
У ПЕРС ПЕК ТЫ ВЕ — 
ПА ВЫ СІЦЬ НА ДОІ І ПРЫ ВА ГІ

Асноў най дзей нас цю ААТ «Га ра дзец-аг ра» з'яў ля ец ца вы твор часць 
мя са і ма ла ка. У рас лі на вод стве та ва рыст ва спе цы я лі зу ец ца на вы рошч-
ван ні збож жа вых куль тур, цук ро вых бу ра коў і кар моў.

У гас па дар цы на ліч ва ец ца шэсць вы твор чых участ каў у рас лі на вод-
стве, комп лекс па да рошч ван ні і ад кор ме буй ной ра га тай жы вё лы на 
6060 га лоў, тры нац цаць ма лоч на та вар ных фер маў, дзе ўтрым лі ва ец ца 
больш за 13 000 га лоў жы вё лы, у тым лі ку 3654 ка ро вы. За сту дзень—лі-
пень гэ та га го да на до ена 10 283 то ны ма ла ка, ад кож най ка ро вы атры-
ма на яго ў ся рэд нім 2808 кі ла гра маў, што скла ла 105,8 % да ўзроў ню 
мі ну ла га го да, дзяр жа ве пра да дзе на 9 388 тон ма ла ка — 100,4 % да 
ле таш ня га ўзроў ню. З кож ным го дам па вы ша ец ца та вар насць ма ла ка, 
ця пер яна скла дае 91,2 %.

Ся рэд ня су тач ная пры ва га буй ной ра га тай жы вё лы — 815 гра маў, гэ та 
108,8 % да ўзроў ню мі ну ла га го да. Пры ва гі са мыя вы со кія ў ра ё не. Пры 
гэ тым, як сцвяр джа юць спе цы я ліс ты, кар моў рас хо ду ец ца менш, чым 
у ін шых гас па дар ках. У «Га ра дзец-аг ра» бя руць якас цю кар моў, зба-

лан са ва нас цю ра цы ё ну, што 
да ся га ец ца за кошт па се ваў 
ка ню шы ны, лю цэр ны, ін шых 
ба га тых бял ком куль тур.

— На ша най блі жэй шая 
перс пек ты ва — па вя лі чыць 
на доі, асаб лі ва на фер мах да-
лу ча ных гас па да рак. Спа чат ку 
яны паў плы ва лі на зні жэн не 
агуль ных вы ні каў. Але ця пер 
спра вы вы раў ноў ва юц ца — 
на ладж ва ец ца пле мян ная ра-
бо та, ро біц ца за пас кар моў, з 
тым каб у не ўра джай ныя га ды 
мы маг лі ўдо сталь кар міць жы-
вё лу, а зна чыць, па вы шаць на-
доі і пры ва гі, — пад крэс лі вае 
Мі ка лай Вя рэ ніч.

У гас па дар цы і ў да лей-
шым ма юць на мер пры баў-
ляць па га лоўе жы вё лы. Та му 
тут па ста ян на вя дзец ца рэ кан-

струк цыя на фер мах, бу ду юц ца но выя 
па мяш кан ні, клю шач ні кі, ка роў ні кі, пры-
чым за аса біс тыя срод кі. Гэ тая ра бо та 
бу дзе пра цяг вац ца.

У са вец кія ча сы, не дзе ў кан цы 
1970-х га доў, на тэ ры то рыі сель гас ар-
га ні за цыі па ча лі ўзво дзіць кам бі кор ма-
вы за вод, які б не толь кі аб слу гоў ваў 
комп лекс па ад кор ме і да рошч ван ні ма-
лад ня ку на 10 ты сяч га лоў, але і пра ца-
ваў на па трэ бы ўся го ра ё на. Аднак яго 
так і не да бу да ва лі. Гэ ты вась мі па вяр-
хо вы гмах на працягу ча су пры хо дзіў 
у ня год насць, ства раў не бяс пе ку для 
лю дзей. Ня даў на яго ўза рва лі ра бот ні кі 
МЧС, для ча го да вя ло ся ўжыць спе цы-
яль ныя тэх на ло гіі.

— Спа чат ку, са праў ды, комп лекс 
быў раз лі ча ны на дзе сяць ты сяч га лоў 
жы вё лы, столь кі яе тут і ста я ла. Ця-
пер на ліч ва ец ца больш шас ці ты сяч. 
На комп лек се прай шлі рэ кан струк цыя 

і ка пі таль ны ра монт. У су вя зі са знач ным па да ра жан нем элект ра энер гіі 

і ма тэ ры яль ных рэ сур саў кар мы па ча лі раз да ваць трак та ра мі, што ста-

ноў ча паў плы ва ла на са бе кошт пра дук цыі, — ка жа Мі ка лай Вя рэ ніч.

Да рэ чы, комп лекс «Га ра дзец» — най буй ней шы ў воб лас ці, а ў Бе ла-

ру сі іх ра зам з на шым на ліч ва ец ца ўся го ча ты ры. Ін шыя зна хо дзяц ца ў 

саў га се-кам бі на це «Мір» Ба ра на віц ка га, ААТ «Аст ра ме ча ва» Брэсц ка га 

і СВК «Фя дор скі» Сто лін ска га ра ё наў.

У «Га ра дзец-аг ра» сё ле та ўра джай насць збож жа вых скла ла 34,5 цэнт-

не ра з гек та ра. Для та кіх зя мель, як тут, гэ та ня дрэн на, лі чаць у сель гас-

ар га ні за цыі. Хле ба ро бы ў пер шую чар гу вы ка на лі дзярж за каз, ас тат няе 

за ста ло ся на корм жы вё ле. Збож жа су шыц ца, да во дзіц ца да кан ды цыі на 

КЗС-30, які на бы лі больш за дзе сяць га доў та му, пра цуе на га зе.

Аб слу гоў ва юць гэ тую вя лі кую гас па дар ку шэсць трак тар ных бры гад, 

шэсць май стэр няў і дзве бры га ды па ра мон це аб ста ля ван ня фер маў.

Ма шын на-трак тар ны парк так са ма па ста ян на аб наў ля ец ца. Ня даў на 

за ку пі лі ча ты ры аў та ма бі лі МАЗ гру за па ды маль нас цю 20 тон, агрэ гат 

«Стра ка за» для хі мі за цыі за хва там 24 мет ры, тры но выя збож жа ўбо-

рач ныя кам бай ны вы твор час ці «Гом сель ма ша», кам байн для ўбор кі 
бу ра коў.
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ПЕ РА ПРА ВА: БЕ РАГ 
ЛЕ ВЫ, БЕ РАГ ПРА ВЫ

Яшчэ ад на асаб лі васць або скла да-
насць — гэ та з яко га бо ку па гля дзець, — 
тое, што гас па дар ку дзе ліць на дзве част кі 
Днеп ра-Буг скі ка нал. На су праць лег лым бе-
ра зе зна хо дзіц ца бы лы кал гас «Аніс ка ві чы», 
які да лу чы лі да ак цы я нер на га та ва рыст ва 
не каль кі га доў та му.

— Там на ліч ва ец ца дзве ты ся чы гек-
та раў зям лі, дзе се ем збож жа выя, на рых-
тоў ва ем се на, кар мы для жы вё лы. Тут 
утрым лі ва ец ца і гра мад скі ста так: дой ныя 
ка ро вы, ма лад няк на да рошч ван не і па-
паў нен не. Уся го — ка ля паўтары ты ся чы 
буй ной ра га тай жы вё лы, — рас каз вае пер-
шы на мес нік ды рэк та ра Мі ка лай ВЯ РЭ-
НІЧ. — Пры ня лі мы «Аніс ка ві чы» не ў най-
леп шым вы гля дзе, са стра та мі, бы ла за пу-
шча на зям ля, се на жа ці. Для па ляп шэн ня 
ўрад лі вас ці шмат га доў уно сі лі ар га ні ку, 
пра во дзі лі рэ куль ты ва цыю, пе ра за лу жэн-
не траў. Це раз ка нал на ла джа на па ром ная 
пе ра пра ва, па якой да стаў ля юц ца тэх ні-
ка, лю дзі, кар мы для жы вё лы. Пе ра пра ва 
пра цуе пад час на ві га цыі, а зі мой це раз 
вод ную ар тэ рыю чы гу нач ні кі ўлад коў ва юць 
жа лез ны мост.

Па куль мы раз маў ля ем, да бе ра га плаў на 
па ды хо дзіць па ром. На ім — не каль кі лег ка-
ву шак, гру за вая ма шы на.

— Ана толь Ле а нюк, — прад стаў ля ец-
ца кі роў ца МА За. — Пра цую ў гас па дар цы 
даў но. Мя не ўсё за да валь няе. У тым лі ку 
і зар пла та, яна да стой ная і вы плач ва ец ца 
без за тры мак.

Ана толь Мар ка віч ця пер зай ма ец ца ад-
воз кай кар моў на фер му.

— А не страш на сна ваць на па ро ме? — 
ці ка вім ся ў яго.

— Ды не, зу сім не страш на, мы ж ве да ем, 
як ся бе па во дзіць, за хоў ваць тэх ні ку бяс пе кі, 
бо пра хо дзім ін струк таж.

ЖЫЦЬ І РАЗ ВІ ВАЦ ЦА 
ЗА СВАЕ СРОД КІ

Вя до ма, лю дзі пом няць, што не заў сё-
ды бы лі та кія ча сы, ка лі гас па дар ка шпарка 
раз ві ва ла ся, іш ла на пе рад. Пе ра ме ны да 
леп ша га звяз ва юць з ды рэк та рам Іва нам 
Це це ру ком, які пят нац цаць га доў та му ўзна-
ча ліў ААТ «Га ра дзец-аг ра», бы лы кал гас-
кам бі нат імя Дзяр жын ска га. На той час у 
яго склад ува хо дзі лі ча ты ры не ка лі са ма-
стой ныя ар га ні за цыі, за тым да лу чы лі яшчэ 
дзве страт ныя. Гро шай на за куп ку тэх ні кі, 
угна ен няў, срод каў ахо вы рас лін ка та стра-
фіч на не ха па ла. Але кі раў ніц тва не лез ла ў 
па зы кі. Па ча лі ак тыў на ка рыс тац ца лі зін гам 
на за куп ку тэх ні кі. Па ра лель на пе ра во дзі лі 
фер мы на но выя тэх на ло гіі. Стаў ку зра бі-
лі не толь кі на ма лоч ную, але і на мяс ную 
вы твор часць. Паў ста ла пы тан не зні жэн ня 
за трат, без ча го не маг чы ма бы ло эфек-
тыў на пра ца ваць. Іван Сяр ге е віч па ста ян на 
на гад ваў пад на ча ле ным даў нюю муд расць: 
трэ ба жыць і раз ві вац ца за свае срод кі, не 
па зы чаць у дзяр жа вы або ў су се да. А яшчэ 
паў та раў, што гро шы не аб ход на ўмець не 
толь кі за раб ляць, але і тра ціць з ро зу мам.

Іван Це ця рук свой, мяс цо вы, на ра дзіў ся ў 
вёс цы Па віц це Коб рын ска га ра ё на. Усё жыц цё 
пра ца ваў у сель скай гас па дар цы, уз на чаль ваў 
ААТ «Друж ба», якое за не каль кі га доў вы веў, 
як ка жуць, у лю дзі, па ста віў на но гі.

Іван Сяр ге е віч — па тра ба валь ны кі раў-
нік, але ра зам з тым і па важ лі вы да сва іх 
пад на ча ле ных. Не ад мо віш яму і ў тым, што 

ён умее пра ца ваць з кад ра мі. У гас па дар-
цы вы пра ца ва на дак лад ная сіс тэ ма пад рых-
тоў кі ма ла дых спе цы я ліс таў, па чы на ю чы са 
школь най лаў кі.

— У гас па дар цы я пра цую ўжо со рак га-
доў і ўвесь гэ ты час, коль кі пом ню, мы кан-
так ту ем з Га ра дзец кай і Ак цябр скай шко ла-
мі. Гэ тую тра ды цыю пад тры маў і пра доў жыў 
Іван Сяр ге е віч, — ка жа Мі ка лай Вя рэ ніч. — 
Не ўсе вы пуск ні кі пас ля ву чо бы ў вы шэй-
шых і спе цы яль ных на ву чаль ных уста но вах 
аба вяз ко ва за ста нуц ца ў гас па дар цы, але 
хтось ці звя жа свой лёс з ма лой ра дзі май. 
І ўжо гэ та вы дат на.

А най леп шым вуч ням уста ноў аду ка цыі 
ад мі ніст ра цыя вы плач вае гра шо выя прэ міі, 
якія ўру ча юц ца ва ўра чыс тай аб ста ноў цы 
на школь ных лі ней ках. Гэ та сты му люе іх да 
вы дат най ву чо бы, а ў да лей шым, маг чы ма, 
і да ра бо ты ў гас па дар цы.

Ра зам з тым парт рэ ты пе ра да ві коў та ва-
рыст ва зме шча ны не толь кі на Дош цы го на-
ру на цэнт раль най ся дзі бе, але і на стэн дзе 
ў комп лек се дзі ця чы сад—ся рэд няя шко ла. 
Так за хоў ва ец ца пе ра ем насць па ка лен няў.

На шы пе ра да ві кі
ЖЫ ВЁ ЛА ГА ДОЎ ЛЯ

Апе ра та ры ма шын на га да ен ня:

ма лоч на та вар ная фер ма «Мя фё да ві чы»:

Ан та ні на Ва сі леў на Псы шча ні ца, на дой на ка-
ро ву 3445 літ раў (плюс 757 літ раў да ўзроў ню 
2018 го да).

Люд мі ла Якаў леў на Сі та на сіц кая, 3074 літ ры 
(плюс 212 літ раў да ўзроў ню 2018 го да).

Ма лоч на та вар ная фер ма «Ак цябр»:

На дзея Ры го раў на Лішт ван, 3326 літ раў.

Але на Ва сі леў на Дзе ні сюк, 3022 літ ры.

Ця лят ні ца МТФ «Кус то ві чы»:

На тал ля Кан стан ці наў на Аляк се е ва, ся рэд ня су-
тач ная пры ва га 884 гра мы (плюс 41 грам да ўзроў ню 
2018 го да).

Апе ра та ры па ад кор ме буй ной ра га тай жы вё лы:

Па вел Паў ла віч Аста пук, 955 гра маў (плюс 90 гра-
маў да ўзроў ню 2018 го да).

Кі роў цы аў та ма бі ляў:

Ва ле рый Якаў ле віч Ку гач, на аў та ма бі лі МАЗ 
прой дзе на з гру зам 217,2 ты сячы т/км (плюс 60,7 ты-
сячы т/км да ўзроў ню 2018 го да).

Ула дзі мір Ана то ле віч Ле а нюк, на аў та ма бі лі пе ра-
ве зе на збож жа вых, зер не ба бо вых, рап су 2326 тон 
(плюс 256 тон да ўзроў ню 2018 го да).

Трак та рыс ты-ма шы ніс ты:

Аляк сандр Ры го ра віч Тар гун, на збож жа ўбо рач-
ным кам бай не КЗС-1218 на ма ла ціў 1353 то ны зер ня 
(плюс 1201 то на да ўзроў ню 2018 го да).

 Мі ка лай Ва сі ле віч Аляк се еў, на трак та ры МТЗ-82 
на пра са ван ні се на и са ло мы ўбраў 1293 то ны (плюс 
499 тон да ўзроў ню 2018 го да).

Сяр гей Ула дзі мі ра віч За ноў скі, на трак та ры John 
Deere на пад рых тоў цы гле бы і сяў бе вы пра цоў ка скла-
ла 2303 умоў ныя эта лон-гек та ры (плюс 416 умоў ных 
эта лон-гек та раў да ўзроў ню 2018 го да).

Леў Мі хай ла віч Ці ма шук, на трак та ры John 
Deere пра ца ваў на пад рых тоў цы гле бы да сяў бы, 
вы пра цоў ка скла ла 3139 умоў ных эта лон-гек та раў 
(плюс 780 умоў ных эта лон-гек та раў да ўзроў ню 
2018 го да).

Для та го каб аб' ехаць усе ўла дан ні ад кры та га 

ак цы я нер на га та ва рыст ва «Га ра дзец-аг ра» 

і дэ та лё ва азна ё міц ца з яго дзей нас цю, спат-

рэ біц ца не адзін дзень. Гас па дар ка рас кі ну ла-

ся ў ра ды у се 40 кі ла мет раў і зай мае ледзь не 

па ло ву тэ ры то рыі ра ё на. Агуль ная зя мель ная 

пло шча ар га ні за цыі скла дае 21 872 гек та ры, 

пло шча сель гас угод дзяў — 15 465 гек та раў, 

во ры ва — 8 657 гек та раў, бал сель гас угод-

дзяў — 29,7, во ры ва — 29,9.

УМЕЦЬ ЗА РАБ ЛЯЦЬ ГРО ШЫ, УМЕЦЬ ЗА РАБ ЛЯЦЬ ГРО ШЫ, 
ву чыць пад на ча ле ных ды рэк тар ААТ «Га ра дзец-аг ра»

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ, Алена ДАЎЖАНОК. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА. УНП 200224866.

А НЕ ТОЛЬ КІ ТРА ЦІЦЬ,А НЕ ТОЛЬ КІ ТРА ЦІЦЬ,

Па лет кі гас па дар кі на роз ных бе ра гах Днеп ра-
Буг ска га ка на ла злу чае па ром ная пе ра пра ва.

Першы на мес нік ды рэк та ра Мі ка лай ВЯ РЭ НІЧ 
па зна ё міў нас з пе ра да ві ка мі вы твор час ці, 

чые парт рэ ты зна хо дзяц ца на Дош цы го на ру.

Збож жа су шыль ная 
ўста ноў ка — вы со ка тэх на ла гіч нае звя но 
су час най 
гас па дар кі.

Ла ба рант 
Ка ця ры на ВА ЛА СЮК.

Ма ры на ЗЫЛЬ — ад на з най леп шых 
апе ра та раў ма лоч на та вар на га комп лек су.

Пра стор ныя, свет лыя па мяш кан ні 
для буй ной ра га тай жы вё лы, стра ка тыя 

квет ні кі ва кол — та кім вы ба чы це 
на гэ тых фо та ма лоч на та вар ны комп лекс.


