
Сё лет няе жні во бы ло ня прос тае для 
хле ба ро баў Дзяр жын ска га ра ё на — 
даж джы, не па гадзь. Але яны год на 
вы тры ма лі эк за мен, су праць пас та-
віў шы кап ры зам на двор'я пра фе-
сі я на лізм, во пыт, умен не і за ня лі 
пер шае мес ца ў аб лас ным спа бор-
ніц тве з улі кам ба ла-гек та ра зям лі і 
ва ла во га збо ру збож жа. Са бра лі яго 
больш як 106 тыс. тон без ку ку ру зы. 
Ча ка ец ца, што гэ тая куль ту ра дасць 
яшчэ 20—25 тыс. тон.

— У вы ні ку мы вый дзем на 130 тыс. тон. Мно га ці ма-

ла — па няц це ад нос нае. Бу дзем мер ка ваць, што ма ла, 

та му што аг ра кам бі нат «Дзяр жын скі» за бяс печ вае птуш-

ка фаб ры ку збож жам на ват з улі кам фі лі ялаў толь кі на 30%, 

ас тат няе за куп ля ец ца, — ка жа пер шы на мес нік стар шы-

ні рай вы кан ка ма Сяр гей СА ВІЦ КІ. — Ад кры тае ак цы я-

нер нае та ва рыст ва «Кру та гор'е-Пет ка ві чы» так са ма мае 

па трэ бу ў за куп цы 7—8 тыс. тон ме на ві та та му, што там 

зна хо дзіц ца сві на комп лекс. З гэ та га го да па ча лі ста віць 

жы вё лу на сві на комп лекс фі лі яла «ММК-Аг ра». Гас па дар ка 

атры ма ла ва ла вы збор зер ня боль шы за мі ну ла год ні, але 
яго не да стат ко ва, каб за бяс пе чыць не аб ход ныя аб' ёмы, 
па пад лі ках па трэб на яшчэ 7 тыс. тон.

Сё ле та ўбор ка ка ла са вых бы ла не з 
лёг кіх, — пра цяг вае Сяр гей Са віц кі. —
З ад на го бо ку, на двор'е ста ноў ча паў-
плы ва ла на фар мі ра ван не збож жа, яно 
са спе ла на ту раль ным шля хам. З дру го га, 
за кошт зру хаў тэр мі наў жні ва на яго фі-
ні шы за даж джы ла, што не над та спры я ла 
ўбор цы.

Уся го ж у жні ве ўдзель ні ча лі 98 кам бай-
наў. Пяць дзя сят шэсць экі па жаў на ма ла ці лі 
больш як ты ся чу тон, сем — больш як 2 тыс. 
тон збож жа. А ма ла ды кам бай нер Ві таль 
Ку ніц кі з фі лі яла «Праў да-Аг ра» кры ху не 

да цяг нуў да 3 тыс. тон. Хло пец за няў пер шае мес ца ся род 
ма ла дзёж ных экі па жаў воб лас ці, ён удзель нік аб лас ных 
«Да жы нак».

— Вя до ма, кам бай на вы парк нас не зу сім за да валь няе: 
27 адзі нак — ста рыя «До ны» 2006—2007 га доў вы пус ку. 
Сё ле та на бы ло но выя ма шы ны ў лі зінг толь кі ААТ «Кру та-
гор'е-Пет ка ві чы», — кан ста туе су раз моў нік.

— І на якія куль ту ры ро бі це стаў ку перш за ўсё? — па-
ці ка ві ла ся ў Сяр гея Са віц ка га.

— Ка лі ўзяць увесь збож жа вы клін, то сё ле та ў нас 
амаль 19 тыс. гек та раў, у тым лі ку ка ля 70% азі мыя. З імі 
ляг чэй пра ца ваць і ад да ча боль шая, — ад каз вае спе цы я-
ліст. — Во сен ню мож на пра вес ці апра цоў ку гер бі цы да мі, 

не па спе еш — вяс ной па пра віш. Плюс да гэ та га доб рая 
за праў ка азот ны мі ўгна ен ня мі па мна жае вы нік. Хоць,
зрэш ты, фі лі ялы аг ра кам бі на та атрым лі ва юць і па 
100 цэнт не раў яра вых на круг. У пла нах — па вя лі чыць пло-
шчу па се ваў да 20 тыс. гек та раў, атры маць ура джай насць 
60,5 цэнт не ра на круг і на ма ла ціць 120 тыс. тон збож жа. 
Та кая стра тэ гія гэ та га го да.

(Заканчэнне на 7-й стар.)

Спецвыпуск да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі 
і перапрацоўчай прамысловасці

ЗЯМЛІЗЯМЛІ  НАДЗЕЙНАЯНАДЗЕЙНАЯ АПОРА АПОРА

Гэ та адзі нае з ня мно гіх дзяр жаў-
ных прад пры ем стваў у Бе ла ру сі, 
якое вы раб ляе прэ мік сы — су ме сі 
бія ла гіч на ак тыў ных рэ чы ваў для 
ўзба га чэн ня кам бі кар моў, пра яго 
ж га ланд ская кам па нія зня ла да ку-
мен таль ны фільм, а кі руе ім ча ла-
век, які ра на, у 24 га ды, уз на ча ліў 
сель ска гас па дар чае прад пры ем-
ства і мае вя лі кі во пыт кі ру ю чай 
ра бо ты ў аграр на-пра мыс ло вым 
комп лек се рэс пуб лі кі. Усе гэ тыя 
фак ты пра Не га рэль скі кам бі нат 
хле ба пра дук таў, фі лі ял ААТ «Аг-
ра кам бі нат «Дзяр жын скі».

Ма дэр ні за цыя 
і знак бяс кон цас ці

Гіс то рыя прад пры ем ства па ча ла ся 
ў 2002 го дзе і ад ра зу ж з цяж кас цяў. 
Даў гі, праб лем нае аб ста ля ван не, да ра-
гая на вы ха дзе пра дук цыя і, як вы нік, 
ад сут насць па куп ні коў... Дру гім «на ра-
джэн нем» кам бі на та пры ня та лі чыць 
2007 год, ка лі ён увай шоў у склад ААТ 
«Аг ра кам бі нат «Дзяр жын скі», а па са ду 
ды рэк та ра за няў Аляк сандр ЗЯ НЕ-
ВІЧ. З та го мо ман ту на прад пры ем стве 
па ча лі ся гла баль ныя пе ра ўтва рэн ні, 
якія пра цяг ва юц ца да гэ та га ча су, бо, 
на дум ку кі раў ні ка, ма дэр ні за цыя — гэ та 
пра цэс, які нель га спы няць.

— Ёсць два асноў ныя па каз-
чы кі, над які мі трэ ба па ста ян на 
пра ца ваць: зні жэн не вы дат каў 
на вы твор часць і па ляп шэн-
не якас ці пра дук цыі. Толь кі за 
апош нія два га ды мы ска ра ці-
лі ўнут ра ныя за тра ты на вы раб 
то ны пра дук цыі больш чым на 
30%, пры гэ тым яе якасць ні 
кроп лі не па цяр пе ла. Адзін са 
спо са баў су мяс ціць дзве гэ тыя 
за да чы — тэх ніч нае пе ра аб ста-
ля ван не. У нас ця пер цал кам 
аў та ма ты за ва нае аб ста ля ван не 
га ланд скай фір мы Van Aаrsen, у 
ра бо це яко га ча ла ве чы фак тар 
іг рае мі ні маль ную ро лю, так што вы со-
кую якасць мож на на зваць га ран та ва-
най, — ад зна чыў ды рэк тар кам бі на та.

Да рэ чы, га ланд ская фір ма за ста ла ся 
за да во ле ная вы ні ка мі су пра цоў ніц тва 
не менш за бе ла рус кіх парт нё раў. З усіх 
прад пры ем стваў у роз ных кра і нах, дзе 
ўста ноў ле на аб ста ля ван не, ме на ві та Не-
га рэль скі камбінаіт хлебапрадуктаў быў 
пры зна ны ўзор ным. Пра яго на ват зня лі 
фільм, які рас каз вае пра тое, як па спя-
хо ва аб ста ля ван не мож на ўжы ваць на 
прак ты цы. Акра мя та го, ме на ві та сю ды 
пры во зяць па тэн цый ных па куп ні коў, у 
тым лі ку з Ра сіі і Укра і ны, каб пра дэ ман-
стра ваць гэ та ўжы вую. Для кам бі на та 
так са ма ёсць свае плю сы — лю быя пы-

тан ні з аб ста ля ван нем Van Aаrsen ста-
ра ец ца ўла дзіць мак сі маль на хут ка.

Кам бі кар мы, вы раб ле ныя на прад-
пры ем стве, ідуць у пер шую чар гу для 
карм лен ня птуш кі на аг ра кам бі на це 
«Дзяр жын скі», а так са ма гас па дар кам 
най блі жэй шых ра ё наў, а вось вы со ка-
тэх на ла гіч ныя прэ мік сы па стаў ля юць па 
ўсёй краіне. Каб мець та кую маг чы масць, 
трэ ба ўдзель ні чаць у тэн да рах, дзе ўліч-
ва юц ца су ад но сі ны кошт/якасць.

— Ка лі б мы не зні зі лі за тра ты, не 
вый гра лі бы ні ад на го кон кур су. Аб' ёмы 
вы твор час ці мож на на рошч ваць і на-
рошч ваць, але на вош та гэ та ра біць, ка лі 
ва шу пра дук цыю ні хто не бу дзе браць? 
Мы ж на склад не пра цу ем, амаль усё 
па за яў ках. Пры гэ тым за апош нія тры 

га ды мы па вя лі чы лі аб' ёмы вы-
твор час ці ў паўтара ра за. А чы-
сты прыбытак на 2016 год склаў 
амаль 4 млн рублёў, — рас каз-
вае Аляк сандр Зя не віч.

«На за роб ках 
не эка но мім ні ко лі»

Зда ец ца, пра ра бо ту прад-
пры ем ства яго кі раў нік га то-
вы га ва рыць бяс кон ца, а вось 
пра ся бе зу сім не лю біць. Хоць 
рас ка заць ёсць пра што. 9 каст-
рыч ні ка вый шаў Указ Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб 

узнагароджанні Аляк санд ра Зя не ві ча 
ме да лём «За пра цоў ныя за слу гі». Акра-
мя гэ та га, у яго ўжо ёсць ор дэн Пра-
цоў на га Чыр во на га Сця га і ме даль «За 
пра цоў ную доб лесць». Тым не менш па-
спя хо васць прад пры ем ства ён лі чыць 
у роў най сту пе ні за слу гай кож на га з 
ра бот ні каў камбіната, і, у першую чар-
гу, спецыялістаў. Да рэ чы, за апош нія 
не каль кі га доў коль касць працуючых
па мен шы ла ся на тра ці ну з 350 да 220 ча -
ла век, а вось на эфек тыў нас ці прад-
пры ем ства гэ та ад бі ла ся толь кі з леп-
 ша га бо ку.

— Мы ні ко га не ска ра ці лі. Мож на 
ска заць, што коль касць ра бот ні каў па-
мен шы ла ся на ту раль ным шля хам, — на 

зме ну тым, хто звольніўся, не бра лі но-
вых. Да та го ж пас ля рэ кан струк цыі са-
праў ды па трэб ныя мен шыя пра цоў ныя 
рэ сур сы: за мест дзе вя ці-дзесяці ча ла-
век на зме ну да стат ко ва ча ты рох-пя ці.

Ра ней за кож ным вадзіцелем быў за-
ма ца ва ны адзін аў та ма біль, ця пер гэ-
та і лег ка вая і гру за вая ма шы на, якую 
ак тыў на вы ка рыс тоў ва ем не кож ны 
дзень, а толь кі па па трэ бе. На прык лад, 
у час за га тоў кі зер ня. Да рэ чы, на гэ-
ты на пру жа ны пе ры яд да дат ко вых ра-
бот ні каў ужо не бя ром. Як ака за ла ся, 
з усі мі ра бо та мі цал кам мо жам спра-
віц ца сва і мі сі ла мі, патрэбна толькі іх 
правільна расставіць. Да рэ чы, ся рэд ні 
за ро бак у нас 860 руб лёў. І гэ та той ар-
ты кул вы дат каў, на якім мы не эка но мім 
ні ко лі, — рас ка за ла га лоў ны бух гал тар 
прад пры ем ства Але на АБ РА МО ВІЧ.

На чым жа эка но мяць? За тра ты на 
элект ра энер гію, га ру ча-зма зач ныя ма тэ-
ры я лы, пры род ны газ, за па сныя част кі, 
кан цы ляр скія пры на леж нас ці і мно гае 
ін шае ана лі зу юц ца па скан чэн ні кож на га 
ме ся ца, а по тым аба вяз ко ва раз гля да-
юц ца ва ры ян ты, як іх мож на па мен шыць. 
Толь кі кошт ад ной кі ла ват-га дзі ны за 
апош нія два га ды ска ра ціў ся на 30%.

— Мы ста лі пры мя няць аў та ма ты-
за ва ную сіс тэ му ка мер цый на га ўлі ку 
элект ра энер гіі, у той час як ра ней пла-
ці лі за ўста ноў ле ную ма гут насць — не 

важ на, быў уклю ча ны ру ха вік ці не. Да 
та го ж кошт элект ра энер гіі ў роз ны час 
су так мае сваю ца ну. З 8 да 11 — са мую 
да ра гую, та му мы па маг чы мас ці прос-
та не вы ка рыс тоў ва ем аб ста ля ван не ў 

гэ ты час. Усе энер га за трат ныя ра бо ты 

ста ра ем ся пра во дзіць ноч чу, тым больш 

што прад пры ем ства пра цуе на огул без 

пе ра пын каў, ад па чы ва ем хі ба што ў Но-

вы год. Да па ма гае эка но міць і но вае 

аб ста ля ван не — яго ра бо та за сна ва ная 

на прын цы пах энер га эфек тыў нас ці: на-

прык лад, транс пар цёры і норыі ру ха-

юц ца, толь кі па куль на іх ёсць пра дукт. 

Як толькі ён сышоў, яны аўтаматычна 

спыняюцца, — рас тлу ма чыў га лоў ны 

эка на міст Ва ле рый СА ЛА ДУ ХА.

Боль шая част ка пра дук цыі вы раб ля-

ец ца па рэ цэп ту ры за каз чы каў, так што 

ў кож най гас па дар цы ў жы вёл сваё ме-

ню. Ся род спа жыў цоў кам бі кар моў Не-

га рэль ска га камбіната хлебапрадуктаў 

птуш кі, буй ная ра га тая жы вё ла, свін ні, 

ко зы, тру сы. Спіс тых, хто «ла су ец ца» 

прэ мік са мі, яшчэ боль шы: тут і ко ні, і ры-

бы, і хат нія га да ван цы — ка ты і са ба кі. 

Пры чым для кож на га пры мя ня ец ца свая 

асаб лі вая фор му ла — у склад прэ мік саў 

мо жа ўва хо дзіць аж да 50 кам па не нтаў.

Ня даў на на кам бі на це ка пі таль на 

ад ра ман та ва лі склад для сы ра ві ны і 

га то вай пра дук цыі агуль ным аб' ёмам 

на 700 тон. Сён ня ўся сы ра ві на за хоў-

ва ец ца на зруч ных стэ ла жах, а за па сы 

га то вай пра дук цыі не пе ра вы ша юць 

трохдзён ны аб' ём вы пус ку.

Так са ма ў пла нах на най блі жэй шы 

час — уста ноў ка но ва га, да дат ко ва га аб-

ста ля ван ня для пе ра пра цоў кі рап су, што 

дасць маг чы масць па вя лі чыць яго пра-

дук цый насць да 10 ты сяч тон у год. І ўсё 

гэ та пад дэ ві зам: «Куль ту ра вы твор час ці: 

мен шыя вы дат кі, вы шэй шая якасць».

Дар'я КАСКО.

— Мі ка лай Іва на віч, у ра ё не фак тыч-
на ста біль ны ка лек тыў кі раў ні коў сель-
гас ар га ні за цый. Што гэ та за лю дзі, які мі 
якас ця мі ва ло да юць?

— У нас не ка то рыя кі раў ні кі пра цу юць 
больш як 15 га доў. Гэ та Ры гор Мі ка ла е-
віч, Ула дзі мір Ляў ша, Іван Гар гун. Ёсць і 
ма ла дзей шыя, якія прай шлі ўсе пры ступ кі 
пра фе сій на га раз віц ця. Гэ та ды рэк та ры фі-
лі ялаў аг ра кам бі на та «Дзяр жын скі» Пётр 
Яры жа нец, Ула дзі мір Кунц, Ві таль Хаць ко. 
Яны да бі ва юц ца пос пе хаў у рас лі на вод-
стве, жы вё ла га доў лі. Най леп шыя вы ні кі 
ў кра і не па га доў лі птуш кі і вы твор час ці 
пра дук цыі па каз вае і сам аг ра кам бі нат. 
Ге не раль ны ды рэк тар Ула дзі мір Лук' я наў 
пра цуе на перс пек ты ву.

Пя ты год уз на чаль вае сель гас прад-
пры ем ства «Кру та гор'е-Пет ка ві чы» Юрый 
Клі маш. З яго пры хо дам гас па дар ка ста ла 
ін тэн сіў на раз ві вац ца: па вя ліч ва юц ца аб'-
ёмы вы твор час ці пра дук цыі рас лі на вод ства 
і жы вё ла га доў лі, на ла джа на пе ра пра цоў ка 
мя са, ство ра на сет ка фір мен на га ганд лю. 
На ча ле Рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад-
пры ем ства «Пут чы на» — Дзміт рый Зу еў, 
які за ад нос на ка рот кі час па спеў шмат 
зра біць для гас па дар кі.

— На коль кі ве даю, Дзміт рый Зу еў да 
но вай па са ды пра ца ваў га лоў ным аг ра-
но мам у су сед нім «Пя ці гор'і». Зна чыць, 
свой, да ма рос лы, пра ве ра ны, на дзей-
ны...

— У нас прак тыч на ўсе да ма рос лыя 
кад ры або лю дзі, якія пры еха лі ў ра ён па 
раз мер ка ван ні, ін шых пры чы нах ды і за ста-
лі ся тут, прай шлі ўсе пры ступ кі кар' ер най 
лес ві цы. На огул, у нас вы пад ко вых лю дзей 

не бы вае. Зна хо дзім іх, ву чым, вы хоў ва ем, 
пад трым лі ва ем, на кі роў ва ем на ста жы роў-
кі, се мі на ры, пры гляд ва ем ся, ста вім у рэ-
зерв кад раў, ства ра ем умо вы для да лей-
ша га служ бо ва га рос ту. Не так даў но мой 
пер шы на мес нік па сель скай гас па дар цы і 
хар ча ван ні Ана толь Лі не віч уз на ча ліў Ка-
пыль скі ра ён.

— Не крыўд на, ка лі ва шых кі раў ні коў 
за бі ра юць у ін шыя ра ё ны, на па вы шэн-
не, вы ж іх вы рас ці лі, вы ха ва лі. За сму чае 
або ра дуе гэ ты факт?

— Я заў сё ды ра зу мею, што ча ла ве ку 
трэ ба рас ці. І ўсе мы, хто яго ве даў, з ім пра-
ца ваў, ра ду ем ся яго пос пе хам, га на рым ся, 
пад трым лі ва ем су вязь. У нас шмат кі раў ні-
коў, якія ўзна ча лі лі гас па дар кі ў Ла гой скім, 
Пу ха віц кім, ін шых ра ё нах. Гэ та нар маль ны, 
на ту раль ны пра цэс, ра та цыя кад раў па він-
на быць.

— Кад ры вы ра ша юць усё. Лі чаць, 
што ця пер гэ тае сцвер джан не са ста рэ-
ла. Згод ныя, Мі ка лай Іва на віч?

— Мяр кую, гэ ты ло зунг ні ко лі не стра-
ціць сва ёй ак ту аль нас ці. Я заў сё ды лі чыў 
і лі чу, што вы ні кі дзей нас ці за ле жаць ад 
кан крэт на га ча ла ве ка. Мы ве да ем шмат 
пры кла даў, ка лі гас па дар ка бы ла па спя-
хо вая, а з пры хо дам но ва га кі раў ні ка пе-
рай шла ў аў тсай да ры. Зда ва ла ся б, зям ля, 
па мяш кан ні, жы вё ла, лю дзі — усё тое ж 
са мае, ды спра вы па гар ша юц ца. А ін шы 
кі раў нік за ха вае і пры мно жыць тое, што 
ства ра ла ся да яго.

— Ёсць у ра ё не та кія пры кла ды?
— Доб рая перс пек ты ва пра гляд ва ец-

ца ў сель гас прад пры ем ства «Пут чы на» 
дзя ку ю чы ма ла до му іні цы я тыў на му ды-
рэк та ру Дзміт рыю Зу е ву. Тут ста лі больш 

ін тэн сіў на і ра цы я наль на вы ка рыс тоў ваць 
ма тэ ры яль ныя рэ сур сы. І, на ту раль на, вя-
дуц ца раз лі кі па ста рых даў гах, свое ча со ва 
вы плач ва ец ца зар пла та. У «Пут чы не» за-
кан чва ец ца бу даў ніц тва жы вё ла га доў ча га 
комп лек су па но вых тэх на ло гі ях, што вель-
мі важ на, па коль кі ад хо ды вы твор час ці не 
бу дуць трап ляць у ва да ём. Кі раў нік вя дзе 
рэ кан струк цыю па мяш кан ня для дой на га 
стат ка, да кан ца го да пла нуе за кон чыць 
ра монт ця лят ні ка. У пла нах на на ступ ны 
год — па бу да ваць ма лоч на та вар ны комп-
лекс. Упэў не ны, гас па дар ка бу дзе жыць і 
раз ві вац ца

— Якім, на ва шу дум ку, па ві нен быць 
кі раў нік?

— Перш за ўсё, тэх на ла гіч на аду ка ва-
ным, пад рых та ва ным, га то вым пры маць 
ім гнен нае ра шэн не, браць на ся бе ад каз-

насць, дак лад на ра зу мець, што і як яму 

трэ ба ра біць, да ваць пра віль ныя ўка зан ні і 

рас па ра джэн ні пад на ча ле ным. Ца ню так са-

ма доб ра сум лен насць у ра бо це. Але гэ та га 

ма ла, каб ча ла ве ку ад быц ца як кі раў ні ку. 

Вель мі важ на ўмець пра ца ваць з людзь мі, 

на ладж ваць кан такт з ка лек ты вам, па вес-

ці яго за са бой. Гэ та му не на ву чыш. Бы-

вае і так: ба чыш, што ча ла век аду ка ва ны, 

пра фе сі я нал у сва ёй спра ве, мае ву чо ныя 

сту пе ні, а кі ра ваць ка лек ты вам у яго не 

атрым лі ва ец ца.

— Мі ка лай Іва на віч, пры пад бо ры 

кад раў якой уз рос та вай ка тэ го рыі ад-

да яце пе ра ва гу? Іс нуе мер ка ван не, што 

ча ла век ста лы або па жы лы — кан сер-
ва тыў ны, пра цуе па-ста ро му, не мо жа 
асво іць су час ныя тэх на ло гіі, не здоль ны 
пе ра вуч вац ца.

— У нас кі ру ю чыя кад ры роз на га ўзрос-
ту: ма ла до га, пе рад пен сій на га і пен сій на га. 
Га лоў нае для мя не, каб яны ме лі рэ сурс для 
рэа лі за цыі сва іх маг чы мас цяў і па тэн цы я-
лу. Уз рост не пе ра шко да для пра фе сій на-
га рос ту, раз віц ця. Га лоў нае — кан крэт-
ны вы нік, ад да ча, якія пры но сіць ча ла век. 
А на ша спра ва — не пе ра шка джаць, дзе 
трэ ба па пра віць, пад ка рэк та ваць.

— Па якіх кры тэ ры ях ства ра е це 
рэ зерв кад раў?

— Апош нім ча сам ста ла больш скла да-
на фар мі ра ваць кад ра вы рэ зерв. Вель мі 
вы со кія па тра ба ван ні. А зар пла та, асаб лі-
ва ў бюд жэт най сфе ры, не над та вя лі кая. 
Праў да, ця пер за роб кі кры ху вы раў ня лі ся з 
сель ска гас па дар чай і вы твор чай сфе ра мі.

— Дзяр жын скі ра ён, мне зда ец ца, 
у больш вы гад ным ста но ві шчы, чым ад да-
ле ныя ад ста лі цы рэ гі ё ны. Сю ды, ві даць, 
ах вот ней ідуць кад ры.

— Не ска заў бы. Мы зна хо дзім ся на ват 
у гор шых умо вах, чым ін шыя ра ё ны. По бач 
Мінск, і, каб утры маць лю дзей, трэ ба пла ціць 
ім да стой ную зар пла ту. А для гэ та га па ві нен 
быць вы со кі ўзро вень вы твор час ці. Та му над 
гэ тым пы тан нем па ста ян на пра цу ем, інакш 
бы кад ры раз бег лі ся. Як ка жуць, ры ба шу-
 кае дзе глы бей, а ча ла век — дзе лепш. Ка лі 
ад кры ва ўся за вод «Штад лер», мне да яр кі 
за яві лі: не па ды меш зар пла ту, пой дзем ту ды 
пра ца ваць. Та му вы му ша ны тры маць план-
ку, ба ланс. У нас у сель скай гас па дар цы 
за ра бот ная пла та як і ў пра мыс ло вас ці.

— А праб ле мы з пра ца ўлад ка ван нем 
у ра ё не ёсць?

— У ра ё не больш пра цоў ных мес цаў, 
чым бес пра цоў ных. На прад пры ем ствах 
па ста ян на з'яў ля юц ца но выя вы со ка тэх-
на ла гіч ныя мес цы з вя лі кі мі за роб ка мі. 
На прык лад, у та ва рыст вах «Уна ме ды кал» 
ся рэд няя зар пла та 1600 руб лёў, у «Са леа» 
больш за ты ся чу руб лёў.

— На пры кан цы што б вы па жа да лі сва-
ім пад на ча ле ным на пя рэ дад ні свя та?

— Моц на га зда роўя кож на му з іх, ка-
лек ты вам і, вя до ма, доб ра га на двор'я, каб 
яно заў сё ды спры я ла сель гас ра бо там. Ка лі 
трэ ба, каб іш лі даж джы, а пад час жні ва — 
свя ці ла сон ца. Та кое шан ца ван не для сель-
скіх пра цаў ні коў вель мі важ нае, па коль кі 
вы рошч ва юць яны ўра джай пад ад кры тым
не бам і за ле жаць, так бы мо віць, ад «ня-
бес най кан цы ля рыі». Дзя куй ім за ра бо ту і 
жыц цё вых пос пе хаў!

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

Га лоў ны эканаміст Ва ле рый 
СА ЛА ДУ ХА і га лоў ны бух гал тар 
Але на АБ РА МО ВІЧ аб мяр коў ва юць 
пра цоў ныя пы тан ні.

Кад рыКад ры  

КІ РА ВАЦЬ — ЗНА ЧЫЦЬ ПРАД БА ЧЫЦЬ

УНП 601064150

Мен шыя вы дат кі, вы шэй шая якасцьМен шыя вы дат кі, вы шэй шая якасць
Як ро бяць кар мы і да баў кі для ку ра чак, тру саў і на ват кошак

— Вы ні кі жні ва сё ле та бы лі 
да во лі вы со кія. Ня гле дзя чы на 
ўмо вы на двор'я, аг ра рыі эфек-
тыў на пра ца ва лі на па лях. Як вы 
ацэнь ва е це ста но ві шча сель скай 
гас па дар кі ў гэ тым го дзе?

— Вар та ад ра зу ад зна чыць, 
што па вод ле ста тыс ты кі па вы-
твор час ці аб са лют най боль шас ці 
ві даў сель ска гас па дар чай пра-
дук цыі на ду шу на сель ніц тва на-
ша кра і на ўжо шмат га доў за пар 
іс тот на пе ра ўзы хо дзіць гэ тыя ж 
па каз чы кі ін шых кра ін СНД. Ана-
ла гіч ная сі ту а цыя і па спа жы ван ні 
на ду шу на сель ніц тва асноў ных 
ві даў хар ча ван ня. А гэ та най леп-
шыя ін ды ка та ры та го, што сфе ра 
раз ві ва ец ца. Сё ле та за бяс пе ча на 
ста ноў чая ды на мі ка раз віц ця АПК 
па вы ні ках пра цы за сту дзень — 
ве ра сень. Тэмп рос ту ва ла вой 
пра дук цыі ў сель ска гас па дар чых 
ар га ні за цы ях склаў 102,3%, у тым 
лі ку ў рас лі на вод стве — 101,5%, 
жы вё ла га доў лі — 102,9%.

— Ці змен шы ла ся сё ле та 
коль касць страт ных сель ска-
гас па дар чых ар га ні за цый?

— Без умоў на. Іх коль касць ска-
ра ці ла ся ў 1,7 ра за. Су ма стра ты 
та кіх ар га ні за цый ска ра ці ла ся ў 
1,5 ра за. Пры гэ тым ха чу пад крэс-
ліць, што па ве лі чэн не вы твор час ці 

пра дук цыі сель скай гас па дар кі да-
зво лі ла так са ма за бяс пе чыць рост 
пра мыс ло вай вы твор час ці пра дук-
таў хар ча ван ня на 102%. Тэмп вы-
твор час ці ў пе ра пра цоў цы і кан сер-
ва ван ні мя са і вы твор час ці мяс ной і 
мя са змя шчаль най пра дук цыі склаў 
104,1%, у вы твор час ці ма лоч ных 
пра дук таў — 103,6%, га то вых кар-
моў для жы вёл — 101,7%. Ста ноў-
чыя вы ні кі ў аграр най га лі не за бяс-
пе ча ны дзя ку ю чы доб рай ра бо це як 
кан крэт ных кі раў ні коў і пра цаў ні коў, 
так і эфек тыў на му ўза е ма дзе ян ню 
пра цоў ных ка лек ты ваў у цэ лым. 
Іна ва цый ны шлях раз віц ця на шай 
сель скай гас па дар кі, пра ца ві тасць 
бе ла рус кіх фер ме раў з го ду ў год 
да зва ля юць га ран та ва на атрым лі-
ваць вы со кія вы ні кі ў вы твор час ці 
жы вё ла га доў чай і рас лі на вод чай 
пра дук цыі.

— Якія перс пек ты вы ў га лі ны 
ў най блі жэй шай бу ду чы ні? Якія 
пла ну юц ца іна ва цыі?

— Мі ніс тэр ства па ста ян на пра-
цуе над па ляп шэн нем вы твор час ці 
і па вы шэн нем якас ці пра дук цыі. 
Асноў ныя на прам кі — па глыб лен не 
ўзроў ню пе ра пра цоў кі сель ска гас-
па дар чай сы ра ві ны, вы твор часць 
пра дук цыі вы со кай якас ці, за па тра-
ба ва най на ўнут ра ным і знеш нім 
рын ках. З гэ тай мэ тай па ста ян на 

пра во дзіц ца ра бо та па тэх ні ка-тэх-
на ла гіч ным за бес пя чэн ні цэ хаў, ма-
дэр ні за цыі ха ла дзіль най гас па дар-
кі, ства рэн ні су час ных упа ко вач ных 
лі ній, сер ты фі ка цыі, ука ра нен ні 
сіс тэ мы ме недж мен ту бяс пе кі хар-
чо вых пра дук таў ІСО 22000, сіс тэ-
мы кі ра ван ня якас цю пра дук цыі 
ў ад па вед нас ці з па тра ба ван ня мі 
між на род на га стан дар ту ІСО 9001, 
НАССР. Важ ным на прам кам з'яў-
ля ец ца тэх ніч нае пе ра асна шчэн не 
і ма дэр ні за цыя ар га ні за цый ма лоч-
най пра мыс ло вас ці, сы ра роб ных
цэ хаў, су шыль ных уста но вак. 
У мяс ной пра мыс ло вас ці па ляп ша-
ем іс ну ю чыя ма гут нас ці мя са кам-
бі на таў, кам прэ сар ных цэ хаў і ха-
ла дзіль ні каў, бу ду ем ачы шчаль ныя 
збу да ван ні, ма дэр ні зу ем ка цель ні, 
пе ра асна шча ем каў бас ныя і паў-
фаб ры кат ныя цэ хі, па вя ліч ва ем 
аб' ёмы вы пус ку мя са і га то вай мяс-
ной пра дук цыі.

(Заканчэнне на 7-й стар.)

НА ВАР ЦЕ ХАР ЧО ВАЙ БЯС ПЕ КІ

Фі лі ял «Фаль ко-Аг ра» 
ААТ «Аг ра кам бі нат «Дзяр жын скі» 

він шуе з пра фе сій ным свя там — 
Днём ра бот ні каў сель скай гас па дар кі і 
пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці!

Усім, хто пра ца ваў і пра цуе ў на шай 
гас па дар цы, а так са ма тым, хто мае 

не па срэд нае да чы нен не да гэ та га 
дня, зы чым шчас ця, моц на га 

зда роўя, ся мей на га даб ра бы ту, 
вы со кіх па каз чы каў і но вых 
да сяг нен няў у ра бо це!

БОЛЬШ РА БІЦЬ, ЧЫМ ГА ВА РЫЦЬ
Та кая жыц цё вая па зі цыя Сяр гея Са віц ка га

Яны ве да юць, коль кі на са мой спра ве каш туе хлеб, ад каз ва юць за 
на шу хар чо вую бяс пе ку і за тое, каб на ста ле ў бе ла ру саў заў сё ды 
бы ла све жая і вы са ка я кас ная пра дук цыя. Ра бот ні кі сель скай гас-
па дар кі ад зна чаць сваё пра фе сій нае свя та 19 ліс та па да. Мі ністр 
сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Ле а нід ЗА ЯЦ на га даў, што сель-
ска гас па дар чая вы твор часць у на шай кра і не з'яў ля ец ца ад ным з 
най важ ней шых пры яры тэ таў дзяр жаў най па лі ты кі. На яго дум ку 
гэ та сфе ра эка но мі кі ў знач най ме ры за бяс печ вае са цы яль ную і 
па лі тыч ную ста біль насць у гра мад стве. Пра тое, якія вы ні кі і перс-
пек ты вы ў га лі ны, Ле а нід За яц рас ка заў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды».

Фі лі ял «Праў да-Аг ра» ад кры та га ак цы я нер-
на га та ва рыст ва «Аг ра кам бі нат «Дзяр жын-
скі» зай ма ец ца вы рошч ван нем збож жа вых 
куль тур: пша ні цы, тра ці ка ле, яра во га і азі ма га 
яч ме ню, а так са ма рап су і ку ку ру зы. Сё ле та 
хле ба ро бы гас па дар кі са бра лі 91,2 цэнт не ра 
збож жа вых на круг і ста лі пер шы мі ў ра ё не 
і дру гі мі ў Мін скай воб лас ці.

Вы рошч ван не сель ска гас па дар чых куль тур — 
спра ва не з лёг кіх. Для та го каб атры маць доб ры 
ўра джай, не аб ход на шмат сіл і на ма ган няў, стро га 
вы ка наць усе тэх на ла гіч ныя пра цэ сы, ап ты маль ныя 
тэр мі ны па сяў ной і ўбор кі, свое ча со ва ўнес ці ар га ніч-
ныя і мі не раль ныя ўгна ен ні. І тут шмат за ле жыць ад 
пра фе сі я на ліз му на чаль ні ка цэ ха рас лі на вод ства 
Паў ла ЖУ РАЎ СКА ГА. Спе цы я ліст шмат ува гі ўдзя-
ляе на ву ко ва аб грун та ва ным па ды хо дам у зем ля роб-
стве, ра зам з ін сты ту там ахо вы рас лін На цы я наль най 
ака дэ міі на вук рас пра ца ва ны спе цы яль ныя ме та ды 
апра цоў кі куль тур, што да зва ляе атрым лі ваць ура-
джай насць боль шую, чым у ра ё не.

У асноў ным збож жа фі лі ял па стаў ляе на га лоў-
нае прад пры ем ства — аг ра кам бі нат «Дзяр жын скі». 

Але і для сва іх па трэб яго ха пае: у гас па дар цы ўтрым-

лі ва ец ца больш як 1600 га лоў дой на га стат ка. Ня гле-

дзя чы на тое, што «ня бес ная кан цы ля рыя» і сё ле та 

па ста ян на пад кід ва ла сюр пры зы і не ча ка нас ці, хар-

ча ван ня для гра мад ска га стат ка на за па ша на да стат-

ко ва. Асаб лі ва цяж ка іш лі спра вы з ку ку ру зай. З-за 

не спры яль ных умоў на двор'я — хо лад, сы рая зям ля 

— вый шлі ў по ле на два тыд ні паз ней. А ка лі на дышоў 

час убор кі — пай шлі не су пын ныя даж джы.

— У нас сё ле та ку ку ру за зай мае 1200 гек та раў, 

ура джай насць яе больш як 130 цэнт не раў з гек та ра. 

З улі кам не вель мі ўда ла га го да вы нік ня дрэн ны, — ка-

жа Па вел Ула дзі мі ра віч. — Ку ку ру зу на сі лас, а гэ та

700 гек та раў, убі ра лі кор ма ўбо рач нымі кам бай намі 

«Нью хо ланд», збож жа на рых тоў ва лі кам бай нам «Лек-

сі ён-560». На ўбор цы бы лі за дзей ні ча ны са мыя пра ца-

лю бі выя, ад каз ныя, пра ве ра ныя га да мі ме ха ні за та ры. 

Гэ та, мож на ска заць, наш кас цяк, наш го нар.

Тры бра ты Нар ке ві чы — Аляк сандр, Ула дзі мір і 

Вік тар. Ад слу жы лі ў вой ску і вяр ну лі ся на ма лую Ра-

дзі му. Яны ве да юць і лю бяць сваю ра бо ту. Ся род 

най леп шых хле ба ро баў — Ігар Ша ці ла і яго сын Іван. 
Іван Ша ці ла па аду ка цыі ін жы нер-ме ха нік, ва ло дае 

ўсі мі ві да мі тэх ні кі, пе ра мож-

ца аб лас но га кон кур су ся род 

ма ла дых ара тых. Яго жон ка 

Воль га пра цуе ў гас па дар цы 

аг ра хі мі кам.

У ста рэй ша га па ка лен ня 

ме ха ні за та раў ёсць да стой-

ная зме на. У пры ват нас ці, 

Ві таль Ку ніц кі за няў пер шае 

мес ца ў Мін скай воб лас ці ся-

род ма ла дзёж ных экі па жаў 

кам бай наў на жні ве. Ён стаў 

ад ным з пер шых «ты сяч ні каў» 

у Дзяр жын скім ра ё не. У 2014 

го дзе Ві таль быў дру гім ся род 

ма ла дых кам бай не раў у кра і-

не і стаў удзель ні кам рэс пуб-

лі кан ска га свя та ра бот ні каў 

ся ла, не ад на ра зо вы пры зёр 

аб лас ных «Да жы нак» .

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
УНП 601063830.

Зле ва на пра ва: ме ха ні за та ры Ге надзь ЖАР КЕ ВІЧ, 
Аляк сандр НАР КЕ ВІЧ, га лоў ны аг ра ном

фі лі яла «Праў да-Аг ра» Па вел ЖУ РАЎ СКІ, 
ме ха ні за та ры Вік тар НАР КЕ ВІЧ, Ула дзі мір НАР КЕ ВІЧ.

ЛЮ ДЗІ — 
НАШ ЗА ЛА ТЫ ФОНД

ДЗЯРЖЫНСКІ РАЁН

УНП 601064189.
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Дзяр жын скі ра ён заў сё ды сла віў ся сва і мі спе цы я ліс та мі і лі чыў ся куз няй кад раў 

не толь кі для Мін скай воб лас ці. Тут па чы наў пра цоў ную дзей насць Ся мён 

Ша пі ра, які прай шоў усе пры ступ кі служ бо вай лес ві цы: га лоў ны эка на міст 

саў га са «Кам са мо лец», кі раў нік сель гас прад пры ем ства «Ма як», аг ра кам бі на та 

«Дзяр жын скі», мі ністр сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Бе ла ру сі, стар шы ня 

Гро дзен ска га, а за тым Мінск ага абл вы кан ка маў. Ле а нід За яц, ця пе раш ні 

мі ністр Мін сель гас хар ча, да гэ та га так са ма ўзна чаль ваў аг ра кам бі нат 

«Дзяр жын скі». Ра ён удзя ляў сур' ёз ную ўва гу пад рых тоў цы кад раў і ў мі ну лыя 

га ды. У пры ват нас ці, Ула дзі мір Гар кун пра ца ваў пер шым на мес ні кам стар шы ні 

рай вы кан ка ма па сель скай гас па дар цы, пер шым сак ра та ром гар ка ма КПБ, 

на мес ні кам прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі. Ана толь Жук у свой час — пер шы сак ра тар 
Дзяр жын ска га рай ка ма (гар ка ма) КПБ, у 1989—1996 га дах на мес нік стар шы ні 
Мі набл вы кан ка ма. Пра ра бо ту з кад ра мі на су час ным эта пе, па тра ба ван ні да 

кі раў ні коў сель гас прад пры ем стваў, кры тэ рыі іх пад бо ру — раз мо ва са стар шы нёй 
Дзяр жын ска га рай вы кан ка ма Мі ка ла ем АР ЦЮШ КЕ ВІ ЧАМ.


