
Аг ра комп лекс «Коб рын-
скае» па па ме рах не вя лі кі. 
Ды пра цуе гас па дар ка эфек-
тыў на ў пла не эка но мі кі, пра 
што свед чаць вы ні кі.

— Мы зай ма ем ся рап сам, 
тра ды цый на ку ку ру зай на 
зер не, вы рошч ва ем збож жа-
выя, га род ні ну — буль бу, ста-
ло выя бу ра кі, морк ву. Асноў-
ная для нас куль ту ра — пша-
ні ца, якая доб ра ка ла сіц ца на 
на шых зем лях. Не здар ма іх 
на зы ва ем пша ніч ны мі, — 
уво дзіць у курс спра вы Сяр-
гей Дзміт ры е віч. — Сё ле та 
атры ма лі са мую вы со кую 
ўра джай насць збож жа вых 
у Брэсц кай воб лас ці — 71,1 
цэнт не ра з гек та ра. На пра ця-
гу двац ца ці пя ці га доў тра ды-
цый на мы зай ма ем пер шыя 

мес цы па ўра джай нас ці. Хоць 
пло шчы пад збож жа выя ад-
ве дзе ны не вя лі кія — 570 гек-
та раў, тым не менш ва ла вы 
збор склаў 4053 то ны. Гэ та на 
1150 тон больш, чым ле тась. 
У дзяр жаў ныя за се кі за сы па-
лі 900 тон хар чо вай пша ні цы 
трэ ця га кла са.

Пос пе ху спры яе тое, што 
ў аг ра комп лек се сфар мі-
ра ва ная ка ман да моц ных 
спе цыя  ліс таў, пра фе сі я на-
лаў сва ёй спра вы. Га лоў ны 
аг ра ном Іван ГУ САК на гэ-
тай па са дзе больш за 20 га-
доў. Мож на ска заць, ён вір-
ту оз у сва ёй спе цы яль нас ці. 
Не здар ма двой чы атрым лі-
ваў прэ мію з рук Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка-
шэн кі.

— Та кіх вы ні каў дамагаем-
ся перш за ўсё дзя ку ю чы лю-
дзям — ме ха ні за та рам, хле ба-
ро бам, спе цы я ліс там, а так са-
ма — за кошт стро га га вы ха-
ван ня тэх на ла гіч ных пра цэ саў, 
тэр мі наў. У нас ня ма праб лем 
з на быц цём угна ен няў, срод-
каў ахо вы куль тур. За куп ля ем 
іх цал кам пад па трэб ы. — ка-
жа Іван Іва на віч. — 71 цэнт нер 
з гек та ра для нас — не мя жа. 
Але гэ та эка на міч на аб грун та-
ва ная ўра джай насць. Для та го 
каб са браць боль шы ўра джай, 
не аб ход на ўклад ваць у яго і 
больш срод каў, ма тэ ры яль ных 

рэ сур саў, што па цяг не зні жэн-

не рэн та бель нас ці. Зразуме-

ла, мож на бы ло б вы рошч ваць 

ін шыя куль ту ры — яра вы яч-

мень, больш се яць тры ці ка ле. 

Але за асно ву мы бя ром эка-

но мі ку. У пры ват нас ці, пша ні-

цу зда ём у большасці трэ цім 

кла сам, кож ная то на пры но-

сіць 380 руб лёў. Та му і ро бім 

стаў ку на гэ тую куль ту ру.

Вар та ад зна чыць, што ў 

гас па дар цы ўся го тры збож-

жа ўбо рач ныя кам бай ны КЗС-

1218. На ад ным з іх пра ца ваў 

друж ны ся мей ны тан дэм — 

баць ка і сын — Сяр гей і Мі ха іл 

Жо ла хі. Экі паж на ма ла ціў 

1,6 ты ся чы збож жа, ас тат нія 

кры ху менш. Убі ра лі зер не выя 

на са мых мі ні маль ных хут ка-

сцях, каб не стра ціць ні вод на-

га зяр нят ка. І хоць па чы на лі 

ўбор ку амаль на ты дзень паз-

ней за ін шых, за кон чы лі ад ны-

мі з пер шых. І яшчэ да па маг-

лі на хлеб най ні ве су сед нім 

сель гас ар га ні за цы ям.

Да дам, што для ўдзель-

ні каў жні ва бы ло на ла джа на 

паў на вар тас нае двух ра зо вае 

хар ча ван не, стра вы пры во зі лі 

з рэ ста ра на Коб ры на. Не вя лі-

кую част ку яго кош ту аплач-

ва лі хле ба ро бы, ас тат няе 

кам пен са ва ла гас па дар ка.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, 

Алена ДАЎЖАНОК, 

фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

У ад кры тым ак цы я нер ным та ва рыст ве 
«Аг ра-Коб рын скае» на пра ця гу не каль кіх 
га доў ла дзяц ца «Да жын кі». Сё ле та так са ма 
не абы шло ся без свя та апош ня га сна па. 
Пад час яго лю дзі ве ся лі лі ся, слу ха лі вы ступ лен ні 

са ма дзей ных ар тыс таў. І, вя до ма ж, га лоў ны мі 
ві ноў ні ка мі ўра чыс тас цяў бы лі пе ра да ві кі 
жні ва. Іх па він ша ваў ды рэк тар гас па дар кі 
Сяр гей СЕ ЛІ ВЕСТ РАЎ, уру чыў гра ма ты 
і па да рун кі.

Так тры маць!Так тры маць! ПША НІЧ НЫЯ ЗЕМ ЛІ

На мес нік ды рэк та ра Пётр ЗНА ХАР ЧУК 
агля дае нарыхтаваную падчас жні ва са ло му.

Кі раў нік гас па дар кі Сяр гей СЕ ЛІ ВЕСТ РАЎ (пер шы спра ва), га лоў ны аг ра ном Іван ГУ САК 
гу та раць з пе ра да вым ме ха ні за та рам Сяр ге ем ЖО ЛА ХАМ і яго сы нам Мі ха і лам. У
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— Вы кі ру е це ра ё нам дру гі 

год, Мі ха іл Мі хай ла віч. Якой вам 

ба чыц ца сель ская гас па дар ка 

ра ё на, ча го ўда ло ся да сяг нуць, 

над чым трэ ба пра ца ваць?

— Пач нём з та го, што ды на-

міч нае і па сту по вае раз віц цё Коб-

рын ска га ра ё на ад чу ва ец ца ва 

ўсіх сфе рах на род на гас па дар ча га 

комп лек су. А сель ская гас па дар ка 

з'яў ля ец ца над звы чай важ най га-

лі ной у эка но мі цы ра ё на. У сва ёй 

што дзён най ра бо це я ак цэн тую 

ўва гу на гэ тым кі рун ку. Прай шла 

рэ ар га ні за цыя шэ ра гу сель гас-

прад пры ем стваў: ААТ «Мі нян-

ка» да лу чы лі да «Па кроў ска га», 

ААТ «Ку ту заў скі» — да «Лю ба ні». 

Важ ную ро лю, як заў сё ды, на да ём 

раз віц цю ма тэ ры яль на-тэх ніч най 

ба зы гас па да рак. Сён ня ў ра ё не 

вя дзец ца бу даў ніц тва буй ных ма-

лоч на та вар ных комп лек саў ў ААТ 

«Ра да неж скае» і ААТ «Бат чы». На-

зва нае — толь кі не вя лі кія штры хі 

да вя лі кай ра бо ты, якая пра во дзіц-

ца ў аграр най га лі не.

Пры гэ тым кі раў ні кі і спе цы я-

ліс ты зай ма юц ца ўдас ка на лен нем 

кар ма вой ба зы, сіс тэ мы ўтры ман-

ня і карм лен ня жы вё лы, ад якой 

цал кам за ле жаць пры ва гі і на доі. 

У зем ля роб стве пра цу ем над ука-

ра нен нем но вых ві даў рас лін з улі-

кам клі ма тыч ных асаб лі вас цяў. 

І вя до ма, пры гэ тым кла по цім ся пра 

па вы шэн не за роб каў аг ра ры яў.

— У гас па дар ках ра ё на за вер-

ша на ўбор ка збож жа вых і зер-

не ба бо вых. Які мі асаб лі вас ця мі 

вы зна чыў ся гэты год, якіх вы ні-

каў да сяг ну лі зем ля ро бы?

— Пры ро да, як вя до ма, у гэ тым 

се зо не не раз вы пра боў ва ла хле ба-

ро баў на тры ва ласць, асаб лі ва ана-

маль най за су хай. Але, ня гле дзя чы 

на эк стрэ маль ныя ўмо вы, мы атры-

ма лі доб ры ўра джай збож жа. Сё лет-

ні на ма лот у за се ках ра ё на без улі-

ку ку ку ру зы, грэч кі, про са боль шы 

за ле таш ні на 25 ты сяч тон. Са мая 

вы со кая ўра джай насць атры ма на 

ў ААТ «Аг ра-Коб рын скае» — 71,1 

цэнт не ра з гек та ра, у ААТ «Па кроў-

скі» — 45,6. Ды і ў цэ лым па ра ё не 

ўра джай насць на ча ты ры цэнт не ры 

з гек та ра пе ра сяг ну ла ле таш нюю.

Як па каз вае ана ліз, клю ча-

вую ро лю ў атры ман ні вы со кіх 

ура джа яў ады гры вае дык та ту ра 

тэх на ло гіі, якая пра ду гледж вае 

вы со кую куль ту ру зем ля роб ства 

і дыс цып лі ну кад раў на кож ным 

асоб на ўзя тым участ ку. Вар та ад-

зна чыць, што ў Коб рын скім ра ё не 

ка лек ты вы цэ ла га шэ ра га сель гас-

прад пры ем стваў пра цу юць ці ка ва, 

плён на і здоль ныя вы трым лі ваць 

на пру жа ную кан ку рэн цыю. А сён-

ня, на пя рэ дад ні ра ён ных да жы нак, 

хо чац ца вы ка заць сло вы вя лі кай 

па дзя кі і хле ба ро бам, і ра бот ні кам 

пе ра пра цоў чай га лі ны ра ё на за 

руп лі вую і на пру жа ную пра цу, за 

лю боў і па ша ну да род най зям лі.

— Заў сё ды ў кан тэкс це раз-

мо вы пра раз віц цё сель скай 

гас па дар кі га вор ка за хо дзіць 

пра кі раў ні коў гас па да рак, якія 

ня суць асаб лі вую ад каз насць. 

Што мож на ска заць у гэ тым кі-

рун ку, на кім тры ма ец ца сель-

ская гас па дар ка ра ё на?

— Аў та ры тэт кож на га кі раў ні ка 

вы мя ра ец ца прад пры маль нас цю, 

свое ча со вым і эфек тыў ным по-

шу кам рэ зер ваў і маг чы мас цяў, 

умен нем ар га ні за ваць ка лек тыў 

на да сяг нен не па стаў ле ных за дач. 

Пра ца ваць у гэ тым кі рун ку імк нуц-

ца ўсе на шы кі раў ні кі без вы клю-

чэн ня. Імі ўзя ты курс на ўка ра нен-

не вы со ка эфек тыў ных тэх на ло гій 

у рас лі на вод стве і жы вё ла га доў лі, 

зні жэн не вы дат каў на вы твор часць 

пра дук цыі, ука ра нен не энер га збе-

ра галь ных тэх на ло гій. Ас но вай 

акрэс ле най дзей нас ці бы лі і за ста-

юц ца пра фе сій ныя і на цэ ле ныя на 

вы нік кад ры. На іх мы ўскла да ем 

вя лі кія над зеі ў па вы шэн ні эфек-

тыў нас ці ра бо ты сель ска гас па дар-

чых прад пры ем стваў.

Вар та ска заць, што іс нуе праб-

ле ма за бес пя чэн ня аг ра пра мыс-

ло ва га комп лек су ра ё на ква лі-

фі ка ва ны мі кад ра мі. У сель гас-

прад пры ем ствах ра ё на апош нім 

ча сам ста біль на ёсць ва кан сіі. Над 

іх за паў нен нем пра цу юць ад дзе лы 

кад раў і кі раў ні кі.

У гэ тым го дзе, на прык лад, да 

ра бо ты ў сель гас ар га ні за цы ях 

пры сту пі лі 45 ма ла дых спе цыя -

ліс таў. Гэ та кад ры, на якія мы 

раз ліч ва ем і якім да па ма га ем за-

ма ца вац ца ў на шых гас па дар ках. 

Спа дзя ём ся, што яны па лю бяць 

сваю ра бо ту. Зям ля не цер піць вы-

пад ко вых лю дзей — толь кі за шчы-

рую ад да насць яна шчод ра дзя куе 

ба га тым ура джа ем.

КАД РЫ, 
НА ЯКІЯ ВАР ТА РАЗ ЛІЧ ВАЦЬ

Брэст чы на 
ад свят ка ва ла да жын кі. 
За вершаны пер шы этап 
убор кі ўра джаю. Мож на 
пад вес ці не ка то рыя 
вы ні кі, аба зна чыць 
асоб ныя кі рун кі 
да лей ша га раз віц ця 
аграр най га лі ны, кры ху 
за зір нуць у заўт раш ні 
дзень. Гэ та мы ро бім 
ра зам са стар шы нёй 
Коб рын ска га 
рай вы кан ка ма Мі ха і лам 
ГРЫШ КЕ ВІ ЧАМ.

Будні аграрыяўБудні аграрыяў


