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ШТО СКАЗАЎ БЫ ПАРАХОНЦАМ 

АЛЯКСАНДР БЛОК?АЛЯКСАНДР БЛОК?

На чаль нік комп лек су 

Але на БОН ДЗІЧ у па мяш кан ні 
для да ен ня ма лоч на га стат ка.

Ды рэк тар ААТ «Па ра хон скае» Ула дзі мір ХРА ЛЕН КА 

зна ё міць з пла нам гас па дар кі.

Бу ду ец ца чар го вы жы вё ла га доў чы комп лекс.

Ад на з най больш моц ных ай чын ных гас па да-
рак – ААТ «Па ра хон скае» – па бу да ва на на ме-
лі я ра ва ных зем лях у Пін скім ра ё не. Спе цы я -
лі зу ец ца на вы твор час ці мя са і ма ла ка. Ка лі 
вы за хо ча це па гля дзець на гра мат на ар га ні-
за ва ную буй на та вар ную вы твор часць пра дук-
цыі жы вё ла га доў лі – вам у «Па ра хон скае». 
Пры ўсіх пе ра па дах на ша га не спа кой на га 
клі ма ту, ад ча го за ле жаць і ўра джай насць, 
і кар мы, і шмат ін ша га, тут па ста ян на дэ ман-
стру юць вы со кія вы ні кі. Рас туць за роб кі вяс-
коў цаў – жы ха роў аг ра га рад ка і іншых вёсак, 
раз ві ва ец ца са цы яль ная сфе ра. Вы со кую 
ацэн ку гас па дар чай дзей нас ці сла ву та га саў-
га са, а ця пер ак цы я нер на га та ва рыст ва пад-
час ві зі ту ў Па ра хонск даў Прэ зі дэнт.

На ві на апош ніх ме ся цаў – ды рэк тар «Па ра хон ска га» 
Ула дзі мір Фё да ра віч ХРА ЛЕН КА абра ны ў Са вет Рэс-
пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

– Да вай це пач нём на шу раз мо ву, Ула дзі мір Фё-
да ра віч, з ва ша га вы лу чэн ня ў се на та ры. Што па-
спе лі зра біць у но вай для ся бе якас ці?

– Па спеў увай сці ў склад ка мі сіі па эка но мі цы, бюд жэ-
 це і фі нан сах верх няй па ла ты пар ла мен та. Сам па пра-
сіў ся, гэ та тое, што мне блі жэй. Па чы наю пры гляд вац-
ца і да ас тат ніх кі рун каў дзей нас ці. У акру зе па ста ян-
на пра вод зяц ца гра мад ска знач ныя ме ра пры ем ствы, 
бя ру ўдзел. Мя не вы лу ча лі два ра ё ны – Іва наў скі і 
Пін скі. Абод ва, што на зы ва ец ца, не праб лем ныя, сель-
ска гас па дар чая вы твор часць на ўзроў ні, ру ха юц ца ў 
пер шых ра дах. Ра ё ны ў цэ лым з моц ны мі кад ра мі і 
на огул доб ры мі людзь мі, і ў сва ім рэ гі ё не я кан так тую 
з кі раў ніц твам і ўсі мі ды рэк та ра мі гас па да рак – гэ та 
ка ле гі, якія па стаў ля юць мне жы вё лу для ад кор му. 
Час та бы ва ем ад но ў ад на го па аб ме не во пы там, ву-
чым ся ад но ў ад на го.

Па чаў вес ці пры ём гра ма дзян у якас ці се на та ра. 
Лю дзі пры хо дзяць не аба вяз ко ва ў пры ём ныя дні і ча сы 
– ні ко га не ад праў ля ем, слу ха ем і ста ра ем ся да па маг-
чы. У асноў ным звяр та юц ца з бы та вы мі пы тан ня мі. Ка лі 
ма гу вы ра шыць – ста ра юся гэ та зра біць. Ка лі не – пад-
клю ча ем ула ду. Тым больш што яе прад стаў ні кі ідуць 
на су страч і пад трым лі ва юць.

– Ней кія мяс цо выя праб ле мы, якія да вя дзец ца 
вы ра шаць, ужо ста лі ві да воч ныя?

– Вя лі кіх праб лем па куль не ба чу, не ка то рыя пы-
тан ні ўза е ма дзе ян ня мы са стар шы нёй Пін ска га 
рай вы кан ка ма Іга рам Мак сі ма ві чам Бры ле ві чам аб-
мер ка ва лі. У пры ват нас ці, тэ му доб ра ўпа рад ка ван-
ня аг ра га рад ка, тым больш што сё ле та ра ён бу дзе 
пра во дзіць тут свя та да Дня не за леж нас ці і па трэб на 
пэў ная «шлі фоў ка» ву ліц, бу дын каў. Знеш ня му вы гля ду 
аг ра га рад ка па ста ян на ўдзя ля ем ува гу і мы, і ра ён. Ня-
даў на пры да па мо зе ПМК-4 трэс та «Брэс табл дар буд» 
па бу да ва лі з пад трым кай ра ён на га бюд жэ ту ка ля трох 
кі ла мет раў но вай да ро гі, на на ступ ны год за пла на ва на 
яшчэ кі ла мет раў дзе сяць. І са мі кож ны год вы кон ва ем 
у гас па дар цы больш за шэсць кі ла мет раў гра вій на-
шчэ бе не вых да рог.

Та кім жа чы нам за апош нія ча ты ры га ды па бу да ва лі 
кі ла мет раў пят нац цаць унут ры гас па дар чых да рог. Сё-
ле та мы з да па мо гай рай вы кан ка ма па леп шы лі да ро гу 
і на да лу ча ныя да нас тэ ры то рыі. Вы хо дзі лі на раз на-
стай ныя ін стан цыі, каб зра біць пе ра езд це раз чы гун ку. 
Дзя куй гас па да рам ста лё вых ма гіст ра ляў – пай шлі 
на су страч. Ла гіс ты ка атры ма ла ся зу сім ін шая.

Больш за ўсё пла наў па сель скай гас па дар цы. 
«Па ра хон скае» да апош ня га ча су да ва ла больш за 
35 пра цэн таў ва ла во га пра дук ту ра ё на. Кан чат ко вых 
агуль ных вы ні каў па го дзе па куль ня ма, але ліч ба мо-
жа быць кры ху мен шая. Не та му, што мы зні зі лі тэм пы, 
прос та сам ра ён больш «да ба віў», сур' ёз на пра су нуў ся 
на пе рад па вы твор час ці пра дук цыі рас лі на вод ства і 
ма ла ка.

Тым не менш свае па каз чы кі мы па вя лі чы лі, у 
мі ну лым 2019 го дзе ўпер шы ню на да ілі больш за 
восем ты сяч кі ла гра маў ма ла ка на ка ро ву. Пра да лі 
ка ля 40 ты сяч тон ма ла ка, фак тыч на ўсё га тун кам 
«Эк стра», і больш за шэсць ты сяч тон мя са. Эка-
но мі ка яшчэ больш «па ду жэ ла», хоць ні ко лі сла бая 
не бы ла.

– Мы з ва мі не ба чы лі ся з во се ні 2014 го да, пяць з 
па ло вай га доў. Што за гэ ты час з'я ві ла ся но ва га – у 
вы твор час ці, тэх на ло гі ях, са цы яль най сфе ры?

– У апош нія га ды ў нас 
да ба ві ла ся ка ля 4000 гек-
та раў зям лі, ця пер ма ем 
18 380 гек та раў сель ска-
гас па дар чых угод дзяў. 
Мы на рас ці лі па га лоўе 
жы вё лы ты ся чы на дзве, 
і сён ня ў нас ка ля 25 ты-
сяч. Па бу да ва лі не каль кі 
вы твор чых па мяш кан няў. 
А ін вес та ры ўзвя лі дзве 
буй ныя бія га за выя ўста-
ноў кі для кам бі на ва най 
вы твор час ці цеп ла вой 
і элект ра энер гіі на вы-
твор чыя па трэ бы, яны 
пра цу юць на гноі буй ной 
ра га тай жы вё лы.

У нас па-ра ней ша му 
са мая вы со кая ў рэс пуб-
лі цы шчыль насць па га-
лоўя. Праў да, гэ тая ліч-
ба апош нім ча сам кры ху 
змя ні ла ся: бы ло 1,6 га-
ла вы на гек тар, а ця пер 
менш, бо мы не да ба ві лі 
столь кі па га лоўя, коль кі 
зя мель. А ўво гу ле ал-
га рытм та кі: да баў ля ем 
зям лі – да баў ля ем і жы-
вё лу. Вый шлі на пя ці ты-
сяч ны па каз чык па га лоўя фу раж ных ка роў, да кан ца 

го да бу дзе 5500. Да баў ля ем жы вё лу – ад на ча со ва на-

рошч ва ем пра дук цый насць стат ка. Так і ру ха ем ся крок 

за кро кам, кож ны год за апош ні час на зі ра ец ца рост 

ва ла вой пра дук цыі не дзе да 10 пра цэн таў.

У са цы яль най сфе ры – па бу да ва лі не каль кі жы-

лых да моў і ку пі лі не каль кі га то вых ква тэр для сва іх 

ра бот ні каў. Мно гія сем'і па бу да ва лі ўлас нае жыл лё з 

да па мо гай крэ ды таў. Ка лі ўзво дзяць жыл лё, зна чыць 

ду ма юць тут жыць – і са мі, і каб дзе ці жы лі. Ха ро шыя 

бу ду юць да мы – вя лі кія, пры го жыя, са сва ім ар хі тэк-

тур ным аб ліч чам.

– Но вая з'я ва: ка лі ра ней ча ка лі, што да мок 

дасць ды рэк тар, то ця пер бу ду юць са мі. Чым тлу-

ма чыц ца?

– Бу даў ні чы бум за ха піў на шых пра цаў ні коў, лю дзі 

ўзвя лі на ад ве дзе ных ім тэ ры то ры ях і ле тась пры ня лі 

ў экс плу а та цыю 16 до мі каў ка тэдж на га ты пу. А ка лі 

браць тэ ры то рыю сель са ве та, то 25. У хут кім ча се да ба-

віц ца яшчэ 16. Ад ны бу да ва лі з пад трым кай дзяр жа вы, 

ін шыя са мі. І вы дзя ля юц ца но выя ўчаст кі.

Пад трым ка з бо ку дзяр жа вы ад чу ва ец ца вя лі кая, 
асаб лі ва шмат дзет ных сем' яў, што аб ляг чае лю дзям 
за да чу. Ім трэ ба бу дзе вы пла ціць толь кі пяць пра цэн таў 
ад кош ту жыл ля, і то на пра ця гу двац ца ці га доў.

А ін шыя вяс коў цы па гля дзе лі: ча му не бу да вац ца, ка лі 
ра бо ту – да юць, зар пла та – да стой ная і пры кмет на рас це, 
ле тась вый шлі на ся рэд нія 950 руб лёў. Праў да, лі чым, 
што ўсё роў на не да стат ко ва. Пры кі ну лі свае фі нан са выя 
па то кі і са сту дзе ня па вя ліч ва ем яшчэ на 20 пра цэн таў. 
Не кож нае прад пры ем ства мо жа са бе да зво ліць. Гэ та не 
азна чае, што да ба віц ца па прын цы пе ўраў ні лаў кі. Не дзе 
пад цяг ва ем – для ніз ка аплат ных ка тэ го рый, а для асаб-
лі ва ад каз ных ві даў ра бот бу дзе і крыш ку больш, па ве-
лі чэн не ча ка ец ца да 30 пра цэн таў. Так што раз ліч ва ем у 
ся рэд нім сё ле та вый сці ста біль на на 1100 руб лёў.

Лю дзі пры ца ні лі ся так са ма, што ў гас па дар цы ўсё 
ёсць у пла не са цы яль най інф ра струк ту ры – баль ні ца, 
дзі ця чы сад цу доў ны, шко ла ад на з леп шых у ра ё не, 
му зыч ная і спар тыў ная шко лы, і з кож ным го дам гэ та 
ўсё раз ві ва ец ца, удас ка наль ва ец ца. Ро бяц ца да ро гі, 
ідзе пры рост на сель ніц тва. Не вя лі кі, але тым не менш. 
Па ма ла дзе ла вёс ка. Мы за ха ва лі са цы яль ныя вы пла ты, 
пры на ра джэн ні дзі ця ці да па ма га ем сям'і ў па ме ры 
25 пра цэн таў мі ні маль най зар пла ты. На пра ця гу апош-
ніх дзе ся ці га доў ста біль на вы плач ва ец ца тры нац ца тая 
зар пла та. Ча му не жыць?

Са цы яль ная ўпа рад ка ва насць і за бяс пе ча насць ста-
ноў ча ўплы вае на вы твор чыя па каз чы кі. У сваю чар-
гу, эка но мі ка да зва ляе раз ві вац ца да лей. Мы шмат 
бу ду ем. Ле тась па ча лі ўзво дзіць фер му на 1000 га лоў 
ма лоч на га стат ку і ўжо пра цэн таў на 70 зра бі лі. Пе ра-
бу доў ва ем вы твор чыя па мяш кан ні, бо пас ля дзе сят ка 
га доў экс плу а та цыі ў агрэ сіў ным ася род дзі лю бая фер-
ма мае па трэ бу ў ра мон це, а то і рэ кан струк цыі. Та му 
кож ны ме сяц зда ём у экс плу а та цыю два аб ноў ле ныя 

па мяш кан ні для жы вё лы, за пус ка ем 
ту ды но вых па ста яль цаў. По бач з ка пі-
таль ны мі бу дын ка мі ўзво дзім на ве сы 
для ўтры ман ня жы вё лы – ёй на све жым 
па вет ры на ват кам форт ней, толь кі б 
«за каў нер» не цяк ло. Свой стра тэ гіч-
ны мя са-ма лоч ны кі ру нак вы трым лі ва-
ем, да ход ад ма ла ка і мя са пры клад на 
ад ноль ка вы. Па мя се рэн та бель насць 
не вя лі кая, а вось па «бе лым зо ла це» 
пра цэнт да во лі сур' ёз ны. У вы ні ку ад но 
дру гое да паў няе.

Сваю ад да чу пры но сіць на сен ня-
вод ства, так са ма на ша са ма стой ная 
га лі на.

– «Па ра хон скае» за дум ва ла ся як 
са мая буй ная фаб ры ка мя са і ма ла-
ка ў Са вец кім Са ю зе на ме лі я ра ва-
ных зем лях. Ці атры ма ла ся?

– Яно і за ста ло ся най буй ней шым 
вы твор цам мя са і ма ла ка на аб ноў ле-
ных зем лях. Ле тась па вы твор час ці ма-

ла ка і мя са мы ўпэў не на за ня лі дру гое 
мес ца ў кра і не.

– Вы пры ня лі пад сваё «кры ло» 
су сед нюю, сла бей шую гас па дар ку, 
рас ка жы це больш пад ра бяз на. Ці-
ка вы і ка рыс ны во пыт.

– Гэ та «Сош нен скае», так са ма раз-
ме шча нае на ме лі я ра ва ных зем лях, 
ка лісь ці я там пра ца ваў га лоў ным аг-
ра но мам. У свой час гас па дар ка бы ла 
тва рам ра ё на. Ця пер нам з на шым 
па га лоў ем спат рэ біў ся да дат ко вы 
аб' ём зя мель. Рэз ка па мя ня лі ся ўмо-
вы на двор'я, і ся мі га до вы за суш лі вы 
пе ры яд пры вёў да та го, што па ча лі 
ду маць пра за пас тры ва лас ці. А су-
се дзі не па спя ва лі апра цоў ваць свае 
пло шчы на леж ным чы нам, не бы ло 
поў на га на бо ру тэх ні кі, люд скіх рэ сур-
саў. І рай вы кан кам пры няў ра шэн не. 
Пер ша па чат ко ва нам пе рад алі част ку 

зя мель, по тым па гля дзе лі, што на пра ця гу го да мы пры-
вя лі іх у па ра дак, і ў вы ні ку «Сош нен скае» раз дзя лі лі 
па між дзвю ма гас па дар ка мі, па ло ву пло шчаў з тры ма 
вёс ка мі за бра лі мы.

За гэ тыя га ды на вя лі па ра дак на но вай зям лі. Укла лі 
ў яе шмат срод каў, пра цы, угна ен няў, і зям ля па ча ла 
пра ца ваць. З да па мо гай ра ё на пра вя лі рэ кан струк цыю 
пло шчаў у Ка ме ні, а так са ма вы ка на лі ме лі я ра цый ную 
рэ кан струк цыю на ты ся чы гек та раў – вы раў ня лі па лі, 
па чыс ці лі ка на лы, на огул пры вя лі ўсю ад кры тую сет ку 
ў па ра дак, па се я лі но выя тра вы. І ле тась атры ма лі ад-
туль вель мі іс тот ную ад да чу.

І зра бі лі там сур' ёз ную рэ кан струк цыю ад кор ма чні-
каў у Дуб на ві чах, па мя ня лі тэх на ло гію. Па раў най це: 
на на шых комп лек сах на груз ка на ад на го жы вё ла во да 
на аб слу гоў ван ні – 400 га лоў, у іх бы ло 50. У нас та кія 
ліч бы за кошт ме ха ні за цыі пра цэ саў, на огул па ляп шэн-
ня ўтры ман ня жы вё лы. Да свай го ўзроў ню імк нём ся 
пад цяг нуць і іх.

Ужо ця пер у ня даў на ўзве дзе ных бу дын ках 
фер мы но ва га фар ма ту ў Дуб на ві чах ты ся чу бы-
коў да гля да юць толь кі тры ча ла ве кі. Да па ма гае 
поў ная ме ха ні за цыя пра цэ саў. У та кім бу дын ку 
свет ла, шмат сон ца і па вет ра. Ба ка выя сце ны не 
з цэг лы ці бло каў, а з ліс та во га 
по лі кар ба на ту, які тан ней шы за 
цэг лу ў тры ра зы, пры чым пра-
пус кае свят ло, тры мае цяп ло, па-
мяш кан не аба ро не нае ад скраз-

ня коў. Бу дзем рэ кан стру я ваць па та кім прын цы пе яшчэ 
адзін бу ды нак. Яны па раў наль на тан ныя, ад но мес ца 
знач на тан ней шае, чым на ін шых комп лек сах. А га лоў-
нае, яны тэх на ла гіч ныя, мож на «вы клас ці» кар ма вы 
стол у поў ным аб' ёме. І ха пае мес ца, ні хто не ад га няе 
ад кор му, не штур ха ец ца. Жы вё ла дасць пры ва гі та ды, 
ка лі ёй кам форт на.

З 300–500 гра маў пры ва гі быч коў, што тут атрым-
лі ва лі ра ней, да сяг ну лі 1 кі ла грам 200 гра маў ся рэд не-
су тач ных пры ваг на жы вё лу.

Ці пра віль на мы ўсё раз лі чы лі? Толь кі на рэ кан-
струк цыю ад кор ма чні каў (ма тэ ры я лы, зар пла та, па-
да ткі) за тра ці лі міль ён руб лёў но вы мі. Ста я ла там 
1100 бы коў. Зда лі пер шую пар тыю, за ра бі лі 500 ты-
сяч. Праз два ме ся цы зда ём «на сель ні каў» яшчэ 
ад на го бу дын ка, так са ма за ро бім 500 ты сяч руб лёў. 
Так што цал кам вер нем той міль ён, што ра ней укла-
лі ў рэ кан струк цыю. А да лей бу дзем пра ца ваць на 
пры быт кі.

Ад ным сло вам, тое, што бы ло ў Дуб на ві чах ра ней, 
і што ця пер – не ба і зям ля. Жы ха ры мяс цо вых вё сак 
так са ма ад чу лі роз ні цу.

Я да аб' яд нан ня рых та ваў ся – за куп ляў тэх ні ку, уз-
мац няў улас ны па тэн цы ял. За га дзя пра пра цоў ваў фі нан-
са выя пы тан ні, неш та пла на ваў на перс пек ты ву са спе-
цы я ліс та мі. Перш чым пры няць но вы рэ гі ён, трэ ба мець 
дак лад ную стра тэ гію – ра зу мець, ча го ты там хо чаш.

– На коль кі ве да ем, у вас скла ла ся свая сіс тэ ма ра-
бо ты і з тэх ні кай — пра цу е це атрад ным ме та дам.

– Ён апраў даў ся бе на вя лі кіх тэ ры то ры ях. Мы не 
рас пы ля ем на яў ную тэх ні ку, ка лі адзін трак тар пра-
цуе там, дру гі там. Пры еха лі ў сваё ад дзя лен не, дзе 
гле бы ці па се вы «са спе лі», вы ка на лі ўвесь аб' ём па-
сяў ных аль бо ўбо рач ных ра бот – і пе ра еха лі ў ін шае. 
За дзень не спра ві лі ся – тэх ні ка на чуе на мес цы пад 
ахо вай, не га ня ем яе, за праў ля ем з бен за во заў, лю-
дзей пры во зім.

У кан цы го да кож ны раз са дзім ся са спе цы я ліс та мі і 
ана лі зу ем, дзе ў нас «вуз кія мес цы» ці дзе яны мо гуць 
не ўза ба ве з'я віц ца. На прык лад, пас ля та ко га ана лі зу 
ў мі ну лым ліс та па дзе ку пі лі ад ра зу ча ты ры но выя го-

мель скія збож жа ўбо рач ныя кам бай ны, два УЭС – го-
мель скія ка сіл кі.

– У апош ні наш пры езд у вас бы ло, зда ец ца, дзе-
сяць жы вё ла га доў чых комп лек саў...

– Усе пра цу юць і «пры рас-
та юць», сё ле та бу дзе тры-

нац цаць. Да ба ві лі ся комп-
лек сы, якія я пры няў ад 

су се дзяў. Адзін мы 
рэ кан стру я ва лі, яшчэ 
адзін па бу ду ем сё ле та. 

І трэ ці – там ста іць не дзе 
400 га лоў, але праз год 

бу дзе паў та ры ты ся чы 
бы коў. Уся го бу дын каў, 
дзе ўтрым лі ва юц ца бы кі, 
у нас ка ля са ра ка.

– У вас не так даў но 
бы ло 20 ты сяч га лоў жы-
вё лы...

– За раз 24 з па ло вай. 
Ня ма та го го да, каб мы не 
пра су ну лі ся на пе рад па па-
га лоўі і пра дук цый нас ці.

Што да ты чыц ца на до яў, 
то ў нас ня ма се зон нас-
ці, жы вё ла на стой ла вым 
утры ман ні, до ім кож ны 
дзень у за леж нас ці толь-
кі ад рас цё лаў. І ней кай 
цык ліч нас ці ў за леж нас ці 
ад па ры го да ня ма. На доі 
скла да лі ў роз ны час ад 
22 да 25 кі ла гра маў ма ла ка 

ад ка ро вы.
Ад бы ло ся ге не тыч нае па-

ляп шэн не стат ка. У тым лі ку 
за кошт яго аб наў лен ня ка ро-
ва мі галш цін скай па ро ды, ця-
пер іх амаль 70 пра цэн таў.

– Сва іх кар моў да стат ко ва ці неш та да куп-
ля е це?

– Тра вя ніс тых кар моў да стат ко ва. Кож ны год 
ма ем на паў та ра го да. Больш ня ма сэн су тры маць, 
та му што ідзе па гар шэн не якас ці. Ды і на рых тоў ва-
ем ка ля 200 ты сяч тон раз на стай най зя лё най ма сы, 
больш і не па трэб на. Бял ко вую сы ра ві ну за куп ля-
ем, пра цэн таў 50–60, бо ў нас зо на ры зы коў на га 
зем ля роб ства, рапс і ін шыя куль ту ры гэ та га кла са 
мо гуць вы мяр заць. Але тым не менш мы і свай го 
бял ку ма ем ня ма ла. Як ні дзе, ві даць, па Бе ла ру сі 
рас це соя, яе пло шчы да вя лі да 600 гек та раў. Ёсць 
свае ба бы –  200 гек  та  раў ,  лу  б ін  –  так са  ма 
200 гек та раў. Улас ны кам бі кор ма вы за вод да зва-
ляе мець тан ней шыя (пра цэн таў на 30 тан ней) вы-
са ка я кас ныя кар мы.

Ад ра зу тры вы твор час ці пра цу юць над тым, каб 
якас ныя кар мы бы лі да ступ ныя для жы вё лы – у сэн-
се лепш усва яль ныя. І той жа кам бі кор ма вы за вод, і 
цэх па вы твор час ці эк стру дзі ра ва на га кор му (на гад-
вае ку ку руз ныя па лач кі, ма лыя ця ля ты спа жы ва юць 
асаб лі ва ах вот на). І цэх па пе ра пра цоў цы алей ных 
куль тур. Пры вя лі ў па ра дак сва бод ны бу ды нак, па ста-
ві лі аб ста ля ван не і ціс нем алей з усіх ві даў алей ных 
куль тур. Перш за ўсё з соі, атрым лі ва ем со е вы бя лок. 
Пе ра пра цоў ка соі з да лей шым эк стру дзі ра ван нем дае 
так зва ны эфект аба ро не на га кор му, ар га нізм жы вё-
лы за свой вае яго зу сім па-ін ша му. Аб ста ля ван не для 
гэ та га каш туе 75 ты сяч до ла раў. Не па ве ры це, за вод 
ся бе аку піў за два га ды.

На чар зе цэх па вы твор час ці тра вя ніс тых суб лі ма-
ва ных кар моў – пус цім да ле та, ка лі з'я віц ца зя лё ная 
ма са. Пач не пра ца ваць на поў ную ма гут насць увесь гэ-
ты кар ма вы комп лекс — ад за куп кі збож жа ад мо вім ся. 
Рас тлу ма чу: на гэ ты цэх я ўскла даю вя лі кія над зеі як на 
спо саб ады сці ад жорст кай за леж нас ці ад збож жа ва га 
бял ку. За ме нім яго суб лі ма ва ным тра вя ніс тым бял ком, 
які для жы вё лы больш пры маль ны.

Прад стаў ля ем су раз моў ні ка
На ра дзіў ся Ула дзі мір Фё да ра віч у 1963 го дзе на 

Бран шчы не, з 1980 го да – у Бе ла ру сі. Жар туе: я бе-
ла рус з вя лі кім, са ра ка га до вым, ста жам.

За кон чыў Бе ла рус кую сель ска гас па дар чую ака дэ-
мію. Пра ца ваў на Го мель шчы не на роз ных па са дах. 
Гас па дар кі ў той час не ме лі жыл ля для ма ла до га спе-
цы я ліс та, на ру ках яко га бы ло двое зу сім ма лень кіх 
дзе так, та му з 1987 го да пе ра браў ся з сям' ёй на ра-
дзі му жон кі – Пін шчы ну.

Пра ца ваў га лоў ным аг ра но мам кал га са імя Ка лі-
ні на ў Сош не і ў зна ка мі тым «Асне жыц кім», мае во-
пыт аг ра но ма па кор ма вы твор час ці і ме лі я ра цыі, што 
ак ту аль на для рэ гі ё на, а так са ма стар шы ні сель вы-
кан ка ма. Больш за двац цаць га доў уз на чаль вае ААТ 
«Па ра хон скае».

Ка лек тыў, якім ён кі руе, не ад ной чы за но сіў ся на 
Рэс пуб лі кан скую дош ку го на ру і Дош ку го на ру Брэсц-
ка га абл вы кан ка ма.

Вы бі раў ся ў склад Пін ска га ра ён на га Са ве та дэ пу-
та таў і Брэсц ка га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў.

У 2019 го дзе абра ны ў Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Жа на ты, вы хоў вае тра іх дзя цей.
Ма шы ніст аў та гід ра пад' ём ні ка 
Алег МУ ЗЫ КА.

У па мяш кан ні комп лек су 
чыс ці ня 

і па ра дак. 

На паў нен нем па ілак 

ка ман дуе аў та ма ты ка.

Па бу да ва ныя гас па дар кай да ро гі звяз ва юць па між са бою са-
мыя ад да ле ныя яе ўчаст кі. На мно гія кі ла мет ры пра цяг ну лі ся 
гэ тыя шля хі ўздоўж да гле джа ных ме лі я ра цый ных ка на лаў, 
по бач з па лет ка мі, праз вёс кі. На бу даў ніц тве ад ной з но вых 
да рог мы сфа та гра фа ва лі кі роў цу МА За Але га ТРУ ША.

Ра бот ні кі комп лек су па дарошчванню і адкорму аддзялення № 5 Люд мі ла КУ ДЗІ НА і Тац ця на БАН ЦЭ ВІЧ – 

гас па ды ні на сва ім участ ку.


