на су час ным аб ста ля ван ні ха пае ад ной то ны, каб 
вый сці на та кі ж аб' ем.

Як за зна чыў ды рэк тар ляс га са Мі ха іл Су шчэў скі, амаль усё 
на сен не мае пер шы клас якас ці, і гэ ты па каз чык за хоў ва ец ца 
на пра ця гу ўсёй ра бо ты цэ ха. У ся рэд нім што год пе ра пра цоў-
ва ец ца 70-80 тон шы шак, а бы ло і 130 тон. Ця пер стра тэ гіч ны 
за пас на сен ня скла дае тро хі менш за шэсць тон.

З НО ВЫМ ЛЕ САМ
Ра бот ні кі Шчу чын ска га ляс га са вы са дзяць Ра бот ні кі Шчу чын ска га ляс га са вы са дзяць 
ка ля двух міль ё наў но вых са джан цаўка ля двух міль ё наў но вых са джан цаў

На ват са мае вя лі кае дрэ ва на па чат ку бы ло дроб ным На ват са мае вя лі кае дрэ ва на па чат ку бы ло дроб ным 
се мем. Толь кі праз 60-80 га доў яно да ся гае спе лас ці се мем. Толь кі праз 60-80 га доў яно да ся гае спе лас ці 
і ро біц ца пры дат нае для пе ра пра цоў кі. Але дрэ ва ап-і ро біц ца пры дат нае для пе ра пра цоў кі. Але дрэ ва ап-
ра цоў чая пра мыс ло васць раз ві ва ец ца да во лі хут ка, ра цоў чая пра мыс ло васць раз ві ва ец ца да во лі хут ка, 
ад па вед на па вя ліч ва ец ца па трэ ба ў сы ра ві не. Та му ад па вед на па вя ліч ва ец ца па трэ ба ў сы ра ві не. Та му 
ляс ныя пло шчы трэ ба па ста ян на ўзнаў ляць.ляс ныя пло шчы трэ ба па ста ян на ўзнаў ляць.
У на чаль ні ка га да валь ні ка Аляк санд ра Тра хім чы ка вя лі-

кая і вель мі пры ем ная гас па дар ка. Ма лень кія са джан цы — 
ні бы мяк кая зя лё ная коў дра на ўвесь па ля вы аб шар. Тут 
па ста ян на вя дуц ца ра бо ты. Вось і пад час на вед ван ня га-
да валь ні ка як раз іш ла вы бар ка па са дач на га ма тэ ры я лу і 
ад груз ка яго за каз чы кам. Гэ тым ра зам 450 ты сяч са джан-
цаў ад праў ля юц ца ў Па рэ цкае ва ен нае ляс ніц тва Гро дзен-
ска га ра ё на, дзе бу дуць уз наў ляц ца бы лы па лі гон і лес, 
якія па шко дзіў па жар. Са джан цаў хо піць на 100 гек та раў. 
Гэ та ўжо дру гі рэйс па рэ цкіх ле са во даў — пер шы раз ім 
ад гру зі лі 400 ты сяч са джан цаў, у асноў ным сосны і ел кі. 
Па са дач ны ма тэ ры ял ляс га сы кра і ны за куп ля юць праз бір-
жа вы ган даль. Знач ная част ка пра дук цыі га да валь ні ка ідзе 
на ўлас ныя па трэ бы.

— Кож ны дзень ад пус ка ец ца па са дач ны ма тэ ры ял — як 
сва ім ляс ніц твам, так і ін шым. Усё ідзе на ўзнаў лен не ля-
соў, — за зна чае Аляк сандр Тра хім чык. — Там, дзе спе лая 
драў ні на пай шла ў пе ра пра цоў ку, трэ ба па са дзіць ма ла ды 
лес. Асноў ныя па ро ды — сасна і ел ка, так са ма ліс тоў ні-
ца, яшчэ ся род асноў ных ле са ўтва раль ных па род бя ро за, 
але шы на, дуб, ясень. Да рэ чы, мно гія ад да юць пе ра ва гу 
ме на ві та чор най але шы не дзя ку ю чы яе хут ка му рос ту. 

Гэ тая па ро да шы ро ка вы ка рыс тоў ва ец ца ў вы твор час ці 
фа не ры.

У ляс ное ася род дзе тра пяць і ма ла дыя дрэў цы з цяп лі-
цы. Плён кі на ёй ужо ня ма, бо рост дзі кіх са джан цаў спы-
ня ец ца пры тэм пе ра ту ры звыш 25 гра ду саў цяп ла. Увесь 
не аб ход ны комп лекс ме ра пры ем стваў па іх вы рошч ван ні 
ўжо пра ве дзе ны.

— Цяп лі ца дае маг чы масць да біц ца хут ка га рос ту. У нас 
пра цуе цэ лая пра гра ма па вы рошч ван ні па са дач на га ма-
тэ ры я лу ў за кры тым грун це. І гэ та дае свой плён. На прык-
лад, тая ж але шы на тут вы рас ла за год так, як у ад кры тым 
грун це за два. Тут ад па вед ны мік ра клі мат, па ліў. Для гэ та га 
ка ля цяп лі цы ста яць чатыры ёміс тас ці, з якіх ад пам поў ва-
ец ца ва да, — рас ка заў Аляк сандр Тра хім чык.

У ляс га се ёсць экс пе ры мен таль ны ўчас так, дзе вы рошч-
ва юць са джан цы ме та дам за кры тай ка ра нё вай сіс тэ мы. 
Та кі спо саб хоць і да ра жэй шы, але спры яе леп ша му пры жы-
ван ню дрэў цаў пры па са дцы, іх мож на вы са дзіць не толь кі 
ў ле се, але і ў пар ка вых зо нах.

У ляс га се па ча лі ства раць энер ге тыч ныя план та цыі. Яны 
ад мет ныя тым, што па сад ка тут вя дзец ца гус цей — боль-
шая ку ба ма са на адзін ку пло шчы. Куль ту ры тыя са мыя — у 

асноў ным са сна і бя ро за. Па-
куль гэ та толь кі 20 гек та раў, 
але план та цыі бу дуць па вя-
ліч вац ца, бо ляс гас па стаў-
ляе па лі ва на дзве ка цель ні 
ЖКГ, а Шчу чын ская ЖКГ — 
са мы вя лі кі спа жы вец мяс цо-
вых ві даў па лі ва ў воб лас ці. 
Што год яна куп ляе ў ляс га се 
60 ты сяч «ку боў», а з бу ду-
ча га го да пла нуе па вя лі чыць 
ліч бу яшчэ ў паў та ра ра за.

УНП 500191970.

Вік тар МАР КЕ ВІЧ, на мес нік ды рэк та ра ДЛАУ «Шчу-
чын скі ляс гас»:

— У ляс га се ёсць цу доў ная ба за ад па чын ку — Дом 
па ляў ні ча га, які зна хо дзіц ца ў ма ляў ні чым хвой ным ба-
ры. Тут бы лыя пар ты зан скія мяс ці ны, не па да лёк — му зей 
«Пар ты зан ская зям лян ка». По бач пра ця кае Нё ман. Дом 
па ляў ні ча га — цал кам драў ля ны, двух уз роў не вы. У ім ёсць 
усё не аб ход нае для пра жы ван ня і ад па чын ку гас цей. Для 
па ляў ні чых і прос та ту рыс таў аб ста ля ва на шэсць спаль ных 
па ко яў і чатырнаццаць спальных месцаў. На пер шым па вер-
се — пра стор ная гас цёў ня з ка мі нам, су час ная кух ня.

На ба зе ёсць 30 ве ла сі пе даў, на якіх мож на здзейс ніць 
ванд роў ку па шэ ра гу ту рыс тыч ных марш ру таў, у тым лі ку 
па за каз ні ку «Лі пі чан ская пу шча».

За пра цэ сам вы суш ван ня шы шак За пра цэ сам вы суш ван ня шы шак 
у спе цы яль най ка ме ры у спе цы яль най ка ме ры 
со чыць апе ра тар Але на со чыць апе ра тар Але на МЫЦ КО.МЫЦ КО.

На мес нік ды рэк та ра па ідэа ло гіі 
Вік тар МАР КЕ ВІЧ 
на ўчаст ку вы рошч ван ня па род 
з за кры тай ка ра нё вай сіс тэ май.

Май стар Ка ця ры на РА КЕЦ КАЯ 
ў па мяш кан ні, дзе пры ніз кай тэм пе ра ту ры 
за хоў ва юць на сен не ляс ных рас лін.

Дзей нас цю ле са га да валь ні ка кі руе 
на чаль нік Аляк сандр ТРА ХІМ ЧЫК.

Пра дук цыя цэ ха дрэ ва ап ра цоў кі, 
пад рых та ва ная да ад праў кі за каз чы кам.

Тут апра цоў ва юць 
на за па ша ныя шыш кі.


