
— Па сяў ная кам па нія заў сё ды 

пры му шае са брац ца на стар це 

сель ска гас па дар ча га го да, — га-

во рыць кі раў нік. — На сен не пра-

ве ра на, ад сар та ва на, да ве дзе на 

да кан ды цыі. Уво гу ле ж па па сяў-

ным ма тэ ры я ле пы тан няў ня ма. 

Ёсць усе не аб ход ныя агрэ га ты 

для сяў бы збож жа, ку ку руз ныя 

се ял кі, дыс ка та ры, рас кід валь ні-

кі ар га ні кі...

З 41 го да агуль на га пра цоў на-
га ста жу 18 апош ніх Вік тар Кан-
стан ці на віч кі руе гэ тым прад пры-
ем ствам. У 2000-м пры маў зу сім 
не ма гут ны кал гас імя Ка лі ні на. 
Усмі ха ец ца: ця пер вось стаў ды-
рэк та рам ААТ «Ка лі нін скі». Наз ву 
змя няць не па лі чы лі не аб ход ным. 
Да рэ чы, як і су пра цоў ні каў. Лі чыць, 
пра ца ваць трэ ба з ты мі кад ра мі, 
якія да ста лі ся:

— Я не мя няю спе цы я ліс таў без 
асаб лі вай не аб ход нас ці. Ка лі з 
людзь мі сы дзеш ся, яны ця бе лепш 
ра зу ме юць і ты іх так са ма. Ра зам 
раз ві ва ем вы твор часць і ра зам 
атрым лі ва ем ста ноў чыя вы ні кі.

Гас па дар ка «Ка лі нін скі» вя лі кая. 
Звыш 6800 гек та раў зай ма юць сель-
гас па лет кі. З іх рал ля — 5170 гек-
та раў. Пло шчы іс тот на па вя лі чы лі ся 
пас ля та го, як да прад пры ем ства 
шэсць га доў та му да лу чы лі саў гас 
«Іва кі». Даў гі, што да ста лі ся ў спад-
чы ну, лік ві да ва лі за два га ды.

Ця пер гас па дар ка мае 5300 га лоў 
буй ной ра га тай жы вё лы. З іх 1400 

скла дае асноў ны 
дой ны ста так. Ле тась 
на да ілі 7334 кі ла- 
гра мы ма ла ка ў раз-
лі ку на ад ну ка ро ву. 
Ся рэд ня су тач ны на-
дой скла дае 18,9 кі-
ла гра ма.

Да сяг нуць сён-
няш ніх вы ні каў 
вель мі да па маг ло 
бу даў ніц тва ма лоч-
на та вар на га комп-
лек су, што ажыц-
цяў ля ла ся згод на з 
Дзяр жаў най пра г-
ра май ад ра джэн ня 

і раз віц ця вёс кі. У «Ка лі нін скім» 
та кі комп лекс, раз лі ча ны на 720 
га лоў, па бу да ва лі 10 га доў та-
му. Гэ та да ло важ ны штур шок у 
раз віц ці гас па дар кі. Ка лі на звы-
чай ных фер мах ста ро га ўзо ру 
да яр ка аб слу гоў вае 50 ка роў, то 
на но вым — 130. Менш лю дзей 
за дзей ні ча на ў вы твор час ці, зу-
сім ін шы па ды ход да ўтры ман ня 
жы вё лы.

— Каб азда ра віць жы вёл, мы 
вы га ня ем ста так на па шу, — рас-
каз вае Вік тар Бай даў. — Уво гу ле ж, 
кар моў ка ро вам до сыць. Та му 
і атрым лі ва ем мак сі маль ную ад-
да чу. 1760 тон се на ле тась на-
рых та ва лі і больш за 7 ты сяч тон 
се на жу. Нам да дзе на за дан не 
рэ кан стру я ваць і па бу да ваць 

10 ся наж ных тран шэй аб' ёмам 
3,5 ты ся чы тон. Боль шасць зра-
бі лі ле тась, а дзве за пла на ва ны 
на сё ле та. Асноў ную ма су — 
38 ты сяч тон — скла да юць кар мы з 
ку ку ру зы. Між тым вы ка рыс тоў ва-
ем і ін шыя куль ту ры для та го, каб 
зра біць ежу для жы вёл ка рыс най 
і пра дук цый най. Ле там се ем пай-
зу. Гэ та ад на га до вая куль ту ра за 
се зон ад рас тае 3—4 ра зы. Дру гі 

год се ем сві рэ пі цу ра зам з жы там. 
З яе да дат кам атрым лі ва ец ца 
вель мі доб ры бял ко вы се наж. 
І ўрэш це па вя ліч ва юц ца ўдоі.

Па ста ян нае аб наў лен не тэх-
ні кі так са ма ся род пры яры тэ таў 
у ААТ «Ка лі нін скі». Да яе вы ба ру 
тут па ды хо дзяць вель мі ўваж лі ва. 
На па лет ках пра цу юць ім парт ныя 

і ай чын ныя вы со ка пра дук цый ныя 
трак та ры, се ял кі, куль ты ва та ры, 
трак та ры і кам бай ны.

— Кож ны год штось ці куп ля-
ем, — га во рыць Вік тар Кан стан-
ці на віч. Два кор ма раз дат чы кі на-
бы лі ўво сень, трак тар МТЗ 82, 
роз ны пры чап ны ін вен тар, ка сіл-
кі... Ка лі не бу дзеш укла дац ца ў 
вы твор часць, атры ма еш менш, 
чым ча ка еш.

Умо вы ў «Ка лі нін скім» ства ра-
юц ца не толь кі ра гу лям. Жы вё-
ла во ды і апе ра та ры ма шын на га 
да ен ня ма юць зруч ныя па коі ад па-
чын ку, спец адзен не. На зар пла ту 
так са ма не скар дзяц ца. У гас па-
дар цы ся рэд ні за ро бак скла дае 
641 ру бель.

— Па вя лі чыць яго да 1000 па-
куль не атрым лі ва ец ца, — ад зна чае 
кі раў нік. — Трэ ба ж су ад но сіць рост 
вы руч кі і апла ты пра цы. Зар пла та 
не па він на пе ра вы шаць пра дук цый-
насць.

— ААТ «Ка лі нін скі» на пра ця гу 
апош ніх пя ці га доў у спі се са мых па-
спя хо вых гас па да рак Доб руш ска га 
ра ё на. І гэ та за слу га ўся го ка лек -
ты ву прад пры ем ства.

За раз аг ра но мы сель гас прад-

пры ем ства піль на со чаць за на-

двор' ем — каб не пра пус ціць 

ап ты маль ныя тэр мі ны сяў бы. Як 

сы дзе снег, зноў пач нец ца веч нае 

ко ла сель ска гас па дар чых ра бот. 

Кі ру нак — да мак сі маль на га ўра-

джаю, — га во рыць ды рэк тар ААТ 

«Ка лі нін скі» Вік тар Бай даў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

— Гас па дар ка «За ві даў-
скае» так са ма ва лаў тва-
раль ная ў Доб руш скім ра ё-
 не. Наш ста так скла дае 
3348 га лоў. За мі ну лы год 
мы на да ілі 6580 тон. Гэ та 
103 пра цэн ты да па каз чы-
каў 2017 го да. Мы з'яў ля-
ем ся ад ны мі з най леп шых 
у ра ё не і па рэа лі за цыі 
ма ла ка. Га тун кам эк стра 
і най вы шэй шым пра да ём 
80 пра цэн таў ма ла ка. Уво-
гу ле ж пры ем на, што ся род 
221 сель гас ар га ні за цыі на-
шай воб лас ці мы ў спі се 
лі да раў. Да рэ чы, склад ні-
кі пос пе ху з не ба нам не 
зва лі лі ся. Усё за ле жыць ад 
лю дзей, якія тут пра цу юць. 
Ця пер у нас сфар мі ра ва-
ны пра фе сій ны ка лек тыў, 
і ўсе ве да юць, што стро гае 
вы ка нан не тэх на ла гіч ных 
пра цэ саў як у жы вё ла га-
доў лі, так і ў рас лі на вод-
стве — не кап рыз кі раў-

ніц тва, а за лог вы ні ко вай 
ра бо ты. Не ўсё ад ра зу 
атры ма ла ся: бы ло, што 
сы хо дзі лі ра бот ні кі, а по-
тым на зад вяр та лі ся. Быў 
не ка лі і не да хоп кад раў. 
Сён ня ў нас ап ты маль ны 
штат і ста біль ны ка лек тыў, 
у якім мож на быць упэў-
не ным.

За бес пя чэн ню па га-
лоўя ўлас ны мі кар ма мі 
і фу раж ным збож жам у 
«За ві даў скім» — асаб-
лі вая ўва га. Ва ўмо вах 
ня ўстой лі ва га на двор'я 
важ на тэр мі но ва са ры ен-
та вац ца, якую куль ту ру 
лепш се яць. Сён ня ца ры-
ца на па лях «За ві даў ска-
га» — ку ку ру за. З яе рых-
ту юць не толь кі збож жа, 
але і са ка ві тыя сі лас і ся-
наж — з да дат кам шмат-
га до вых тра ў.

— Ка лі жы вё ла не да-
атры мае кар моў, мы не-

да атры ма ем ма-
ла ка, — га во рыць 
кі раў нік прад пры-
ем ства. — Для ка-
ро вак рых ту юць 
ка рыс ную зба лан-
са ва ную су месь са 
шмат лі кі мі ві та мін-

ны мі кам па не нта мі. Сён ня 
мы ма ем за пас кар моў на 
паў та ра го да. Да та го ж 
ства ра ем кам форт ныя 
ўмо вы для жы вё лы: пе-
рай шлі на круг ла га до вае 
стой ла вае ўтры ман не дой-
на га стат ка. Ка ро ва зна-
хо дзіц ца на ад ным мес цы 
і атрым лі вае сваю нор му 
кар ма вых адзі нак.

Ле тась у гас па дар цы 
бы ло па бу да ва на пяць сі-
лас ных тран шэй аб' ёмам 
па пяць ты сяч тон кож ная. 

На бы лі энер га на сы ча ны 
трак тар, па сяў ны агрэ гат. 
Пад трым кай ад дзяр жа-
вы стаў кор ма ўбо рач ны 
кам байн КВК вы твор час ці 
«Гом сель ма ша». Яшчэ не-
каль кі адзі нак не аб ход най 
тэх ні кі ў гас па дар цы пла ну-
юць на быць сё ле та.

У ААТ «За ві даў скае» 
па ста ян на вя дзец ца бу даў- 
ніц тва. Дзяр жаў ная пра-
гра ма ад ра джэн ня і раз віц-
ця вёс кі да зво лі ла па бу да-
ваць ча ты ры га ды та му но-
вы жы вё ла га доў чы комп-
лекс з да іль ным ма біль ным 
бло кам. Хут ка ад кры ец ца 
ад ры на для су ха стою і раз-
дою ка роў. Та кім чы нам 
тут ства ры лі яшчэ ча ты ры 
ра бо чыя мес цы, ад зна чае 
Тац ця на Бя лян:

— Ця пер на рых тоў ка кар-

моў бу дзе скан цэнт ра ва на 

ў цэнт ры гас па дар кі — гэ та 

важ на з пунк ту гле джан ня 

ла гіс ты кі. Ка лі ўсё по бач — 

вель мі зруч на для вы твор-

час ці. Гэ та так са ма па він на 

ад біц ца на па ве лі чэн ні вы-

твор час ці пра дук цыі жы вё-

ла га доў лі. Да рэ чы, сё ле та 

на МТФ «Цэнтр» пла ну ем 

ад крыць дзве тэн та ва ныя 

ад ры ны для га доў лі ма лад-

ня ка і но вае па мяш кан не. 

Гэ та да зво ліць па вя лі чыць 

дой ны ста так.

Урэш це, у «За ві даў скім» 
усё на кі ра ва на на атры-
ман не вя лі ка га ма ла ка. 
Бо ме на ві та яно дае пры-
быт кі, а зна чыць, маг чы-
масць свое ча со ва ку піць 
мі не раль ныя ўгна ен ні, за-
бяс пе чыць тэх ні ку па лі вам 
і га ру ча-зма зач ны мі ма тэ-
ры я ла мі.

Тац ця на Вік та раў на пад-
крэс лі вае, што ўсе га лі ны ў 
сель скай гас па дар цы ўза е-
ма звя за ныя:

— Та му кож ны наш спе-
цы я ліст не толь кі ба чыць 
пэў ную праб ле му, але ж 

ад ра зу пра па нуе вый сце з 
яе. А праб лем ба яц ца не 
трэ ба, іх трэ ба вы ра шаць. 
Ха це ла ся б, каб у ма ім ка-
лек ты ве быў зда ро вы дух. 
Каб лю дзі ра зу ме лі, што 
ўдас ка наль вац ца трэ ба 
па ста ян на. Уво гу ле ж га-
лоў нае, каб бы лі зда роўе 
і даб ра быт у сем' ях на шых 
вяс коў цаў. Важ на, каб на-
шы су пра цоў ні кі кам форт-
на ся бе ад чу ва лі і з ра дас-
цю пры хо дзі лі на свае ра-
бо чыя мес цы.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

На аб лас ным свя це «Да жын кі-2018» уша на ва лі 
кам бай не ра кор ма ўбо рач на га кам бай на Ва сі ля Шкур ко. 
Ён на кам бай не КВК-800 «Па лес се» на рых та ваў 
23,3 ты ся чы тон кар моў і за няў трэ цяе мес ца.

Да юбі лею — з кра са моў ны мі пос пе ха мі
У маі ААТ «Ка лі нін скі» бу дзе ўра чыс та ад зна чаць ста год дзе 
з дня за сна ван ня. Але ж да ўра чыс тас цяў трэ ба пра вес ці сяў бу. 
Ды і ін шыя ра бо ты ў по лі і на фер мах дзе ля свя та ні хто ад мя няць 
не збі ра ец ца. Пры гэ тым, абя цае кі раў нік сель гас прад пры ем ства 
Вік тар БАЙ ДАЎ, юбі лей ад зна чаць аба вяз ко ва — і не за бу дуць 
ні ко га, хто плён на пра ца ваў у гас па дар цы.

Ме ха ні за та ры Сяр гей МЕЛЬ НІ КАЎ і Мі ка лай ВАР ГА НАЎ.

Бры га дзір МТФ «Комп лекс» Воль га МА ЛА ШАН КА.

Ле тась гас па дар ка 
на ма ла ці ла больш 
за 8 ты сяч тон збож жа 
ра зам з ку ку ру зай. Гэ та 
быў най леп шы па каз чык 
у Доб руш скім ра ё не.

ААТ «За ві даў скае» зна хо дзіц ца на гра ні цы 
трох дзяр жаў. Гас па дар ка мя жуе з На ва зыб-
каў скім і Злын каў скім ра ё на мі Бран шчы ны, 
а так са ма з Га рад нян скім ра ё нам Чар ні гаў-
шчы ны.

Сён ня ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «За ві даў скае» — адзін з бяс спрэч ных лі да раў не толь кі 
ў Доб руш скім ра ё не, але і на Го мель шчы не. Але ж шэсць га доў та му яно пля ло ся ў хвас це ра ён най 
звод кі па на до ях ма ла ка. Пас ля та го як сель гас прад пры ем ства ўзна ча лі ла Тац ця на БЯ ЛЯН, толь кі 
па каз чы кі па на до ях вы рас лі ў тры ра зы. Што дзень тут до яць па 20,7 кі ла гра ма ад ад ной фу раж най 
ка ро вы. Па гэ тым па каз чы ку, ка жа Тац ця на Вік та раў на, ле тась ста лі дру гі мі на Го мель шчы не:

ПРА ЦА РА ЗАМ ДАЕ ПЛЁН

Ле тась на аб лас ным свя це «Да жын кі» ААТ 
«За ві даў скае» атры ма ла дру гое мес ца — 
ся род сель ска гас па дар чых і ін шых ар га ні за-
цый (іх фі лі ялаў), якія спе цы я лі зу юц ца на вы-
твор час ці ма ла ка, не ма ю чы жы вё ла га доў чых 
комп лек саў.
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