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— Я за да во ле ны сва і мі спе цы-
я ліс та мі, — ка жа Ва ле рый Мі ка-
ла е віч. — Інакш і быць не мо жа: я 
сам пад бі раў ка ман ду. Ка неш не, 
па мыл кі мо гуць быць у кож на га, 
у тым лі ку і ў мя не, не заў сё ды 
атрым лі ва ец ца за ду ма нае з роз-
ных пры чын. Свае ка рэк ты вы ў 
пла ны ўно сіць і на двор'е. Але ты 
ад каз ва еш за кож на га су пра цоў ні-
ка, не за да валь няе ра бо та ка гось-
ці — шу кай за ме ну.

Га лоў ны бух гал тар Тац ця на 
Пры шчэ па пра фе сі я нал, яко га па-
шу каць, ква лі фі ка ва ны фі нан сіст, 
прын цы по вы ча ла век. У гас па дар-
цы пры жы ва ец ца і мо ладзь. Ся род 
ма ла дых ін жы нер па сель гас ма-
шы нах Сяр гей Тка чук, за гад чы ца 
фер мы На тал ля Мі ніч, заа тэх нік-
се лек цы я нер Свят ла на Пят ро ва, 
ме ха ні за та ры Сяр гей Се ва сцья но-
віч, Па вел Та роць ка. Апош ні, да-
рэ чы, сын Ва ле рыя Мі ка ла е ві ча. 
Па са да баць кі аба вяз вае хлоп ца 
пра ца ваць ад каз на, доб ра сум лен-
на. Ста рэй шы сын кі раў ні ка Вік-
тар — га лоў ны заа тэх нік. У свой 
час за кон чыў Смі ла віц кі сель ска-
гас па дар чы тэх ні кум, за тым — Го-

рац кую сель гас ака дэ мію. Прак ты-
ку пра хо дзіў у ААТ «Пра грэс-2010», 
сю ды і раз мер ка ваў ся.

У Ва ле рыя Та роць кі, мож на 
ска заць, ся мей ны пад рад, ды нас-
тыя. Ся род трох сы ноў два звя за лі 
жыц цё з сель скай гас па дар кай на 
ма лой ра дзі ме. У сель скай гас па-
дар цы пра ца ва ла і жон ка Ва ле рыя 
Мі ка ла е ві ча. Ця пер яна на пен сіі, 
але ад па чы ваць не збі ра ец ца: за-
вя ла пад соб ную гас па дар ку — хат-
ніх кло па таў ха пае. Баць ка Ва ле-
рыя Та роць кі быў ме ха ні за та рам у 
су сед няй гас па дар цы, ма ці — да-
яр ка.

Ва ле рый Мі ка ла е віч за кон чыў 
Смі ла віц кі сель гас тэх ні кум, Го рац-
кую сель гас ака дэ мію. Пра цоў ную 
бія гра фію па чы наў бры га дзі рам, 
на чаль ні кам участ ка, га лоў ным 
аг ра но мам. З 2002 го да ўзна ча ліў 
сель ска гас па дар чы вы твор чы ка-
а пе ра тыў «Пра грэс». Пад час яго 
кі раў ніц тва тут ад бы ло ся шмат пе-
ра мен да леп ша га. Па-пер шае, у 
2008-м аг ра га ра док Па цей кі быў 
га зі фі ка ва ны. Для пад во ду «бла-
кіт на га» па лі ва гас па дар ка за тра-
ці ла 100 млн руб лёў. Не ма лыя па 

тым ча се срод кі, ка лі ўлі чыць, што 
фонд за ра бот най пла ты скла даў 
30 млн руб лёў. Гэ та знач на па леп-
шы ла бы та выя ўмо вы ра бот ні каў, 
да ло маг чы масць ад мо віц ца ад 
пяч но га ацяп лен ня, на рых тоў кі 
дроў на зі му, якія «з'я да лі» знач-
ную част ку ся мей на га бюд жэ ту. 
Га зі фі ка цыя да зво лі ла аб на віць 
зер не су шыль ную гас па дар ку, ад-
мо віц ца ад са ста рэ ла га ма раль на 
і фі зіч на аб ста ля ван ня, на быць су-
час ны зер не су шыль ны комп лекс 
(ЗСК-30), што знач на аб лег чы ла 
пра цу хле ба ро баў.

У пла нах — бу даў ніц тва су-
час най фер мы на 600 ка роў з ма-
лоч на-да іль ным бло кам. Пра ект-
на-каш та рыс ная да ку мен та цыя 
ўжо пад рых та ва ная. «Без но вай 
фер мы не бу дзе ру ху на пе рад, 
да лей ша га раз віц ця, — лі чыць 
кі раў нік. — Ста рыя па мяш кан ні, 
аб ста ля ван не не ад па вя да юць 

су час ным тэх на ло гі ям. 
За да ча ну мар адзін для 
нас — па вя лі чыць па га-
лоўе жы вё лы на гек тар 
сель гас угод дзяў і ў да-
лей шым на рошч ваць 
аб' ёмы ма ла ка. Кар моў 
на рых та ва на да стат ко-
ва — 27,7 цэнт не ра на 
ўмоў ную га ла ву жы вё-
лы. Акра мя та го, з мі ну-
ла год ніх за па саў за ста-
лі ся ся наж і сі лас».

У аб' ёме вы твор час-
ці ААТ «Пра грэс-2010» 
60% зай мае пра дук цыя 
рас лі на вод ства. Сё ле та 
пад збож жа выя куль-
ту ры бы ло ад ве дзе на 
1300 гек та раў, пад цук-
ро выя бу ра кі — 440 гек-
та раў. Ка ра няп ло ды вы-
рошч ваць вы гад на, але 
пры бы так, які атрым лі-

ва юць ад іх рэа лі за цыі, мож на ска-
заць, се зон ны, ад на ра зо вы. А вось 
ма ла ко, якое зда ец ца дзяр жа ве, 
пры но сіць ста біль ны што дзён ны 
да ход.

На тэ ры то рыі гас па дар кі зна-
хо дзіц ца пяць вё сак. Ра ней прак-
тыч на ў кож най з іх бы лі фер мы, 
ця лят ні кі. Але яны бы лі ма ла коль-
кас ныя і не перс пек тыў ныя, та му 
іх за кры лі. Асноў ныя жы вё ла га-
доў чыя аб' ек ты скан цэнт ра ва ны 
на цэнт раль най ся дзі бе. Гэ та ма-
лоч на та вар ная фер ма «Па цей кі», 
якая ўклю чае тры па мяш кан ні: для 
ўтры ман ня дой на га стат ку з ма-
лоч на-да іль ным бло кам, ця лят нік, 
якія рэ кан стру я ва лі. А два га ды 
та му ўзвя лі но вы бу ды нак для су-
ха стой ных ка роў. За гад вае МТФ 

На тал ля Мі ніч. Тут жа пра цуе трак-
та рыс там-ма шы ніс там і яе муж 
Іван. Сям'я Мі ні чаў шмат дзет ная, 
вы хоў вае пя ця рых дзя цей: бліз ня-
там Алі не і Па лі не па два нац цаць 
га доў, Ві я ле це — дзе вяць га доў, 
Уль я не — шэсць. Дзяў чын ка ка жа, 

што, ка лі вы рас це, за ме ніць та ту 
на трак та ры. Ста рэй шы сын Жэ ня 
так са ма, як і баць кі, звя заў свой 
лёс з сель скай гас па дар кай. Хло-
пец — на ву чэ нец Мар' і на гор ска га 
аграр на-тэх ніч на га ка ле джа.

Ка неш не, На тал лі ня лёг ка су-
мя шчаць пра цоў ныя аба вяз кі, 
аба вяз кі ма ці, жон кі, гас па ды ні. 
Да рэ чы, сям'я тры мае на пад вор-
ку ка ро ву, ця ля, сві ней, тру соў, 
ін ды коў, ку рэй. Але ма ці да па ма-
га юць дзе ці.

— Ра бо та за гад чы цы фер мы 
так са ма ня лёг кая, але ці ка вая, — 
сцвяр джае На тал ля Мі ка ла еў-
на. — Па спе цы яль нас ці я са цы-
яль ны ра бот нік, ды, ка лі ды рэк тар 
пра па на ваў уз на ча ліць фер му — 
па га дзі ла ся.

— І ў яе ўсё атрым лі ва ец ца, — 
ус ту пае ў раз мо ву Ва ле рый Мі ка-
ла е віч. — Га лоў нае, ёсць жа дан не 
пра ца ваць, ёсць мэ та. Ця пер шмат 
ін фар ма цыі па жы вё ла га доў лі ў ін-
тэр нэ це, ёсць спе цы я лі за ва ная лі-
та ра ту ра, ды і на шы спе цы я ліс ты 

з аду ка цы яй заў сё ды пад ка жуць, 
што трэ ба.

На МТФ пра цу юць двац цаць 
тры ра бот ні кі — жы вё ла во ды, 
да яр кі, пад воз чы кі кар моў, вар-
таў ні кі, пры бі раль шчы кі. Яны аб-
слу гоў ва юць 750 дой ных ка роў, 
148 ця лят уз рос там да трох ме ся-
цаў і 123 — ад трох да шас ці ме ся-
цаў. З па чат ку ліс та па да на фер ме 
атры ма лі доб ры пры плод ма лад-
ня ку — 23 ця ля ці. Да кан ца ме ся-
ца ча ка ец ца боль шы «ўра джай». 
На МТФ ця пер до яць па 13 літ раў 
ма ла ка на ка ро ву што дзень. Але 
ро бяць усё не аб ход нае, каб «ра-
гу лі» пры но сі лі больш пра дук цыі. 
І на доі па сту по ва па вы ша юц ца. 

У цэ лым гас па дар ка плю суе да 
ана ла гіч на га мі ну ла год ня га ўзроў-
ню на 400 тон ма ла ка, а рэа лі за-
цыя скла ла на 550 тон больш.

Умо вы для ра бот ні каў сель-
гас ар га ні за цыі, ска жу так, мак сі-
маль на на блі жа ны да га рад скіх. 
Тут ёсць усё не аб ход нае для ад-
па чын ку, за да валь нен ня куль тур-
ных, бы та вых, са цы яль ных па трэб. 
Пра цаў ні кі за бяс пе ча ны жыл лём 
з усі мі вы го да мі: газ, га ра чая і ха-
лод ная ва да. Лі та раль на два га ды 
та му па бу да ва лі до мі кі па пра гра-
ме ад наў лен ня і раз віц ця ся ла.

У аг ра га рад ку функ цы я ну юць 
паш то вае ад дзя лен не су вя зі, ся-
рэд няя шко ла, Дом куль ту ры, біб-
лі я тэ ка, фель чар ска-аку шэр скі 
пункт, які ўзна чаль вае во пыт ны 
ме дык Люд мі ла Ко зел, ма га зін, 
ста ло вая. Ста ло вая пра цуе, ка лі 
па чы на юц ца ма са выя се зон ныя 
ра бо ты — па сяў ная, ка са ві ца, 
убор ка ўра джаю. Кор мяць тут 
смач на і якас на. Удзель ні кі жні ва, 
на прык лад, за хар ча ван не пла ці лі 
толь кі 20% ад яго кош ту, ас тат-
няе кам пен са ва ла сель гас ар га ні-
за цыя. Два ра зы на дзень ім да-

ва лі га ра чыя 
стра вы: суп, 
боршч, гар-
ні ры, буль бу, 
мяс ныя стра-
вы, а так са ма 
све жыя па мі-
до ры, агур кі, 
со кі. Не кож-
ная гас па ды ня, асаб лі ва, якая 
пра цуе, мае маг чы масць пры га-
та ваць му жу, сы ну та кі абед до ма. 
А ды рэк тар лі чыць, што ад доб-
ра га хар ча ван ня ў пад на ча ле ных 
уз ні ма ец ца на строй, па вы ша ец ца 
пра дук цый насць пра цы. Не здар ма 
ка жуць, як пад сіл ку еш ся, так і па-
пра цу еш, сы ты ра бот нік — доб ры 

ра бот нік. Па мяш кан не ста ло вай 
пра да стаў ля ец ца так са ма лю дзям 
для ар га ні за цыі свя точ ных бан ке-
таў, жа лоб ных ста лоў.

Асаб лі вы го нар Ва ле рыя Та-
роць кі — мяс цо вы парк ад па чын ку, 
які ство ра ны па яго іні цы я ты ве і іні-
цы я ты ве бы ло га стар шы ні сель вы-
кан ка ма Ге на дзя Ло пу ха. У зя лё-
най зо не ўлад ка ва ныя пры го жыя 
лаў кі, ліх та ры, фан тан, ам фі тэ атр 
са сцэ най, ма лыя ар хі тэк тур ныя 

фор мы, ва лей боль ная пля цоў ка. 
Уста ноў ле ны і спе цы яль ны до мік 
для кро сін гу, дзе лю дзі мо гуць па-
кі нуць кні гі, узяць іх па чы таць. Гэ ты 
«аб' ект» ка рыс та ец ца асаб лі вым 
по пы там. У пар ку ла дзяц ца роз-
ныя ме ра пры ем ствы, свя ты вёс кі, 
кон кур сы «Ула дар ся ла».

По бач з пар кам па бу да ва-
на пры ват ная кра ма, дзе мож на 
на быць пра дук ты, та ва ры паў ся-
дзён на га по пы ту. Пра цуе ганд-
лё вы пункт з ра ні цы да поз ня га 
ве ча ра. А мяс цо выя жы ха ры мо-
гуць су мяс ціць па ход за па куп ка мі 
з ад па чын кам. Ня даў на да кра мы 
зра бі лі пры бу доў ку, дзе бу дуць 
ганд ля ваць бы та вой хі мі яй.

Сло вам, у «Пра грэ се-2010» 
уме юць і пра ца ваць, і ад па чы ваць. 
«Ка лі доб ра ар га ні за ваць ра бо ты, 
пра вес ці іх якас на, свое ча со ва, то 
за ста ец ца ў сель скіх пра цаў ні коў 
час, каб рас сла біц ца, ад па чыць, 
па свят ка ваць, — лі чыць Ва ле рый 
Мі ка ла е віч. — Сё лет няй во сень-
скай па сяў ной не над та спры я лі 
ўмо вы на двор'я, але ўжо 26 ве-
рас ня мы да тэр мі но ва за кон чы-
лі се яць азі мыя на 932 гек та рах. 
Па пя рэд не вы зна чы лі ся ра зам з 
ме ха ні за та ра мі па ўмо вах пра цы, 
апла це, тэр мі нах і з іх зго ды пры-
ня лі ад па вед нае ра шэн не. Сон ца 
ўзы хо дзіць — яны ў по лі, са дзіц-
ца — да до му. Хле ба ро бы да стой-
на ад пра ца ва лі 15 дзён і атры ма лі 
доб рую зар пла ту», — кан ста туе 
ды рэк тар. — Усё за ле жыць ад 
жа дан ня: хто хо ча пра ца ваць, 
пра цуе і за раб ляе, а не па тра-
буе зар пла ту. Дар ма вых гро шай 
не бы вае.

Він шую ўсіх, хто пра цуе і пра ца ваў 
у на шай гас па дар цы, ця пе раш ніх і бы-
лых ра бот ні каў, спе цы я ліс таў, бы лых 
кі раў ні коў гас па дар кі, пен сі я не раў, 
якія зра бі лі ўсё не аб ход нае для агуль-
на га гра мад ска га даб ра бы ту. Асаб лі-
вая ўдзяч насць Аляк санд ру Паў ла ві чу 
Ва да п'я ну, які ўзна чаль ваў кал гас 
шас нац цаць га доў. Дзя куй усім за ня-
лёг кую пра цу. І ніз кі па клон. А нам за-
ста ец ца доб ра пра ца ваць, пра цяг ваць 
іх спра ву, па мна жаць на быт кі, каб бы-
ло да стой ным жыц цё і за мож на жы лі 
лю дзі, а так са ма вы ра шаць за да чы, 
якія ста віць пе рад на мі Прэ зі дэнт Бе-
ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка і кі раў-
ніц тва ра ё на.

Ды рэк тар ААТ «Пра грэс-2010» 
Ва ле рый ТА РОЦЬ КА.

Ге не ра ла ро біць сві та. Так ка за лі здаў на. Але гэ тае сцвяр-
джэн не мож на пе ра фра за ваць на су час ны лад: кі раў ні ка 
ства рае ка ман да. Га лоў ныя прын цы пы ка манд на га ўза е-
ма дзе ян ня: «Лю дзям мож на да вя раць, лю дзі бу дуць да па-
ма гаць». Інакш — адзін за ўсіх, усе за ад на го. Ка лі лю дзі 
пра цу юць, як друж ная ка ман да, у іх ёсць агуль ная спра ва, 
ка лі яны ра зам ду ма юць, усё ро бяць су мес на і кож ны ве дае, 
за што ад каз вае і да па ма гае ін шым. У ар га ні за цыі, якая вы-
бу да ва на як ка ман да, ін та рэ сы кі раў ні ка і су пра цоў ні каў — 
агуль ныя. Доб ры кі раў нік па ва жае сваю ка ман ду і ра іц ца з 
ёй. Доб рая ка ман да ду мае ра зам з кі раў ні ком, але пас ля та-
го, як ён пры няў ра шэн не, яго не аб мяр коў вае, а вы кон вае. 
Ме на ві та та кія ста сун кі скла лі ся ў ды рэк та ра ад кры та га ак-
цы я нер на га та ва рыст ва «Пра грэс-2010» Ка пыль ска га ра ё на 
Ва ле рыя Та роць кі з пад на ча ле ны мі.

КІ РАЎ НІ КА СТВА РАЕ КА МАН ДА, А КІ РАЎ НІК — КА МАН ДУКІ РАЎ НІ КА СТВА РАЕ КА МАН ДА, А КІ РАЎ НІК — КА МАН ДУ
Ды рэк тар ААТ «Пра грэс-2010» Ва ле рый Та роць ка з'яд наў друж бай ка лек тыў

Га лоў ны бух гал тар Тац ця на ПРЫ ШЧЭ ПА 
і бух гал тар па жы вё ла га доў лі Ка ця ры на ДВО РАК за ра бо тай.

Парк по бач з сель са ве там ство ра ны сі ла мі 
гас па дар кі, ра дуе дзя цей і да рос лых.

На зер не су шыль ным комп лек се 
заў сё ды ха пае ра бо ты.

На тал ля МІ НІЧ, за гад чы ца 
цэнт раль най ма лоч на та вар най фер мы, 

і Свят ла на ПЯТ РО ВА, 
заа тэх нік-се лек цы я нер, у да іль най за ле.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.У
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— Мы не былі у вашым калектыве роў на сем га-
доў. Што за гэ ты час з'я ві ла ся но ва га, Анд рэй Аляк-
санд ра віч?

— Без умоў на, зме ны ёсць, і ды на мі ка ста ноў чая. Ка лі 
га ва рыць пра спра вы вы твор чыя, то ў нас па вя лі чы лі ся 
пло шчы, на якіх мы са мі вы рошч ва ем цук ро выя бу ра кі. 
Сё ле та вы рошч ва лі 
са лод кі ко рань на 
дзвюх з па ло ваю 
ты ся чах гек та раў. 
Па ста ян на аб наў-
ля ец ца наш парк 
сель ска гас па дар-
чай тэх ні кі. На сён-
няш ні дзень ма ем 
шэсць бу ра каў бо-
рач ных кам бай наў 
«Хол мер», якія ся-
бе цу доў на за рэ ка-
мен да ва лі. Да рэ чы, 
сё ле та ку пі лі но вы 
«Хол мер». Ёсць 
увесь на бор сель-
ска гас па дар чай 
тэх ні кі, не аб ход най 
для сяў бы і до гля ду 
за па се вамі цук ро-
вых бу ра коў, бо 
на бы ва ем і но выя 
трак та ры, плу гі, 
апырс кваль ні кі. На 
сён няш ні дзень ма-
ем 13 пры чап ных апырс кваль ні каў для апра цоў кі па се ваў 
і два са ма ход ныя. На огул на прад пры ем стве больш за 
150 адзі нак сель ска гас па дар чых ма шын. Та му бу ду ем 
сваю но вую вы твор чую ба зу для за хоў ван ня ма шын і ме-
ха ніз маў, дзе ёсць усё не аб ход нае — пля цоў кі, на ве сы, 
га ра жы, бок сы, май стэр ні, а так са ма кан то ра. Да Но ва га 
го да пла ну ем пе ра ехаць. Удас ка наль ва юц ца срод кі аба-
ро ны рас лін, ві ды і сар ты на сен ня — мы за куп ля ем вель мі 
шмат яго най мен няў. Мя ня юц ца ўгна ен ні — ра ней бра лі 
го мель скія, а за раз па чаў вы пус каць на він ку «Бе ла русь-
ка лій», там кры ху ін шая фор му ла.

— Важ нае пы тан не: зо на аб слу гоў ван ня па шы-
ра ец ца?

— Па шы ра ец ца, і ад па вед на рас туць аб' ёмы ра бот. На 
сён няш ні дзень пра цу ем у дзвюх аб лас цях — Мін скай і 
Ма гі лёў скай. У ста ліч ным рэ гі ё не — у Слуц кім, Са лі гор-
скім, Ка пыль скім, Клец кім, Уз дзен скім, Пу ха віц кім ра ё нах. 
На Ма гі лёў шчы не — у Бы хаў скім, Кі раў скім, Асі по віц кім 
і Ма гі лёў скім. Гэ та ў асноў ным, што да ты чыцца ўбор-

кі. А больш бліз кім 
тэ ры то ры ям да па-
ма га ем вы кон ваць 
шы ро кі спектр па-
ля вых ра бот.

— Ці вы гад на 
вам пра ца ваць за 
«бліз кім све там», 
бо та кія ад лег-
лас ці: Бы хаў, Кі-
раўск?.. Ка ман дзі-
ро вач ныя і транс-
парт ныя рас хо ды 
акуп ля юц ца?

— Без умоў на. 
Мы за га дзя ўсё 
пра лі чы лі. На ват 
пры та кіх на клад-
ных вы дат ках на ша 
рас цэн ка для гас-
па да рак за ўбор ку 
са мая вы гад ная ў 
кра і не. Яшчэ адзін 
плюс — мы пры-
яз джа ем да за-
каз чы ка са сва ім 

па лі вам. Ра зам з кам бай на мі ў ка ман дзі роў цы і на шы 
бен за во зы, і на пра ця гу ўбор кі ў кі раў ні коў гас па да рак 
га ла ва не ба ліць па гэ тай па зі цыі.

— Пе ра лік ва шых па слуг для гас па да рак да стат-
ко ва за ман лі вы. Ён рас це?

— Ад на з апош ніх, што мы да ба ві лі, гэ та прэ са ван не 
са ло мы. Каб па ско рыць пра цэс убор кі са ло мы на аран-
ду е мых пло шчах і вы зва ліць па лі для да лей шай ра бо ты, 
на бы лі тры вы со ка пра дук цый ныя прэ сы, і яны пе ра кры ва-
юць усю гэ тую тэ ры то рыю. На сва іх (аран ду е мых) па лях — 
бяс плат на для гас па да рак, яны атрым лі ва юць так са-
ма ма ку ху і па та ку. Ка лі за вяр ша ем гэ тую ра бо ту ў ся-
бе, едзем да па ма гаць гас па да рам. А на па лі, дзе рос 

бу рак, пад поў ную па трэ бу ўно сім угна ен ні. Не-
ка то рыя з іх ма юць па доў жа ны эфект, і мы та кім 
чы нам спры я ем пра дук цый нас ці зя мель і на бу-
ду чае, што для аг ра ры яў заў сё ды важ на. Глу-
шым пус та зел ле, і пас ля нас яго заў сё ды на шмат 
менш. Так што гас па дар кам з усіх ба коў вы гад-
на з на мі сяб ра ваць, — усмі ха ец ца су раз моў нік. 
— З чыс тым сэр цам ка жам ім: мы бя ром усё боль-
шую ад каз насць за ваш ура джай цук ро вых бу ра-
коў. І яны ве да юць, што гэ та так, і да вя ра юць.

— Са мі вы вы рошч ва е це са лод кі ко рань 
на дзвюх з па ло вай ты ся чах гек та раў. А на 
якіх пло шчах на огул да па ма га е це аг ра ры ям 
гас па да рыць?

— Тут трэ ба гля дзець па ві дах ра бот. Што да ты чыцца 
ўбор кі цук ро вых бу ра коў, то на сён няш ні дзень убра лі 
іх на пло шчы больш за адзі нац цаць ты сяч гек та раў — 
11 ты сяч 700. А рас лі ны аба ра ня ем на пло шчах ад са ра ка 
да пя ці дзе ся ці ты сяч га. Гэ та амаль па ло ва тэ ры то рыі, 
за ня тай у кра і не пад цук ро выя бу ра кі. Па зо не Слуц ка га 
цук ро ва га кам бі на та што год убі ра ем со рак — со рак два 

пра цэн ты тэ ры то рыі, за ня тай бу ду чай сы ра ві най. А па 
кра і не ліч ба скла дае 10—12 пра цэн таў. Са мі ра зу ме е це, 
які ве лі зар ны аб' ём ра бо ты.

— Што вам больш вы гад на чыс та эка на міч на — 
аказ ваць шмат лі кія і раз на стай ныя па слу гі гас па дар-
кам ці са мім зай мац ца вы рошч ван нем?

— Больш вы гад ныя ўлас ныя цук ро выя бу ра кі. Ка неш не, 
ка лі ўра джай насць вы со кая, вы шэй за 350—370 цэнт не-
раў з гек та ра. Гэ ты год уда лы і для нас, і для аг ра ры яў у 

цэ лым. У нас ура джай — 520 цэнт не раў з гек та ра. У сель-

гас прад пры ем стваў так са ма ў асноў ным вы со кі. Бо і ўмо вы 

на двор'я па спры я лі, і аг ра на міч ныя служ бы на бы лі ба га ты 

во пыт вы рошч ван ня, і на сен не па да бра на ўда ла, і срод кі 

аба ро ны рас лін ўне се ны свое ча со ва. Усё сыш ло ся.

— Стар шы ня на зі раль на га са ве та ак цы я нер на га 
та ва рыст ва «Слуц кі цук ро ва ра фі над ны кам бі нат» Во-
сіп Да пі ра ў лі ку пры чын вы со ка га ўра джаю на зваў і 
да па мо гу аг ра ры ям з бо ку ва ша га ССК.

— Дзя куй Во сі пу Іо сі фа ві чу за доб рае сло ва, а так са ма 
за тую па ста ян ную да па мо гу, якую кі раў ніц тва кам бі на та 

аказ ва ла нам з пер ша га дня ста наў лен ня і аказ вае ця пер. 
Мы ад чу ва ем уза е ма ра зу мен не і пад трым ку і з бо ку вы-
ка наў чых ка мі тэ таў ра ё наў, у якіх пра цу ем, іх кі раў ні коў 
і ўпраў лен няў сель скай гас па дар кі. Спра ву ро бім ад ну, і 
кро чым по бач. На шы ім він ша ван ні са свя там!

— Пра ца ваць што год эфек тыў на і вам, і ўсім аг-
ра ры ям пе ра шка джае ня ўстой лі вае на двор'е, у тым 
лі ку пе ра ўвіль гот не насць гле бы. Ці азна чае гэ та, што 
пад ва шу куль ту ру па трэб на вы дзя ляць толь кі дрэ ні-

ра ва ныя па лі?
— Мы шмат ез дзім па ра ё нах і 

ба чым, што ў апош нія га ды ме лі я-
ра та ры пра цу юць до сыць ак тыў-
на. Але не толь кі дрэ наж з'яў ля-
ец ца ра та ван нем. Па трэб на, каб 
гас па дар кі вы кон ва лі так са ма 
раз ушчыль нен не гле бы — гэ та 
ка лі пры пра вя дзен ні се зон ных 
ра бот рых ляц ца не толь кі яе верх-
нія, але і ніж нія слаі. Та ды віль-
гаць, асаб лі ва ліш няя, сва бод на 
пра ні кае ў глы бі ню, сы хо дзіць 
са ма па са бе. А па куль віль гаць 
сы хо дзіць дрэн на, ма руд на. У гэ-
тым мы ба чым праб ле му. Вось 
той пе ра да вы пры ём, да яко га 
вар та імк нуц ца.

— Анд рэй Аляк санд ра віч, без 
якіх ва шых па слуг гас па дар кам 
бы ло б вель мі цяж ка?

— Перш за ўсё — убор ка цук-
ро вых бу ра коў. Без на шай да-
па мо гі ўбраць бу дзе не рэ аль на. 

Я ўжо на зы ваў ліч бу 40 пра цэн таў — 
уя ві це, які гэ та аб' ём да па мо гі. Пра ца ём кай за да чай з'яў-
ля ец ца і па груз ка ўра джаю, мы гру зім пад трыс та ты-
сяч тон што год. Не каль кі на шых па груз чы каў «Кляй не» 
і «Хол мер» раз лі ча ны не толь кі на тое, каб чэр паць і па да-
ваць на са ма звал, але аб ста ля ва ны сіс тэ ма мі ачыст кі, з іх 
транс пар цёр най стуж кі сы ра ві на ідзе ачы шча ная. І яшчэ 
адзін з за па тра ба ва ных ві даў па слуг — уня сен не срод каў 

аба ро ны рас лін. Гэ та вя лі кая да па мо га гас па дар кам, мы 

раз вя за лі ім ру кі. Патрэбна адзначыць, што свае па слу гі 

мы аказ ва ем вяс ной, а гас па дар кі раз ліч ва юц ца з на мі ў 

каст рыч ні ку-ліс та па дзе, ка лі па сту па юць гро шы за но вы 

ўра джай і яны ста но вяц ца пла це жаз доль ны мі.

— Вы па-ра ней ша му з'яў ля е це ся па лі го нам но вых 
тэх на ло гій для цук ро вых кам бі на таў?

— Што год вы пра боў ва ем но выя сар ты цук ро вых 
бу ра коў. Сё ле та вы пра боў ва лі больш за 90 гатункаў. 
На пру жа ная се лек цый ная ра бо та на ву коў цаў і прак-
ты каў па він на пры вес ці ў рэш це рэшт да ства рэн ня 
ад пра ца ва най сіс тэ мы га ран та ва на вы со кіх ура джа-
яў. Акра мя та го, за клад ва ем до сле ды па ўгна ен нях, 

у пры ват нас ці па на сы чэн ні іх мік ра эле мен та мі, па 
срод ках аба ро ны рас лін. З гэ тай мэ тай пад трым лі ва-
ем цес ныя кан так ты з Ня свіж скай на ву ко вай стан цы-
яй па цук ро вых бу ра ках, з ін сты ту та мі На цы я наль най 
ака дэ міі на вук. Сё ле та за клю чы лі да га вор з Ін сты ту там 
агуль най і не ар га ніч най хі міі на пра вя дзен не вы пра-
ба ван няў но ва га ві ду ўгна ен няў — гэ та свое асаб лі вая 
кам па зі цыя сіль ві ні ту і глі ніс тых шла маў з шла ма ад-
стой ні ка «Бе ла русь ка лія».

— Ці ўда ец ца за ха ваць вы со ка пра фе сій ны ка лек-
тыў, які вы пад бі ра лі на пра ця гу апош ніх 15 га доў?

— З май го пунк ту гле джан ня, ён са мы леп шы з тых, 
якія ве даю. Гэ та на ват ужо не ка лек тыў, а ад на сям'я. 
У нас ня ма ця ку час ці кад раў. Рэд ка нех та сы хо дзіць, 
хі ба толь кі на па вы шэн не. Спе цы я ліс ты ў асноў ным 
пра цу юць па ста ян ныя, та му яны — са праўд ныя спе цы-
я ліс ты. Вель мі да свед ча ныя і ме ха ні за та ры, якія на бы лі 
ба га ты во пыт. На пя рэ дад ні свя та ха це ла ся б на зваць 
ім ёны Сяр гея Сла ва шэ ві ча — на мес ні ка ды рэк та ра, 
аг ра но маў Ві та ля Мя цель ска га і Мі ха і ла Зянь ко ві ча, 
га лоў на га ін жы не ра Ула дзі мі ра Аў ду ся — ён тут з пер-
ша га дня іс на ван ня ар га ні за цыі. Не за мен ны ча ла век, 
вель мі ква лі фі ка ва ны ін жы нер Фё дар Алеш ка. Як і ме-
ха ні за та ры Сяр гей Кля шчук, Ге надзь Кля шчук, Анд рэй 
Ру сак, Дзміт рый Іва ноў, Аляк сандр Су ша нок, Юрый 
Тра фі мо віч, Дзміт рый і Аляк сандр Ня мко ві чы, Ге надзь 
Ха ры саў, Ва дзім Ян ка вой. Эка на міст Лю боў Пра ка по-
віч так са ма пра цуе з пер ша га дня. Га лоў ны бух гал тар 
Але на Жу ка вец — цу доў ны ча ла век і ра бот нік. Я мог 
бы на зваць фак тыч на кож на га. Ра дуе, што су мес ная 
друж ная ра бо та дае свой плён. Він шую сва іх ка лег 
і па плеч ні каў са свя там і зы чу шчас ця, зда роўя, мі ру.

Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ. 
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА. 

Прад стаў ля ем су раз моў ні ка.

Анд рэй Кун цэ віч пер шыя жыц цё-

выя ўні вер сі тэ ты пра хо дзіў у «ака дэ міі 

Ля ме шчан кі» — у род ным кал га се імя 

Кі ра ва Слуц ка га ра ё на, якім шмат га-

доў кі ра ваў і вы веў у лі да ры ўсе са юз-

на га маш та бу Ге рой Са цы я ліс тыч най 

Пра цы Сяр гей Ля ме шчан ка. Вы пуск нік 

БІМС Га па чы наў у род най гас па дар-

цы ў Каз ло ві чах ін жы не рам, да рос да 

га лоў на га ін жы не ра і на мес ні ка стар-

шы ні. Быў стар шы нёй су сед ня га кал-

га са імя Тэль ма на. У СУП «Аг ра сэр віс 

ССК» прый шоў га лоў ным ін жы не рам, 

а ў 2005 го дзе ўзна ча ліў ка лек тыў.

З'яў ля ец ца стар шы нёй Слуц кай 

ра ён най ар га ні за цыі рэс пуб лі кан ска га 

гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая Русь». 

За раз ён і яго та ва ры шы рых ту юц ца да 

з'ез ду аб' яд нан ня, які прой дзе на днях.

За той час, што мы не ба чы лі ся, 

стаў дзе дам. Лю бі май унуч цы хут ка 

бу дзе тры гад кі. 

«Бя ром на ся бе ад каз насць «Бя ром на ся бе ад каз насць 
за ваш ура джай»за ваш ура джай»

Во ры ва на аран да ва ных па лет ках 
у ААТ «Слуц кая ні ва».

Та кіх калектываў у Бе ла ру сі, ка лі не па мы ля ем ся, уся го два. Але зна чэн не кож на га
для эка но мі кі кра і ны скла да на пе ра аца ніць. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» гу та рыць 
з ды рэк та рам дач чы на га прад пры ем ства Слуц ка га цук ро ва ра фі над на га кам бі на та — 
СУП «АГ РА СЭР ВІС ССК» Анд рэ ем КУН ЦЭ ВІ ЧАМ.

Намеснік дырэктара Сяр гей СЛА ВА ШЭ ВІЧ і ме ха ні за тар Юрый ТРА ФІ МО ВІЧ.

На па лет ках ААТ «Луч ні кі» 
за вяр ша ец ца ўбор ка ўра джаю.

Ар га ні за ва на пра цуе ка лек тыў ме ха ні за та раў 
звен ня во га Дзміт рыя ІВА НО ВА.
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