
ВІ ЗІ ТОЎ КА
Ві талій Вік та ра віч ПЛА ТУН на ра дзіў ся 

ў Ня сві жы і ў юнац тве на ват не ду маў звяз-
ваць сваё жыц цё з сель скай гас па дар кай. 
Але ўмя шаў ся лёс — у ад кры тым на ўзда-
гад да вед ні ку для абі ту ры ен таў та ды яшчэ 
школь нік тра піў на ста рон ку На ва груд ска га 
аграр на га ка ле джа. Пас ля яго быў Гро дзен-
скі аграр ны ўні вер сі тэт, які, так са ма як і ка-
ледж, Ві талій Вік та ра віч скон чыў на вы дат на. 
У 2010 го дзе ма ла ды спе цы я ліст па раз мер-
ка ван ні быў на кі ра ва ны ў Ка пыль скі ра ён. 
Пер шым мес цам пра цы ста ла для яго ААТ 
«Ці мі ра зеў скі», дзе бу ду чы ды рэк тар пяць 
га доў пра пра ца ваў га лоў ным аг ра но мам. 
На ця пе раш няй па са дзе Ві талій Вік та ра віч 
з 20 каст рыч ні ка 2015 го да. Па спя хо вы ма ла-
ды кі раў нік не толь кі ў пра цы, але і ў аса біс-
тым жыц ці: у яго сям'і пад рас тае тры дач кі.
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Апош ні год стаў для ААТ «Прас на-
кі» ба га тым на пе ра ме ны. У ле таш нім 
каст рыч ні ку ў гас па дар кі з'я віў ся ін-
вес тар, а ў гэ тым лі пе ні да яе да лу-
чы лі яшчэ ад ну — больш буй ную, але 
не над та па спя хо вую. Мы па гу та ры лі 
з ды рэк та рам і ін шы мі ра бот ні ка мі гас-
па дар кі пра тое, як на іх ад бі лі ся но ва-
ўвя дзен ні, да ве да лі ся аб ам бі цый ных 
пла нах на най блі жэй шы час і прос тым 
сак рэ це доб рых вы ні каў.

«На ра ды пра во дзі лі 
па 2—3 ра зы 

на дзень»
Гіс то рыя прад пры ем ства, якое зна хо дзіц-

ца ў Ка пыль скім ра ё не, на ліч вае ўжо больш 
за 70 га доў: яно бы ло за сна ва на ў да лё кім 
1931 го дзе і на зы ва ла ся та ды кал гас «Ра-
дзі ма». Га ды іш лі, гас па дар ка пе ра жы ва ла і 
ўзбуй нен ні, і пе рай ме на ван ні, ней кі пе ры яд 
іс на ва ла на ват як СВК. Пад час апош няй рэ ар-
га ні за цыі на рэш це ста ла ААТ «Прас на кі».

Да гэ та га ле та прад пры ем ства бы ло до-
сыць кам пакт нае — уся го 1800 гек та раў рал лі 
і 1200 га лоў жы вё лы. Ад нак з 1 лі пе ня ўсё кар-
ды наль ным чы нам па мя ня ла ся: да не вя лі кай 
гас па дар кі да лу чы лі ААТ «Су во ра ва-Аг ра». 
Та кім чы нам пло шча рал лі па вя лі чы ла ся амаль 
у 2,5 ра за і ста ла 4443 га, агуль ная ж пло шча 
сель ска гас па дар чых па лет каў ця пер 6680 га.

Асноў ны на пра мак дзей нас ці гас па дар кі — 
жы вё ла га доў ля, вы твор часць мя са і ма ла ка. 
Ад нак не за бы ва юць тут і пра рас лі на вод ства: 
на па лях вы рошч ва юць збож жа, цук ро выя бу-
ра кі, ку ку ру зу, зер не ба бо выя. Част ка ўра джаю 
ідзе на про даж, а част ка вы ка рыс тоў ва ец ца як 
кар ма вая ба за для жы вё лы.

— Яшчэ не каль кі га доў та му гас па дар ка 
бы ла ў до сыць сум ным ста не. Возь мем, на-

прык лад, жы вё ла га доў лю. Па га лоўе дой на га 
стат ка — 392 адзін кі, да ілі ўся го дзве то ны 
ма ла ка на рэа лі за цыю. На ту раль на, гэ тых 
аб' ёмаў не ха па ла. Та му мы вы ра шы лі ўдзя-
ляць гэ тай тэ ме знач на больш ува гі. Па мя таю, 
прый шоў на фер му і ду маю: «Уся го дзве то ны 
ма ла ка. Ка лі мы пач нём атрым лі ваць хоць бы 
шэсць?» Мы прый шлі да гэ та га вы ні ку за паў-
го да, па ча лі зда ваць шэсць тон ма ла ка толь кі 
па «Прас на ках». Па аб' яд на най гас па дар цы 
за раз зда ём ка ля 12 тон, але ёсць мэ та — 
20 тон да мая, — рас каз вае ды рэк тар ААТ 
«Прас на кі» Ві талій ПЛА ТУН.

Ця пер у гас па дар цы 3091 га ла ва жы вё лы, з іх 
1474 — дой ны ста так. Іс тот на па вя лі чыць па га-
лоўе, па пры знан ні кі раў ні ка, да па маг ла ўзмоц не-
ная ра бо та з ка лек ты вам, а так са ма ад пра цоў ка 
тэх на ло гій карм лен ня і ўзнаў лен ня стат ка.

Ка лі ў «Прас на кі» прый шоў но вы ды рэк тар, 
на доі бы лі 6,5 літ ра з ка ро вы ў су ткі, у той час як 
ця пер яны да ся га юць 15 літ раў. Праў да, ад ра зу 
пас ля да лу чэн ня «Су во ра ва-Аг ра» па каз чы кі 
крыху знізіліся. Ня гле дзя чы на гэ та, гас па дар ка 
ўсё роў на за год да да ла па ва ла вым пра дук це 
126%. Ад нак, па сло вах ды рэк та ра, рас слаб-
ляц ца нель га: пра цы да стат ко ва.

— Каб так хут ка раз ві вац ца, вель мі шмат 
сіл і ча су трэ ба вы дат ка ваць аса біс та кі раў ні ку. 
Не ўтаю, што ледзь не цэ лыя дні я пра во дзіў на 
фер ме ра зам з да яр ка мі і жы вё ла во да мі. Поў-
ны кант роль ра цы ё наў карм лен ня, тэх на ло гіі 
да ен ня і, са мае га лоў нае, уз наў лен ня — на ра-
ды па гэ тым пы тан ні пра хо дзі лі 2—3 ра зы на 
дзень, — ад зна чыў Ві талій Вік та ра віч.

Па па пя рэд ніх пра гно зах яшчэ год па трэ бен 
на тое, каб на вес ці па ра дак на да лу ча най тэ-
ры то рыі. Там ёсць праб лем ныя ўчаст кі, ад нак 
ра бот ні кі над імі зла джа на пра цу юць. У пла нах 
за кошт уз наў лен ня пад няць аб' ёмы ма ла ка, 
та ды мож на бу дзе за мест ця пе раш ніх 10 літ-
раў у су ткі — ся рэд няя ліч ба па аб' яд на най 
гас па дар цы — вяр нуц ца да больш вы со ка га 
па пя рэд ня га па каз чы ка.

Жы вё ла га доў ля 
з на ву ко вым 
па ды хо дам

У мі ну лым го дзе ў ААТ «Прас на кі» згод на 
з Ука зам Прэ зі дэн та з'я віў ся ін вес тар. Гэ та 
ААТ «Слуц кі цук ро ва-ра фі над ны кам бі нат», 
які іс тот на да па мог гас па дар цы і ў пла не ма-
тэ ры яль ных срод каў, і ў аб наў лен ні ба зы. На 
тэ ры то рыі аб' яд на най гас па дар кі ўжо па бу да-
ва ны два но выя ка роў ні кі на 650 га лоў, пра-
ве дзе на рэ кан струк цыя яшчэ двух, агуль най 
умя шчаль нас цю 380 га лоў. Бу дын кі зда лі ў 
экс плу а та цыю ўся го не каль кі тыд няў та му. 
Ста ноў ча ад бі ла ся гэ та на ўмо вах пра цы для 
ра бо чых і, вя до ма ж, утры ман ні жы вё лы — яно 
ад па вя дае са мым стро гім па тра ба ван ням.

Асаб лі вая ўва га за раз 
удзя ля ец ца пра цы па галш-
ты ні за цыі: закупляецца семя 
ад пэўных быкоў, пасля 
чаго цяляты ўжо з'яўляюцца 
носьбітамі больш элітнай, а, 
значыць, і высокаўдалай паро-
ды. У най блі жэй шай бу ду чы ні 
ў гас па дар цы хо чуць апра ба-
ваць тэх на ло гію пад сад кі эмб-
ры ё на, што па він на па ско рыць 
увесь пра цэс. Проб ная ра бо-
та па гэтым за пла на ва на на 
сне жань—лю ты. ААТ «Прас-
на кі» цесна супрацоўнічае з 
жо дзін скім РУП «НПЦ НАН 
Бе ла ру сі па жы вё ла га доў лі». 
У гас па дар ку пры язджае гру-
па спе цы я ліс таў, якая сочыць 

за пра віль нас цю пра вя дзен ня ра бо ты і дае 
не аб ход ныя рэ ка мен да цыі. Су пра цоў ніц тва 
доў га тэр мі но вае: экс пер ты на вед ва юць прад-
пры ем ства з пэў най рэ гу ляр нас цю.

— За раз на ад ной з фер маў у нас на ад кор-
ме ста іць 200 га лоў бы коў. Да гэ та га бу ды нак 
пус та ваў, мы пра вя лі там кас ме тыч ны ра монт і 
пры ста са ва лі яго пад утры ман не жы вёл. Ця пер 
увесь ма лад няк мы па кі да ем у ся бе — за кошт 
гэ та га ма ем да дат ко вую вы руч ку і не вя лі кі 
пры бы так, — рас каз вае кі раў нік гас па дар кі.

Гас па дар ка пра дае мя са тым кам бі на-
там, якія пра па ну юць 

больш вы гад ныя цэ ны. Апош нім ча сам най-
больш цес на су пра цоў ні чае з аг ра кам бі на там 
«Сноў». Што да ма ла ка, то ўсё яно ідзе на 
ка пыль скі фі лі ял ААТ «Слуц кі сы ра роб ны кам-
бі нат».

— Ка лі ўзяць га ту нак ма ла ка, то да па-
чат ку ак тыў най ра бо ты гэ та быў у асноў ным 
пер шы. Ця пер па «Прас на ках» 90% — гэ та 
га ту нак эк стра і 10% — най вы шэй шы. Па аб'-
яд на най гас па дар цы па куль атрым лі ва ец ца 
50 на 50 пра цэн таў. Мяр ку ем на ле та вый сці 
на 90% га тун ку эк стра. Упэў не ны, што за да-
ча гэ тая вы ка наль ная, — дзе ліц ца пла на мі 
Ві талій Вік та ра віч.

Ас но ва — пша ні ца, 
на спро бе — жы та і соя

Ка лі два га ды та му Ві талій Пла тун стаў кі-
раў ні ком ААТ «Прас на кі», збі раць ва кол ся бе 
моц ную ка ман ду яму да вя ло ся прак тыч на з ну-
ля. У гас па дар цы быў толь кі га лоў ны ін жы нер і 
больш ні я кіх спе цы я ліс таў — ні заа ветслуж бы, 
ні аг ра но міі, без якіх не маг чы ма ўя віць са бе па-
спя хо вую пра цу. За раз на прад пры ем стве пра-
цуе 212 ча ла век, і ка лек тыў ды рэк тар з го на рам 
на зы вае зла джа ным. Ад нак ва кант ныя па са ды 
яшчэ ёсць, за пра ша юць но вых су пра цоў ні каў — 
ма ла дых, энер гіч ных спе цы я ліс таў, га то вых 
пра ца ваць не «для га лач кі», а на вы нік.

— Ха чу ад зна чыць га лоў на га заа тэх ні ка 
Ан то на Ан то нен ку і га лоў на га ін жы не ра Дзя-
ні са Тка чу ка, з ме ха ні за та раў — Мі ха і ла Гар-
дзея, Фё да ра Кер не ра, Сяр гея Ган ча ры ка, 
Юрыя Ча ба та ро ва, Ва сі лія Ула се ві ча і мно гіх 
ін шых. Гэ та тыя, на ка го мож на на 100% спа-
дзя вац ца. Мі сія ў іх вель мі ад каз ная, але лю дзі 

гэ та пра ве ра ныя, якія сваю пра цу ве да юць, 
і ім мож на да ру чыць вы кон ваць лю быя аба вяз-
кі та ко га пла на. Не ма гу не зга даць і за гад чы цу 
МТФ «Прас на кі» Тац ця ну Аў чын нік. Су мес ны мі 
на ма ган ня мі нам уда ло ся па вя лі чыць на доі 
гас па дар кі амаль у тры ра зы. На яе да лі кат-
ных жа но чых пля чах ля жыць ад каз наць прак-
тыч на за 900 га лоў жы вё лы, ёй пад на ча ле ны 
25 ча ла век ка лек ты ву, для якіх яна бяс спрэч ны 
аў та ры тэт, — пе ра ліч вае най леп шых ра бот ні-
каў ды рэк тар.

За да во ле ны кі раў нік і га лоў ным аг ра-
но мам — Ра ма нам Ба бу лем, які прый шоў з 
Гро дзен ска га ўні вер сі тэ та і ўжо ў пер шы год 
сва ёй пра цы па ка заў доб рыя вы ні кі. Сё ле та ў 
па раў на нні з мі ну лым го дам гас па дар ка да да-

ла ў збож жы ка ля 670 тон і вый шла на вы нік 
5900 тон без улі ку ку ку ру зы. Да рэ чы, яе 
на ма ла ці лі 1000 тон да ўся го трох со цень 
тон ле тась. За дан не па рап се вы ка на лі на 
200%.

— У гэ тым го дзе мы вяр ну лі ся да на шай 
бе ла рус кай куль ту ры — азі ма га жы та, ад 

якой з-за ад сут нас ці збы ту мно гія ад мо ві лі ся. 
Але гле бы ў на шым рэ гі ё не больш за ўсё па ды-
хо дзяць ме на ві та для яго. І, вя до ма, у пры яры-
тэ це азі мая пша ні ца — гэ та куль ту ра, якая дае 

гро шы. Па коль кі хар чо вая пша ні ца — пра дукт 
да ра гі, яна з'яў ля ец ца доб рым рэ зер вам для 
атры ман ня вы руч кі. Так са ма ў гэ тым го дзе мы 
хо чам па спра ба ваць вы рошч ваць сою на сва іх 
па лях, та му што гэ та так са ма, як па каз-
вае ры нак, куль ту ра, якая ка рыс та ец ца 
по пы там, і ца на на яе доб рая. Да 
та го ж яна цал кам па ды хо дзіць 
для на шых пры род ных умоў. Не 
абы хо дзіц ца і без зер не ба бо-
вых — яны не аб ход ныя для 
та го, каб кам пен са ваць не-
да хоп бял ку ў кар мах для 
жы вё лы. Ку ку ру зу ўбі ра ем 
і на сі лас, і на зер не. Вы-
спе ла яе ка ля 170 гек та-
раў. Пры гэ тым ся рэд няя 
ўра джай насць у нас вы шэй 
за 70 ц/га, — ка жа Ві талій 
Вік та ра віч.

— Сё ле та з-за на двор'я 
бы лі пы тан ні з убор кай збож-
жа вых. Тым не менш нам уда ло-
ся з гэ тым спра віц ца ад ны мі з пер-
шых у ра ё не. На шы кам бай ны на ват 
ез дзі лі да па ма гаць ін шым гас па дар кам 
у ра ё не і за яго ме жа мі. Экі па жы пра ца ва лі 
і ў Круп скім, і ў Мін скім. По тым зноў за ра дзі-
лі даж джы — паў ста лі праб ле мы з убор кай 
са ло мы. Але мы з усім спра ві лі ся дзя ку ю чы 
згур та ва нас ці ка лек ты ву.

Больш за ўсё ра дуе, што лю дзі цяг нуц ца да 
пра цы. У нас сён ня ёсць рэ зер вы і для па ве лі-
чэн ня за ра бот най пла ты, яна і так ня дрэн ная — 
у ся рэд нім 680 руб лёў. Але гэ та не ўліч ва ю чы 
се зон насць. У гэ тым го дзе ў пе ры яд убо рач най 
кам бай не ры і кі роў цы на ад воз цы збож жа за раб-
ля лі ад 1800 да 2700 руб лёў — а гэ та ўжо да ход 

пра гра міс та. Што год мы рас пра цоў ва ем умо вы 
спа бор ніц тваў, уся ляк за ах воч ва ем су пра цоў ні-
каў, па вы ні ку ўру ча ем ім каш тоў ныя па да рун кі. 
Да нас на пра цу пры яз джа юць і з су сед ніх рэ гі-
ё наў, асаб лі ва на се зон ныя пра цы: пры цяг ва ем 
лю дзей і на кам бай ны, і на збож жа та кі, і на да-
пра цоў ку бу ра коў, — ад зна чыў ды рэк тар.

Мы і са мі 
з... кам бі кор мам

Гас па дар ка мае не звы чай ную фор му вы цяг-

ну тай ду гі, пры гэ тым ад лег ласць ад двух край ніх 

пунк таў до сыць вя лі кая — 30 кі ла мет раў. На 

гэ тай тэ ры то рыі зна хо дзіц ца дзе сяць на се ле ных 

пунк таў. Цэнт раль ны мі лі чац ца два — Прас на кі і 

Ка мень, дзе ра ней раз мя шча ла ся кі ра ван не ААТ 

«Су во ра ва-Аг ра». Да рэ чы, тут жа ў служ бо вым 

жыл лі ра зам з сям' ёй жы ве і ды рэк тар: прый шло-

ся пе ра брац ца на тэ ры то рыю гас па дар кі, каб 

па ста ян на тры маць ру ку на пуль се ўсіх па дзей. 

У па сёл ку ёсць уся не аб ход ная інф ра струк ту ра, 

але, ня гле дзя чы на не ма лень кія па ме ры — 180 
два роў, па сло вах Ві та лія Вік та ра ві ча, тут па куль 
на зі ра ец ца за ціш ша.

— Ні чо га, па ды мем! — усмі ха ец ца кі раў нік 
гас па дар кі. На на ступ ны год у пус тым па куль 
бу дын ку пла ну юць аб ста ля ваць ста ло вую і не-
вя лі кую за лу для схо даў. Ста ноў чыя тэн дэн цыі 

ўжо на зі ра юц ца, на прык лад, у гас па дар цы 
ёсць су пра цоў ні кі, якія пе ра еха лі ў сель скую 
мяс цо васць са ста лі цы — па цяг ну ла да пры-
ро ды і ка ра нёў.

Сё ле та ў па сёл ку ўжо аснас ці лі не вя лі кі 
кам бі кор ма вы цэх. Усе кан цэнт ра ва ныя кар-
мы рых ту юць ця пер са мі, на мес цы. Для па-
раў нан ня, ра ней ма шы ну пша ні цы ад во зі лі 
на Слуц кі КХП па ца не 220 руб лёў за то ну, 
а на зад пры во зі лі толь кі па ло ву ма шы ны 
кам бі кор му па ца не ўжо 440 руб лёў за то ну. 
Атрым лі ва ла ся, вель мі да ра гое за да валь нен-
не. Свой жа кам бі корм, па па пя рэд ніх пад-
лі ках, абы хо дзіц ца ў 270 руб лёў за то ну. Па 
вы ні ках дзе вя ці ме ся цаў рэн та бель насць ма-
ла ка скла ла 26%.

У кам бі кор ма вым цэ ху ў спе цы яль най уста-
ноў цы ў за леж нас ці ад «рэ цэп ту» змеш ва юц ца 
рап са вы шрот, ку ку ру за, пша ні ца, жы та, да 
якіх да да юц ца бія ла гіч на ак тыў ныя прэ мік-
сы. Тут жа не па да лё ку 
за хоў ва ец ца жом ад бу-
ра коў.

Па сло вах га лоў на-
га заа тэх ні ка Ан то на 
Ан то нен кі, усе ка ро вы 
дзе ляц ца на не каль-
кі груп, для кож най 
катэгорыі — асоб ны ра-
цы ён, да дат ко ва — ві та-
мі ні за цыя. Кант роль ныя 
дой кі пра хо дзяць кож ны 
ты дзень, пас ля ча го ка-
роў пе ра вод зяць аль бо ў 
вы со ка ўдой ныя, аль бо прос та ў ма лоч ныя. У 
вы со ка ўдой ных больш па жыў ны корм, у якім 
вы шэй шая коль касць кан цэнт ра таў і пра тэ-
і ну. Асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца карм лен ню 
на ва цель ных ка роў: ка лі да пус ціць па мыл ку, 
раз да іць ка ро ву ўжо не атры ма ец ца. Но ва на-
ро джа ным ця ля там і ўво гу ле корм да юць без 
аб ме жа ван няў. Акра мя гэ та га, пер шыя пяць 
дзён яны атрым лі ва юць ма ло дзі-
ва, а по тым яшчэ ка ля ме ся ца ма-
ла ко ме на ві та ад сва ёй ма ці. Па 
тэх на ло гіі — аба вяз ко ва цёп лае.

Іс ці на ў пра цы
Над па ляп шэн нем умоў утры-

ман ня ка роў па ста ян на пра цу юць. 
Не дзіў на, што яны вы гля да юць 
та кі мі ўла го джа ны мі. На прык лад, 
МТФ «Прас на кі» ў бу ду чы ні пла-
ну юць пе ра ўтва рыць у паў на вар-
тас ны комп лекс.

Не па да лёк ідзе бу даў ніц тва 
но вай свід ра ві ны з ар тэ зі ян скай 
ва дой. Так са ма на тэ ры то рыі гас-
па дар кі ўвя лі ў экс плу а та цыю сем 
сі лас на-ся наж ных тран шэй, кож ная 
з ка то рых мае ўмя шчаль насць ад 
1,5 да 3 ты сяч тон і ў якіх знач на 
лепш за хоў ва ец ца корм. На на ступ-
ны год у пла нах ёсць яшчэ дзве.

Дзень на фер ме па чы на ец ца ка ля пя ці ра-
ні цы. Ка ро вы па пар ты ях ад праў ля юц ца на 
дой ку. Яна пра во дзіц ца два ра зы на дзень: 
а шос тай га дзі не ра ні цы і ве ча ра. Да ен не 
аў та ма ты за ва нае, тут уста ноў ле ны да іль на-
ма ло ча ны блок «Уні бокс», на якім пра цу юць 

тры апе ра та ры ма шын на га да ен ня знут ры 
і адзін апе ра тар звон ку. Аб ста ля ван не 

двух лі ней нае на 12 апа ра таў, гэ та 
зна чыць ад на ча со ва тут мо гуць 

«аб слу гоў вац ца» 24 ка ро вы. 
Праз кол бу ма ла ко па сту пае 

ў пя ці тон ны ха ла дзіль нік.
— У кам п'ю та ры за хоў-

ва ец ца ін фар ма цыя па 
што дзён ным на доі і ста не 
ка ро вы. У нас ёсць свая 
ла ба ра то рыя, дзе ма ла-
ко пра вя ра ец ца што дня, 
на прык лад, на вы зна чэн-
не ан ты бі ё ты каў, коль-
касць са ма тыч ных кле так, 

тлу шчу, ва ды, бял ку. Сам 
вы ву чаў, што для ча го пры-

зна ча на, бы ло ці ка ва, — ка жа 
ды рэк тар.
За гад вае па ка заль най фер май 

ка ля вась мі га доў Тац ця на Аў чын нік, 
а на са мім прад пры ем стве яна ўжо больш 

за 20. Па чы на ла да гляд чы кам у быч ні ку, по тым 
да іла ка роў, паз ней прый шла да кі ра ван ня МТФ. 
За гад чы ца пры зна ец ца, што ста ра ец ца заў сё ды 
не прос та вы кон ваць пра цу, а па ста ян на па ляп-
шаць іс ну ю чыя вы ні кі. Апош ні час спра вы на 
фер ме ідуць доб ра, праў да, і аб' ём ра бот вя лі кі. 
За раз, на прык лад, ня ма ад ной з да ярак, та му яе 
функ цыі ўзя ла на ся бе са ма Тац ця на.

— Пра ца ваць лёг ка, та му што лю дзі пра ве-
ра ныя, доб ра сум лен ныя, мно гія ўжо ста ра жы-
лы на фер ме. Тым не менш пра цоў ны дзень 
мо жа скон чыц ца і поз на ве ча рам: па куль усе 
ка ро вы не па до яц ца, па куль ма ла ко не па-
ме раю, не ма гу са бе да зво ліць пай сці. І нао-
гул — люб лю быць пер шай, а для гэ та га трэ ба 
пра ца ваць, — рас каз вае Тац ця на.

Гэ тай іс ці най у гас па дар цы кі ру юц ца ўсе. 
Та му і бу даў ніц тва тут вя дзец ца амаль бес-
пе ра пын на. Ёсць свая не вя лі кая бу даў ні чая 
бры га да, але на маш таб ныя ра бо ты на бі ра юць 
май строў збо ку. У пла нах буй ны пра ект — но-
вая зер не су шыль ная ўста ноў ка, а так са ма два 
сві ра ны для за хоў ван ня збож жа.

Піль на со чаць у гас па дар цы і за па рад кам, 
на фер ме ў Прас на ках 
пла ну юць за ас фаль та-
ваць усю тэ ры то рыю. 
Кла по цяц ца на ват пра 
аб ліч ча на се ле ных пунк-
таў: сва і мі сі ла мі зно сяць 
ава рый ныя па бу до вы 
і акуль тур ва юць тэ ры-
то рыі, не вя лі кія ўчаст кі 
пры ста соў ва ю чы пад 
па се вы. Ста рыя вы кар-
ча ва ныя дрэ вы вы ка рыс-
тоў ва юць у якас ці па лі ва 
для суш кі збож жа.

— У цэ лым сель ская гас па дар ка — гэ та 
та кая га лі на, дзе мож на ад па чыць толь кі ду-
шой, ба ча чы вы ні кі сва ёй пра цы. Яе ха пае і 
зі мой, і ле там. За тое якое ж шчас це ба чыць, 
што твае на ма ган ні не мар ныя, — пад вёў вы нік 
Ві талій Пла тун.

Да р'я КАС КО, Алена ДАЎЖАНОК.
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

ПА ВА ЖА НЫЯ КА ЛЕ ГІ!
Ха чу па він ша ваць вас 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. Жа даю вам 
у пер шую чар гу моц на га зда роўя, 
та ко га не аб ход на га ў на шай ня-
прос тай сфе ры дзей нас ці. Кож най 
сям'і — шчас ця, даб ра бы ту і мі ру. 
Вель мі важ на, каб вы, іду чы на 
пра цу, не за бы ва лі, што кож на-
га з вас ча ка юць до ма, а вы ні каў 
ва шай ра бо ты — па ўсёй кра і не. 
Хай ва ўсіх ва шых па чы нан нях вам 
спа да рож ні чае ўда ча, а на пра-
цы заў сё ды су пра ва джа юць плён 
і доб рыя вы ні кі!

Дырэктар ААТ «Прас на кі» 
Ві та лій ПЛА ТУН.

«У СЕЛЬ СКАЙ ГАС ПА ДАР ЦЫ АД ПА ЧЫЦЬ МОЖ НА 
ТОЛЬ КІ ДУ ШОЙ»
Ка лі аг ра рыі за раб ля юць, 
як ай ціш ні кі

УНП 600018412

Га лоў ны аг ра ном 
Ра ман БА БУЛЬ, 
га лоў ны ін жы нер 
Дзя ніс ТКА ЧУК, 
ін жы нер 
па сель гас тэх ні цы 
Па вел РУ ДЗЕ НЯ.

Дырэктар ААТ «Прас на кі» 
Ві та лій ПЛА ТУН.

Бры га дзір жы вё ла во даў 
Іна РУ СА КО ВІЧ 
кла пат лі ва да гля дае 
ма ла дое па паў нен не стат ка.

Дзей насць гэ та га 
вы со ка пра дук цый на га 
зер не су шыль на га 
комп лек су 
за бяс пе ча на 
мяс цо вым па лі вам.

Су пра цоў ні кі бух гал тар скай і фі нан са вых служ баў: Але на КА ЛЯ ДА, Свят ла на ЖУК, Ка ця ры на ПЯТ РО ВІЧ, Тац ця на ТУ РА НІ НА, Іры на ДЗІ МІД ЧЫК, 
Га лі на АЛІ ШЭ ВІЧ, Ка ця ры на ЦА РЫК, Воль га СА ЛА ВЕЙ (га лоў ны бух гал тар).

У цэ ху вы твор час ці кам бі кар моў 
для буй ной ра га тай жы вё лы.

Па мяш кан не для стат ка 
на ма лоч на та вар най фер ме «Аса вец».

Апе ра тар зер не су шыль на га 
комп лек су Юрый ГА ВАР КО.

Ка лек тыў жы вё ла во даў 
ма лоч на та вар най фер мы 
«Прас на кі» ўзна чаль вае 
Тац ця на АЎ ЧЫН НІК.

Бры га дзір жы вё ла во даў Ма рыя ЛЯТ ЧЭ НЯ 
па зна ё мі ла нас з су час ным аб ста ля ван нем 
да іль най за лы.

Га лоў ны заа тэх нік 
Ан тон 

АН ТО НЕН КА.


