
Па мiж са мы мi край нi мi пунк та мi ААТ 

«Пры не ман скi» — 50 кi ла мет раў. Гас-

па дар ка — адзiн з лi да раў ле таш ня га 

жнi ва, а ма ла ка здае столь кi, коль кi 

не ка то рыя ўсiм ра ё нам не на збi ра юць. 

За два ме ся цы 2020-га тут атры ма лi 

ўжо 900 ты сяч руб лёў, а да кан ца го да 

мяр ку юць за ра бiць 30 мiль ё наў, якiя 

пой дуць на да лей шую ма дэр нi за цыю 

гас па дар кi, — ад ной з са мых моц ных 

у На ва груд скiм ра ё не.

Ма цы ён для кар мi лiц
У гас па дар цы 500 ра бот нi каў, 90 з якiх пен сi я-

 не ры. 2400 гек та раў збож жа вых да юць доб ры 

ўра джай. А яшчэ тут што дня атрым лi ва юць 

50 тон ма ла ка. Ка ро вы — са праўд ныя кар мi лi-

цы гас па дар кi, якiя пры но сяць 56 % вы руч кi. За-

роб ле ныя гро шы ўклад ва юць у ма дэр нi за цыю. 

Сё ле та хо чуць збу да ваць на вес для больш 

якас на га за хоў ван ня тэх нi кi i рэ кан стру я ваць 

ма лоч ната вар ную фер му «Ве рас ка ва».

Больш тэх на ла гiч нае стой ла вае ўтры-

ман не ка роў, ад нак нель га вы клю чаць 

эле мен ты азда раў лен ня на па шы, ка лi 

жы вёл лi та раль на на га дзi ну ў дзень вы-

га ня юць на вы пас, каб ма ла ко на бы ло 

боль шую эка ла гiч насць. Толь кi зда ро-

вая ка ро ва мо жа даць паў на вар тас нае 

ма ла ко ў вя лi кiх аб' ёмах. Для жы вёл 

гэ та ка рыс ны для зда роўя ма цы ён, лi-

чыць Анд рэй СА ДОЎ СКI, ды рэк тар ААТ 

«Пры не ман скi» на пра ця гу пя цi га доў, 

якi ня даў на ўзна ча лiў Дзят лаў скi рай вы-

кан кам:

— МТФ «Ве рас ка ва» пры вяз ная, i мы 

сва i мi сi ла мi i за свае гро шы рэ кан стру ю ем 

яе пад фер му на 700 га лоў з да ен нем у да-

iль най за ле. Пла ну ец ца па вя лi чыць дой ны 

ста так яшчэ хоць бы на 300 га лоў.

«Ягу а ры» i «Кi раў цы»
Ме ха нi за ва ны двор — сэр ца «Пры не-

ман ска га» па ме рам больш за пяць гек-

та раў — умя шчае ка ля 60 трак та роў i 

50 гру за вi коў.

У асноў ным усе ма шы ны ай чын най збор кi. 

Праў да, ле тась ку пi лi но вы кор ма ўбо рач ны 

кам байн «Ягу ар», бо адзiн ужо ў гас па дар цы 

сваё ад пра ца ваў. Два вя лiз ныя чор на-жоў-

тыя трак та ры «Кi раў цы» ў «Пры не ман скiм» 

яшчэ з са вец кiх ча соў, i яны на ва гу зо ла та. 

Энер га на сы ча ныя ма шы ны пра цу юць у по-

лi для дыс ка ван ня цi куль ты ва цыi, а пад час 

на рых тоў кi кар моў для трам боў кi аль тэр на-

ты вы iм прос та ня ма.

— За кошт сва ёй ва гi, устой лi вас цi i экс-

плу а та цый ных ха рак та рыс тык яны iдэа льныя 

да па мож нi кi для та кой ра бо ты, ка лi трэ ба 

ту ды-сю ды кру цiц ца, каб ушчыль нiць кар-

мы. На ват су час ны «Амка дор» гэ тую за да чу 

так не вы ка нае, — ка жа Па вел ШЫ БУТ, 

на мес нiк ды рэк та ра, — тым больш што 

на рых тоў ва ем мы шмат — 50 ты сяч тон тра-

вя нiс тых кар моў: се на жу i сi ла су.

Гас па дар чы па ды ход
Да па сяў ной рых ту юц ца за га дзя. Усе плу гi 

да вод зяць да ла ду яшчэ да Но ва га го да, 

перш чым па ста вiць iх на за хоў-

ван не. А вось iн шае аб ста ля ван не 

ра ман ту юць зi мою, да 1 са ка вi ка 

заўж ды ўсё га то ва. Пас ля — чар га 

ма шын для на рых тоў кi кар моў.

— Ра монт тэх нi кi па ста ян ны. 

За кан чва ем ра бо ту з ма шы на мi 

па кор ма на рых тоў цы — ад ра зу 

бя ром ся за тэх нi ку, якая iдзе на 

ўбор ку. Пас ля — за тыя, што пра-

цу юць на асен няй па сяў ной, — дзе-

лiц ца га лоў ны iн жы нер Сяр гей 

КА ВЕЦ КI. — Пры чым iмк нём ся 

ўсё ра бiць улас ны мi сi ла мi, за вы клю чэн нем 

дэ та ляў, якiя ўжо са мi вы та чыць не мо жам.

Пад час май го пры ез ду ў гас па дар цы на-

поў нi цу ўно сi лi пад корм ку на па лi з азi мы мi. 

Ця пер тут ужо се юць яра выя.

— Пас ля кож на га вы ез ду ў по ле тэх нi ку 

аба вяз ко ва мы юць, бо ўгна ен нi i ме тал — 

рэ чы не су мя шчаль ныя. Ка лi адзiн се зон ад-

пра ца ваць без до гля ду, ма шы ну вы кi неш, — 

ка жа Па вел Шы бут, па каз ва ю чы, як мы юць 

ма шы ну для ўня сен ня мi не раль ных угна ен-

няў «Ра са-05».

Буль ба, бу ра кi, ку ку ру за
Рас лi на вод ства ў гас па дар цы да сяг ну ла 

свай го пi ку, лi чыць ды рэк тар. Ура джай насць 

цук ро вых бу ра коў — 923 цэнт не ры з гек та-

ра, а гэ та еў ра пей скi ўзро вень. Буль бы — 

521 цэнт нер, рап су — 40,5 цэнт не ра, збож-

жа — 58, ку ку ру зы на зер не — 184 цэнт не ры, 

а на сi лас — 560.

— Сё ле та па ча лi ўно сiць угна ен нi на па лет-

кi на два тыд нi ра ней, чым звы чай на. Увесь 

комп лекс вес на вых ра бот ро бiм. Пад корм-

лi ва ем i шмат га до выя тра вы, уно сiм мi не-

раль ныя ўгна ен нi ў асноў ную за праў ку, ро бiм 

за вор ван не i вы ваз ар га нi кi, — па каз вае на 

трак тар, якi рас кiд вае па по лi гной, га лоў ны 

аг ра ном Анд рэй ДА МУЦЬ. — Звы чай на ўсе 

па сяў ныя ра бо ты да 9 мая за вяр ша лi, ця пер 

бу дзе знач на ра ней. 730 гек та раў сё ле та зой-

мем ку ку ру зай, 400 гек та раў ад дадзім пад 

цук ро выя бу ра кi, 70 — пад буль бу.

За ла тая жы ла
У гас па дар цы ле тась на рых та ва лi амаль 

па 40 цэнт не раў кор му на ўмоў ную га ла ву, 
та му не дзi ва, што на да iлi амаль 16,5 ты ся-
чы тон ма ла ка.

— Мы ўжо пе ра жы лi этап, ка лi ма ла ко па-
дзя ля ла ся на «эк стра», вы шэй шы i пер шы 
га тун кi, i вый шлi на са мы вы со кi ўзро вень. 
Ма ла ко — «за ла тая жы ла», якая ро бiць усю 
эка но мi ку гас па дар кi, бо гэ та што дзён ны пры-
бы так, — сцвяр джае ды рэк тар. — За амаль 
50 тон атрым лi ва ем 1,1 мiль ё на руб лёў пры 
агуль най вы руч цы гас па дар кi 1,8 мiль ё на.

Уклад фер мы «Га лынь», дзе жы вуць 
2280 жы вё лiн, з якiх 725 — дой ныя ка ро вы 
i ка ля 60 ця ля так, — 15 «ма лоч ных» тон у 
дзень, а ле там да хо дзiць да 19 тон га тун ку 
«эк стра». Сё ле та на фер ме мяр ку юць на да-
iць па во сем тон з ка ро вы.

У вя лi кiм па мяш кан нi, якое раз лi ча на на 
98 ця лят i бы ло збу да ва на ўво сень, ця пер 
ка ля 60 ма лы шоў. У ме сяч ным уз рос це iх пе-
ра вод зяць сю ды з ра дзiль на га ад дзя лен ня. 
У кож на га свой за гон чык, дзе яны га ду юц ца 
да трох ме ся цаў.

— Тут iх i больш зруч на аб слу гоў ваць ця-
лят нi цам, i мiк ра клi мат леп шы i ста бiль ны ў 
па раў на ннi з тым, ка лi ця ля ты ўтрым лi ва юц-

ца ў дам ках, — па каз вае сваю гас па дар ку 

Iры на АР ЦЮХ, га лоў ны заа тэх нiк ма лоч-

ната вар най фер мы «Га лынь». — За су ткi 

ця ля ты пры баў ля юць 856 грамаў.
УНП 500001157 

Iры на СI ДА РОК, 

фо та аў та ра.
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ДОБ РА РО ДЗIЦЬ У ПО ЛI — 
ХУТ КА ГА ДУ ЕЦ ЦА Ў ХЛЯ ВЕ

Ірына АРЦЮХ, галоўны заатэхнік малочнатаварнай 
фермы “Галынь” са сваімі гадаванцамі.

Галоўны інжынер ААТ “Прынеманскі” Сяргей КАВЕЦКІ 
расказвае пра тэхніку гаспадаркі.

МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!

«Якi лес без цу даў!», сцвяр-

джае на род ная пры маў ка i не 

па мы ля ец ца. У лю бым ле се 

мност ва цi ка ва га. А ка лi яго 

яшчэ руп лi ва да гля да юць, то 

пры ро да пра яў ляе свае дзi-

во сы на поў нi цу. У па ляў нi чай 

гас па дар цы На ва груд ска га 

ляс га са прос та на во лi пры-

жыў ся ста так зуб роў i мядз-

ведзь, якiя пе ра ся лi лi ся сю ды 

з На лi боц кай пу шчы. А ў ляс-

ным пi том нi ку га ду юць рас лi-

ны, якiя для бе ла рус кiх края-

вi даў па куль гос цi, але ўжо 

ад чу ва юць ся бе тут як до ма.

Люб чан скiя тра феi, 
здым кi i дра пеж нi кi

Тэ ры то рыя На ва груд ска га ляс-

га са, у скла дзе яко га 12 ляс нiц тваў, 

ахоп лi вае зем лi трох ра ё наў: На ва-

груд ска га, Ка рэ лiц ка га i част ко ва 

Лiд ска га. Сю ды ж ува хо дзiць част ка 

На лi боц кай пу шчы. Мясцовыя па-

спя ва юць i лес ахоў ваць ды ад наў-

ляць, i зда ро вы лад жыц ця пра па-

ган да ваць. Ме на вi та та кiм, на дум ку 

ту тэй шых, па вi нен быць ад па чы нак 

на пры ро дзе. Для гэ та га ства ра юць 

усе ўмо вы, не за бы ва ю цца пра гiс-

та рыч ную спад чы ну краю.

— На прык лад, у па ляў нi чым 

комп лек се ў Люб чы ад па чы нак цу-

доў на ўпiс ва ец ца ў пей заж зам ка 

Яна Кiш кi, якi ста iць на бе ра зе Нё-

ма на. Тут мож на шы коў на адпачыць 

на ра цэ як па ляў нi чым, так i сем' ям 

з дзець мi, а так са ма зла дзiць кар-

па ра ты вы, вя сел лi, юбi леi, хрэсь бi-

ны. I спа лу чаць гэ та з пра гул ка мi па 

гiс та рыч ных мяс цi нах, — га во рыць 

Мi ха iл IГ НА ЦIК, ды рэк тар На ва-

груд ска га ляс га са. 

Па ляў нi чы до мiк ста iць амаль на 

бе ра зе Нё ма на: ра ка ця чэ лi та раль-

на за пло там. Вя лiз ная тэ ра са на 

дру гiм па вер се, тры па коi i агром нiс-

тая гас цёў ня мо гуць змяс цiць больш 

за 20 ча ла век. У два ры — лаз ня, 

ма ра зiль ная скры ня для зда бы чы 

па ляў нi чых, валь е ры для са бак.

Комп лекс быў пер шай у кра i не 

па доб най уста но вай. Ства ры лi яго ў 

2007 го дзе на ма ган ня мi бы ло га (на 

пра ця гу 14 га доў) кi раў нi ка ляс га са, 

ця пе раш ня га на мес нi ка ды рэк та ра 

па iдэа ла гiч най ра бо це Аляк санд ра 

ДАСЬ КО:

— Мы бы лi та ды пi я не ра мi па 

пры цяг нен нi ў кра i ну за меж ных па-

ляў нi чых. I ця пер яны так са ма з ра-

дас цю едуць. У са ка вi ку на пе ра лёт-

на га гу ся за вi та лi ра сi я не. Уво сень 

чэ хi збi ра юц ца па ля ваць на але ня, а 

нем цы — на ла ся. Для ама та раў фо-

та ўста ля ва ны спе цы яль ныя выш кi, 

на якiх, за пэў нi ва юць, заўж ды да ча-

ка еш ся свай го зве ра для кад ра.

Эк скур сii ка ля Свi ця зi
Ад на з вя до мых на ўсю кра i ну 

ра зы нак На ва груд ска га ляс га са — 

во зе ра Свi цязь, якое зна хо дзiц ца на 

тэ ры то рыi Свi ця зян ска га за каз нi ка. 

Во зе ра з чыс цют кай ва дой, дзе ле-

там ад па чы вае да 10 ты сяч ча ла век, 

ва бiць ту рыс таў з усёй Бе ла ру сi.

Амаль на са мым бе ра зе гас па-

дар ка ства ры ла гас ця вы комп лекс — 

дом для ся мей на га ад па чын ку. На 

ўва хо дзе гас цей су стра кае драў ля ны 

мядз ведзь са шчу па ком у ру ках, а на 

пад вор ку зроб ле на ўсё для ад па чын-

ку: аль тан кi, ман гал, мес ца для гуль-

няў на све жым па вет ры i вя лiз нае 

па мяш кан не для бан ке таў. Праў да, 

мяс цо выя ўжо пла ну юць па шы рац ца 

i збу да ваць яшчэ не каль кi асоб ных 

дам коў, лаз ню, ар га нi за ваць пля цоў-

ку для спар тыў ных гуль няў.

Не па да лёк ад тэ ры то рыi па чы на-

ец ца эка ла гiч ная сцеж ка, якая, пят-

ля ю чы праз лес, вя дзе да во зе ра. 

Уз доўж яе — шыль дач кi з ле ген да мi 

пра во зе ра Свi цязь i апi сан нем та го, 

што тут рас це.

— Мы хо чам, каб ту рыс ты не прос-

та пры яз джа лi па пла ваць ды па за-

га раць, а аду коў ва лi ся, да вед ва лi ся 

пра мес ца, дзе зна хо дзяц ца, — ка жа 

Аляк сандр Дась ко. — Па экас цеж цы 

i дзе так во дзiм, рас каз ва ем-па каз ва-

ем, што ў ле се рас це, хто жы ве.

Для та пi я рыя, клум бы, 
ага ро джы i ежы

Пi том нiк На ва груд ска га ляс нiц-

тва га дуе рас лi ны як для ад наў-

лен ня i па ве лi чэн ня ле су, так i для 

азе ля нен ня го ра да i пры ват ных ся-

дзiб. Дэнд ра парк, якi рас кi нуў ся 

пе рад ад мi нiст ра цый ным бу дын-

кам ляс нiц тва, на гад вае ста ра даў-

нi ся лян скi пад во рак, упры го жа ны 

су час ным ланд шафт ным ды зай-

нам. 

Са праўд ныя воз i са нi, дэ ка ра-

тыў ныя ка ло дзеж i ка зач ная хат ка 

пры ваб лi ва юць школь ныя эк скур сii, 

для якiх гэ та свое асаб лi вы ўрок, 

якi ад пад вор ка пра цяг ва ец ца ў 

цяп лi цах, дзе ма лыя на ват да па-

ма га юць.

А яшчэ дэнд ра ры ум — гэ та вы-

ста вач ная за ла.

— Мно гiя на шы па куп нi кi не ўяў-

ля юць, як бу дзе вы гля даць пэў ная 

рас лi на ў вя лi кiм ста не, та му на-

вед ван не гэ та га пад вор ка — шанс 

на ўлас ныя во чы ўба чыць, што яны 

на бы ва юць. Ад сюль я i ча ран кi для 

па сад кi бя ру, — дзе лiц ца ле са вод 

Ве ра нi ка РА БАЯ. — Най боль шым 

по пы там ка рыс та юц ца туi для жы вой 

ага ро джы. Веч на зя лё ны са мшыт 

час та бя руць са джаць уз доўж сця-

жы нак або для не вы со кiх бар дзю-

раў, а мно гiя — для вы стры ган ня 

фi гу рак для та пi я рыя.

100 га доў, 
каб лес вы рас

У На ва груд скiм ляс га се 

ёсць свой дрэ ва ап ра цоў-

чы цэх, бу ду ец ца за вод 

для вы твор час цi пе ле таў, 

якi па вi нен за пра ца ваць 

ле там.

— Пас ля за пус ку спа-

дзя ём ся атрым лi ваць пра-

дук цыю з вы со кiм да дат-

ным кош там, якi па крые 

рас хо ды на бу даў нiц тва 

i да зво лiць па шы рыць вы-

рошч ван не рас лiн для азе ля нен ня. 

Пры гэ тым мы па мен шым свае ас-

тат кi, пе ра пра цоў ва ю чы драў нi ну, 

якая не за па тра ба ва на на рын ку, — 

дзе лiц ца Мi ха iл Iг на цiк пла на мi ляс-

га са.

На тэ ры то рыi ляс га са функ цы-

я нуе во сем школь ных ляс нiц тваў, 

дзе ма лых за ах воч ва юць пра цай у 

ле се.

— Тут пра хо дзяць фа куль та ты вы 

па ба та нi цы. Пры цяг ва ем школь нi-

каў i да па са дак, — га во рыць Аляк-

сандр Дась ко. — Тры вы пуск нi кi 

школь ных ляс нiц тваў ця пер ву чац-

ца ва ўнi вер сi тэ це i вер нуц ца да нас 

пра ца ваць. Гэ та ў по лi вы нiк бач-

ны па ўра джаi ў той жа год, а каб 

нар маль ны лес вы рас, трэ ба 100 

га доў. 

У пi том нi ку на 11,5 гек та ра ле-

тась вы рас цi лi 3 млн 824 ты ся чы 

са джан цаў для ле су: сос ны, ел кi, 

лiс тоў нi цы, ду бы, бя ро зы, ясе нi, 

клё ны, чор ныя але шы ны. Ад нак са 

змя нен нем клi ма ту па кры се мя ня ец-

ца i вi да вы склад дрэў. Ел ка з паў-

днё вых ме жаў на поў нач ру ха ец ца. 

Пры жы ва ец ца ў ле се i еў ра пей ская 

лiс тоў нi ца, якая рас це на столь кi хут-

ка, што аб га няе са сну i ел ку.

— Ства ра ю чы лес, трэ ба гля-

дзець на зям лю, што там лепш 

бу дзе рас цi. Са сна i на пяс ку пры-

мец ца, а ел ка ў та кiх умо вах вы-

рас це не пры го жая. Ад якас цi гле бы 

за ле жыць i гу шчы ня па сад кi. Тую ж 

ел ку мож на ў ад ным мес цы праз 

70 сан ты мет раў са джаць, а дзесь-

цi — праз метр, — удак лад няе 

Свят ла на КА РА НЮК, на чаль нiк 

пi том нi ка.

Не здар ма ж пi саў Гi пак рат, што 

«ле чыць хва ро бы ўрач, але вы-

леч вае пры ро да». Мяс цо выя гэ та 

ра зу ме юць i заўж ды ра ды гас цям: 

сва iм, за меж ным, ма лень кiм i да-

рос лым. 

Эка ту рызм i па ля ван не з На ва груд скiм ляс га сам

Міхаіл ІГНАЦІК, 
дырэктар Навагрудскага лясгаса.

Лесавод Вераніка РАБАЯ — 
гаспадыня казачнага дэндрапарку. УНП 500052800 


