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Скла да ным ма шы нам — 
тэх ніч на аду ка ва ныя 
лю дзі

Пад рых тоў кай спе цы я ліс таў для ра-

бо ты на сель гас прад пры ем ствах ра ней 

ак тыў на зай ма лі ся пра фе сій ныя ву чы-

лі шчы і ву чэб на-пра мыс ло выя комп лек-

сы (ВПК) пры шко лах. Гэ та бы ла вя лі кая 

да па мо га для АПК.

— Сён ня гэ ты мо мант упу шча ны, 

ад нак мы тры ма ем цес ную су вязь з 

Пру жан скім дзяр жаў ным аграр на-тэх-

ніч ным ка ле джам і ін шы мі на ву чаль-

ны мі ўста но ва мі. Тыя, хто да нас ад туль 

пры хо дзіць на ра бо ту, ся дае за руль 

вы со ка пра дук цый най энер га на сы ча най 

тэх ні кі і спа кой на пра цуе, — дзе ліц ца 

сак рэ там по шу ку кад раў Пётр БІ ЛЕЦ КІ, 

стар шы ня ААТ «Му ра ва». — Сён няш-

няя тэх ні ка — гэ та не толь кі ме ха ніч ная 

част ка. Яна кам п'ю та ры за ва ная, і каб 

кі ра ваць та кі мі да ра гі мі і скла да ны мі 

ма шы на мі, трэ ба быць тэх ніч на аду ка-

ва ным.

Кі раў нік пру жан скай гас па дар кі сам 

вы пуск нік ка ле джа, так што ве дае пра-

гра му і якасць на ву чан ня не па чут ках. 

Як ка жуць у на ву чаль най уста но ве, 

без ра бо ты не за ста ец ца ні во дзін сту-

дэнт — раз бі ра юць спе цы я ліс таў яшчэ 

пад час ву чо бы.

— Мы су пра цоў ні ча ем з усі мі гас па дар-

ка мі Брэсц кай воб лас ці, та му што рых ту ем 

кад ры ся рэд ня га звя на толь кі для сель ска-

гас па дар чай га лі ны. Для тэх ніч на га і энер-

ге тыч на га за бес пя чэн ня пра цэ саў сель ска-

гас па дар чай вы твор час ці рых ту ем тэх ні каў-

ме ха ні каў, сле са раў па ра мон це сель гас ма-

шын і аб ста ля ван ня, трак та рыс таў, кі роў цаў 

ка тэ го рый В і С, аг ра но маў, тэх ні каў-

элект ры каў, элект ра ман цё раў 3-4 раз-

ра даў і ін шыя ра бо чыя спе цы яль нас ці. 

Сё ле та пла ну ем атры маць лі цэн зію 

на пе ра пад рых тоў ку на ка тэ го рыі D 

і Е, — га во рыць Ста ні слаў КО ЗЕЛ, 

ды рэк тар Пру жан ска га дзяр жаў на-

га аграр на-тэх ніч на га ка ле джа. — 

Уся го ў нас 726 на ву чэн цаў-«оч ні каў», 

48 з якіх дзяў ча ты, і 380 за воч ні каў.

Мы па гу та ры лі з мо лад дзю, каб 

да ве дац ца пра іх пла ны на да рос лае 

пра цоў нае жыц цё.

На тал ля КА НА ВЕ ГА, трэц ця-

курс ні ца, бу ду чы ме ха нік са спе-

цы я лі за цы яй сле сар па ра мон це 

сель гас аб ста ля ван ня, трак та рыст 

і кам бай нер, ка жа: «Заўж ды лю бі ла 

тэх ні ку, та му не за дум ва ла ся, ку ды 

іс ці ву чыц ца».

— На тэх ніч ным за бес пя чэн ні за 

амаль дзе сяць га доў ма ёй ра бо ты тут 

На та ша — пер шая дзяў чы на, што ву-

чыц ца на дзён ным ад дзя лен ні, — пры-

знаў ся ды рэк тар ка ле джа.

Мі кі та СЯ ДОЎ, вы пуск нік-элект-

ра ман цёр, га во рыць: «Вы браў мес ца 

ў Брэсц кай пе ра со вач най ме ха ні за ва-

най ка ло не (ПМК), на ра бо ту пай ду ў 

маі, а заўт ра — аба ро на дып ло ма».

На ву чэн цы на столь кі за па тра ба ва-

ныя, што мо гуць са мі вы бі раць мес ца 

ра бо ты згод на з рэй тын гам дып ло ма.

Ілья ЮНАШ, сту дэнт 4-га кур са, 

бу ду чы аг ра ном. Пла нуе атры маць вы шэй-

шую аду ка цыю ў Грод не, а ка лі не атры ма-

ец ца, — на ра бо ту ў Ваў ка выс кі ра ён, які ён 

вы браў сам. Юнак вы хо дзіць на чыр во ны 

дып лом, за пля чы ма ў яго 1-е мес ца ў рэс-

пуб лі кан скім кон кур се аг ра май стэр ства. Пры 

гэ тым ка ледж за няў у гэ тых спа бор ніц твах 

трэ цяе мес ца.

— Пад рых тоў ка ў на шым ка ле джы леп-

шая, чым у ас тат ніх, — ка жа юнак. — Ка лі я 

ўзяў пер шае мес ца, зна чыць мя не лепш на-

ву чы лі. Да та го ж на шы вы клад чы кі ма юць 

прак тыч ны во пыт ра бо ты ў гас па дар ках. 

Яны ве да юць мо ман ты, пра якія тэ а рэ ты кі 

на ват не зда гад ва юц ца.

Ар цём ПЕТ РАНЬ, на ву чэ нец 4-га кур-

са, бу ду чы аг ра ном, па раз мер ка ван ні 

знай шоў са бе мес ца ў гас па дар цы «Ру жан-

скае». «Дзве тэх на ла гіч ныя прак ты кі ўжо 

там прай шоў. Мне спа да ба ла ся, та му ўжо 

мэ та на кі ра ва на пай ду ту ды на ра бо ту», — 

па дзя ліў ся юнак.

Іван ЯКУ ТА з 4-га кур са ву чыц ца на 

ме ха ні ка. Ле тась за няў трэ цяе мес ца на 

Рэс пуб лі кан скім кон кур се пра фе сій на га 

май стэр ства WorldSkіlls. Кам пе тэн цыю па 

сель скай гас па дар цы та ды ў гэ тыя спа бор-

ніц твы ўвя лі ўпер шы ню.

— Усе вы ні кі, якія па каз ва юць хлоп цы і 

дзяў ча ты, — гэ та іх аса біс тая за слу га, мы 

толь кі да ём ім маг чы масць раз віць свае 

здоль нас ці, — ка жа Ста ні слаў Ко зел. — 

Мы на ват не ўсе за яў кі мо жам за крыць ад 

прад пры ем стваў, бо прос та не ха пае вы-

пуск ні коў.

Су ха веі, «ля ту чы» азот 
і ўстой лі вая да за су хі тра ва

Па сяў ная збож жа вых у «Му ра ве» сё ле та 

скон чы ла ся ра на. Буль ба так са ма апы-

ну ла ся ў зям лі ўжо ў ся рэ дзі не кра са ві ка, 

хоць ра ней са джаць яе завяршалі на 9 мая, 

ка жуць мяс цо выя, раз ва жа ю чы пра ран ні 

на ды ход вяс ны. Зям лю тут вы ка рыс тоў ва-

юць на столь кі ра цы я наль на, што ледзь ве 

не ад ра зу за акном ды рэк та ра пра хо дзіць 

рал ля, па якой, па куль мы га во рым, пра-

ходж ва юц ца бус лы.

— Ка лі ра ней з не ка то ры мі ра бо та мі не 

спраў ля лі ся ў час пас ля зі мы, то сё ле та ўжо 

грэх скар дзіц ца. Дзя ку ю чы ран няй вяс не 

атры маў ся вя лі кі пра ме жак ча су па між сяў-

бой і пер шым уко сам траў. Бы ла маг чы-

масць пад рых та ваць і тэх ні ку, і лю дзей да 

пер ша га «тра вя но га ўра джаю», — ха рак та-

ры зуе на двор'е Пётр Бі лец кі.

Бла га ад нак, што су ха веі ў ра ё не па ну-

юць, даж джу зу сім яшчэ не бы ло ў кра са-

ві ку, ка лі мы ез дзі лі ў гос ці ў гас па-

дар ку.

— Гэ та стрэ са вы стан для рас лін. 

Віль га ці ім ня ма, а ноч чу яшчэ за ма-

раз кі бя руц ца пас ля дзён най спя ко ты. 

З май го во пы ту ма гу ска заць, што 

ка лі ка лян дар ная вяс на друж на на-

ды хо дзіць, то і ў дзве зме ны на шы 

лю дзі пра цу юць. Спра ва кі піць. А ка лі 

вяс на га ра чая, то і се яць трэ ба, і пад-

корм ку ра на да лі, а азот не пра цуе ў 

хо ла дзе. Ця пер прый дзец ца дру гую 

пад корм ку ра біць, — ка жа кі раў нік 

ААТ «Му ра ва».

З та кім мер ка ван нем цал кам згод ны 

га лоў ны аг ра ном гас па дар кі Мі ха іл 

ГАЎ РА, які ка жа, што ра бот ні кі вы-

твор час ці ў цэ лым ад моў на ста вяц ца 

да ран няй вяс ны, бо ў пры ро дзе ўсё 

па він на ад бы вац ца так, як за ве дзе на 

спрад ве ку.

— Уліч ва ю чы па сту по вае змя нен не 

клі ма ту, на пэў на, трэ ба пе ра гле дзець 

і струк ту ру, і ві да вы склад куль тур. 

Тым больш што ў на шай гас па дар цы 

больш за ўсё лёг кіх глеб. Маг чы ма, 

трэ ба па шы раць па се вы ку ку ру зы на 

зер не, а пло шчы збож жа вых куль тур 

па мян шаць, — раз ва жае ён. — Час 

за па сац ца на сен нем траў, устой лі вых 

да за су хі.

Гэ тая вяс на бы ла ран няя, ад нак за-

цяж ная, хоць узім ку заўж ды хо чац ца 

ра ней па чаць апра цоў ваць па лі, пра-

цяг вае наш су раз моў нік:

— Мы вый шлі ў по ле ўжо ў па чат ку са-

ка ві ка, бо да зво лі ла тэм пе ра ту ра. У азі мых 

на той мо мант па ча ла ся ве ге та цыя, іх трэ-

ба бы ло пад кар міць азот ны мі ўгна ен ня мі. 

Ад нак як толь кі мы гэ та зра бі лі, па ха-

ла да ла.

У вы ні ку на асоб ных па лях рас лі нам 

хар ча ван ня не тое што не ха пі ла, а не-

ка то рыя лі та раль на «за ста лі ся га лод-

ныя», бо ўгна ен не прос та вы дзьму ла з 

гле бы, яно не па спе ла на сы ціць зям лю. 

Як па цяп ле ла, рас лі ны акры я лі. Але тут 

яшчэ адзін па год ны мо мант. Даж джоў у 

гас па дар цы на мо мант на ша га пры ез ду 

не бы ло больш як ме сяц, і ўся віль гаць, 

якая за ха ва ла ся за зі му, скон чы ла ся.

— Вось ка лі вяс на не толь кі ран няя, 

а і тэм пе ра ту ра па сту по ва па вы ша ец ца, 

то гэ та доб ра. Ка лі пой дуць даж джы, то 

сі ту а цыя вы пра віц ца. У нас па за ўчо ра 

і ўчо ра пы ла выя бу ра ны бы лі. Так што 

гле ба ўсё больш пад сы хае. Ця пер азі-

мыя ўжо збі ра юц ца вы хо дзіць у труб ку. 

Ран няя вяс на сё ле та па вя лі чы ла ве ге-

та цый ны пе ры яд рас лі нам, ад па вед на, 

па ві нен быць боль шы ўра джай, — мяр-

куе аг ра ном. — Ле тась ў чэр ве ні гас-

па дар ку на кры ла за су ха, ве ге та цый ны 

пе ры яд ска ра ціў ся, і ко лас быў не да-

раз ві ты. У вы ні ку мы не даб ра лі трэ цюю 

част ку ўра джаю — атры ма лі 5000 тон 

за мест за пла на ва ных 8000.

Але на ЛА ПЫ КА, на чаль нік упраў-

лен ня па сель скай гас па дар цы і хар-

ча ван ні Пру жан ска га рай вы кан ка ма, 

у ран няй вяс не так са ма па куль ба чыць 

больш мі ну саў, чым плю саў:

— З зі моў кі вый шлі з мі ні маль ным за-

па сам віль га ці. А ця пер ве цер і вы со кая 

тэм пе ра ту ра. Вет рам за ду ва юц ца па се-

вы бу ра коў, якія, маг чы ма, зу сім за гі нуць. 

Збож жа выя ўсхо ды і рапс па куль тры ма-

юц ца нар маль на. Га лоў нае — да ча кац ца 

даж джу.

Яшчэ ад на яск ра вая пры кме та ана маль-

най вяс ны ў гас па дар цы — ні во дзін ка лёс ны 

трак тар сё ле та ні ра зу не за храс у по лі, хоць 

ра ней на ват гу се ніч ныя вы цяг ваць з рал лі 

ча сам пры хо дзі ла ся. Ад ной чы, ка жуць, «Кі-

раў ца» на ват вер та лё там ра та ва лі, да дае 

Аляк сандр МАР КЕЧ КА, на мес нік ды рэк-

та ра ААТ «Му ра ва», які быў на шым пра ва-

жа тым пад час усёй па езд кі.

Доб ра ўпа рад ка ван не, спорт 
і ме ха ні за цыя

У воль ны час па між па сяў ной і ўко сам 

у гас па дар цы сё ле та за ня лі ся «ка пі таль-

ным доб ра ўпа рад ка ван нем». Ма ла та го што 

ўпры го жы лі тэ ры то рыю, дык яшчэ і ў май-

стэр нях па ста ві лі тэ ніс ны і біль ярд ны ста лы, 

ёсць дартс, шах ма ты ды шаш кі. Тыя, хто 

не хо дзіць на абед да ха ты, ад па чы ва юць 

тут. Тым больш што ды рэк тар «Му ра вы» ні 

цук ру, ні гар ба ты для ра бот ні каў не шка дуе. 

Усё гэ та куп ля ец ца ў агуль нае ка ры стан не 

ў май стэр ні ды на фер мы.

Доб ры ад па чы нак на тхняе і на спар тыў-

ныя да сяг нен ні. Па пе ра цяг ван ні ка на таў 

ка ман дзе гас па дар кі да гэ туль ня ма роў ных. 

А мяс цо вая сан дру жы на ка то ры год тры мае 

пер шае мес ца ў ра ё не. На ват на спа бор ніц-

твах па воб лас ці па за ле тась яны так са ма 

ўзя лі пер шае мес ца, ад нак ад мо ві лі ся ад 

яго, бо не бы ло ча су на ўдзел у рэс пуб лі-

кан скіх спар тыў ных ба та лі ях.

— У на шу сан дру жы ну ўва хо дзіць шмат 

спе цы я ліс таў, якія заўж ды па трэб ны на мес-

цы. А на спа бор ніц твы ў ме жах кра і ны трэ ба 

па ру тыд няў. На та кі час мы не маг лі са бе 

да зво ліць кі нуць гас па дар ку, — рас тлу ма-

чыў Ві таль БЕ РАЗ НЮК, за гад чык ра монт-

ных май стэр няў.

У май стэр нях пра цуе шмат тых, хто прай-

шоў праз мяс цо вы ка ледж. За гад чык, на-

прык лад, так са ма яго вы пуск нік, па чаў ра бо-

ту ў гас па дар цы яшчэ з ву чэб най прак ты кі.

Яў ген ШУМ СКІ, сту дэнт 4-га кур са ка-

ле джа, адзін з ця пе раш ніх прак ты кан таў, 

ву чыц ца на тэх ні ка-ме ха ні ка. Ка лі не па-

да сца атрым лі ваць вы шэй шую аду ка цыю, 

пла нуе за стац ца на ра бо ту тут:

— Стаў лен не доб рае. Нам да вя ра юць 

роз ныя ра бо ты, што да ты чац ца ра мон ту 

сель ска гас па дар чай тэх ні кі, мно га му ву-

чым ся тут як па моч ні кі сле са ра.

Сяр гей МА РОЗ, ін жы нер па за бес пя-

чэн ні, пра цуе ў гас па дар цы з зі мы. Сам ён 

мяс цо вы, пас ля ка ле джа ў Пін ску скон чыў 

сель гас ака дэ мію ў Гор ках. Але вяр нуў ся на 

ра дзі му.

— Да до му цяг не. Тут усё звык ла, і ра бо та 

не бла гая, і ка лек тыў доб ры, усе зна ё мыя, — 

тлу ма чыць ён.

— Яны тут пад тры ма юць неш та, там па-

на зі ра юць, і ўжо ў яго ў па мя ці неш та за ста-

нец ца, і бу дзе на ву ка, што з ча го скла да ец-

ца, — за ўва жае за гад чык май стэр няў.

Ма ла ко ды се на жа ці, зуб ры ды баб ры...
Па тра ды цыі, вы ра шы лі кры ху па ванд ра ваць па гас па дар цы і за зір нуць у зна ё мыя 

мяс ці ны. На шля ху да ма лоч на та вар на га комп лек су «Му ра ва», які ка то ры год за ста ец-

ца ад ным з най леп шых ва ўсім Пру жан скім ра ё не, едзем па ўскрай ку ле су. Не па да лёк 

на по лі пра цу юць два трак та ры, па кі да ю чы за са бой слуп пы лу. Рых ту юць гле бу пад 

сяў бу ку ку ру зы. Гэ та ба дай што апош нія ра бо ты, якія за ста лі ся ў гас па дар цы.

Сце жак па між па ля мі, да рэ чы, з ча сам у гас па дар цы ўсё мен шае, а пло шча вор-

ных зя мель па вя ліч ва ец ца.

— Ця пер тэх ні ка шы ро ка зах ват ная ста ла, та му мы аб' яд ноў ва ем па лі па між са-

бой. У па лёў ста ла боль шая 

кон тур насць, а ра ней яны 

бы лі на ка ва лач кі раз бі тыя, — 

ка жа Аляк сандр Мар кеч ка. — 

Ды і аб кош ваць іх амаль не 

пры хо дзіц ца праз гэ та.

Не ўза ба ве пад' еха лі да 

ма лоч на га комп лек су, ста-

так яко га за паў та ра го да з 

на шай апош няй су стрэ чы па-

вя лі чыў ся да 1000 га лоў, а на 

тэ ры то рыі з'я ві ла ся скульп ту-

ра за ла то га ця ля ці. Як і ра-

ней, ма лад няк тут вы пой ва-

юць ма ло дзі вам, а аб са лют на 

ўсё ма ла ко, якое вы хо дзіць з 

фер мы на ма лоч ныя кам бі на-

ты, мае вы шэй шы клас — «эк-

стра». З ту тэй шай пра дук цыі, 

да рэ чы, бу дуць га та ваць «ма-

лоч ку» для спарт сме наў Дру-

гіх еў ра пей скіх гуль няў.

— Па га лоўе кож най гру пы 

ка роў і ра цы ён для іх хар ча-

ван ня ўне се ны ў пра гра му 

су час на га аў та ма ты за ва на га 

са ма ход на га трак та ра-кор ма раз дат чы ка, які на фер ме за мя ніў свай го па пя рэд ні ка. 

Шуст рая ма шы на са ма за гру жае сі лас і раз во зіць яго па стой лах у па трэб най коль кас ці 

трой чы ў дзень, — ка жа на мес нік на чаль ні ка комп лек су Свят ла на ЛЕН КА ВЕЦ.

На зва рот ным шля ху ні бы та на эк скур сію тра пі лі. Наш гід Аляк сандр Мар чан ка 

рас ка заў пра ўза е ма вы гад нае су пра цоў ніц тва, якое ў «Му ра вы» на ла джа на з ляс-

ніц твам. Не ка то рыя кал гас ныя зем лі: вор ныя і з ле сам яшчэ га доў дзе сяць та му 

ады шлі да На цы я наль на га пар ку Бе ла веж ская пу шча. На част цы гэ тай тэ ры то рыі 

ад бы ва ец ца на ту раль нае за ба лоч ван не. Гас па дар чую дзей насць тут вя дуць толь кі 

баб ры, якія ак тыў на бу ду юць пла ці ны.

А вось на ўскрай ках ле су, якія ця пер на ле жаць пу шчы, за сім ва ліч ную пла ту му-

раў ча не ро бяць се на жа ці: са мі за ся ва юць, са мі скош ва юць. А лес ні кі ве да юць, што 

тэ ры то рыя да гле джа ная, так што ўсе ў вый гры шы. Праў да, на мес нік ды рэк та ра ка жа, 

што, пэў на, ле тась апош ні год за ся ва лі.

— Ця пер тут бу дуць шмат га до выя тра вы рас ці, каб што год гле бу не пе ра вор ваць 

і не за сей ваць. Зуб рам, якія ўла да раць у пу шчы, тра ва, да рэ чы, не да спа до бы, яны 

больш наш рапс лю бяць, — смя ец ца ён.

Лі та раль на праз хві лі ну па каз вае на сля ды на по лі пры да ро зе: «Але ні пры хо дзі лі 

шу каць ла сун кі, не да лей як га дзі ны ча ты ры на зад. Тут ле тась ку ку ру за рас ла, вось 

яны і шу ка юць рэшт кі ў гле бе». «А з дру го га бо ку да ро гі вунь ка ба ны па ры лі ся», — 

з ве дан нем спра вы ка жа наш пра ва жа ты.

На гэ тым на ша чар го вае па да рож жа ў «Му ра ву» завярша ец ца. А мяс цо вым за ста-

ец ца па жа даць, каб ха па ла аду ка ва ных спе цы я ліс таў і... свое ча со ва га дож джыч ку.

жа тым пад час усёй па езд кі.
Ма ла ко ды се на жа ці, зуб ры ды баб р

Па тра ды цыі, вы ра шы лі кры ху па ванд ра ваць па гас

мяс ці ны. На шля ху да ма лоч на та вар на га комп лек су «М

ца ад ным з най леп шых ва ўсім Пру жан скім ра ё не, едзе

на по лі пра цу юць два трак та ры, па кі да ю чы за са бой с

сяў бу ку ку ру зы. Гэ та ба дай што апош нія ра бо ты, якія

Сце жак па між па ля мі, да рэ чы, з ча сам у гас па дар ц

ных зя мель па вя ліч ва ец ца.

— Ця пер тэх ні ка шы ро ка зах ват ная ста ла, та му мы

Спе цы я ліс таў рых туй за ма ла да, 
а пад пры ро ду пад ладж вай ся ў час
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Доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рыі 
ма шын на га два ра ў час су бот ні ка.

Ды рэк тар ААТ «Му ра ва» Пётр БІ ЛЕЦ КІ гу та рыць з на ву чэн ца мі сель ска гас па дар чых ка ле джаў 
Яў ге нам ШУМ СКІМ і Дзміт ры ем КАШ КА РА ВЫМ, якія ў час прак ты кі пе рай ма юць во пыт ме ха ні за та раў гас па дар кі.

У жы вё ла га доў чым па мяш кан ні ма лоч на та вар на га комп лек су 
«Му ра ва». Ся род пра цу ю чых — апе ра та ры ма шын на га да ен ня 
Эвя лі на ФЯ ДО ТА ВА (на здым ку зверху) 
і Га лі на РУД ЧЫК (на здым ку знізу).

Га лоў ны аг ра ном ААТ «Мурава» Мі ха іл ГАЎ РА.

На мес нік ды рэк та ра ААТ «Му ра ва» 
Аляк сандр МАР КЕЧ КА 
і ме ха ні за тар 
Ула дзі мір МУХ ЛЫ НІН.

У аў ды то рыі Пру жан ска га дзяр жаў на га аг ра рна-тэх ніч на га 
ка ле джа. Вы клад чы ца кур са рас лі на вод ства Воль га ЯКУ ТА 

(на здым ку пер шая спра ва) 
і на ву чэн цы Сяр гей КАЗ ЛОЎ СКІ, Ве ра ЯР МА ШУК, 

Дзя ніс КА РАЛЬ КЕ ВІЧ.

На чаль нік упраў лен ня па сель скай гас па дар цы 
і хар ча ван ні Пру жан ска га рай вы кан ка ма 

Але на ЛА ПЫ КА.

Пра ца ў вёс цы заўж ды бы ла скла да най і за ле жа ла ад кап ры заў на двор'я ды 

на яў нас ці тэх ні кі. З кож ным го дам яна ўсклад ня ец ца яшчэ больш, бо ня гле дзя чы 

на па ляп шэн не ра бо чых умоў і тэх на ла гіч ны пра грэс, а дак лад ней на ват 

дзя ку ю чы ім сель ска гас па дар чыя ма шы ны ста но вяц ца ўсё больш муд ра ге ліс ты мі. 

Каб пра ца ваць з імі, па трэб на вы со кая ква лі фі ка цыя, та му да пра фе сій най 

аду ка цыі трэ ба па ды хо дзіць скру пу лёз на, а спе цы я ліс таў пад бі раць яшчэ пад час 

ву чо бы і за ма цоў ваць іх у гас па дар цы. Толь кі ма ю чы тэх ніч на пад ка ва ныя кад ры 

аг ра пра мыс ло вы комп лекс мо жа ўпэў не на раз ві вац ца. Так лі чыць кі раў ніц тва 

ААТ «Му ра ва» — ад ной з най леп шых у Пру жан скім ра ё не гас па да рак.


