
С
У ЧАС НЫМ прад пры ем ствам у аг ра пра мыс ло вым 
комп лек се пра ца ваць не вель мi прос та. У да да так 
да та го, што яны iс ну юць у су час ных эка на мiч ных умо вах 

i цер пяць, як i ўсе, на ступ ствы кры зiс ных хва ляў, сель ская 
гас па дар ка за ле жыць i ад та кiх ма ла праг на зу е мых рэ чаў, 
як на двор'е, эпi дэ мii ся род жы вё лы, за ба ро ны на па стаў ку 
ад за меж ных парт нё раў. Вi да воч на, не кож ная гас па дар ка 
ад ноль ка ва эфек тыў на мо жа тэр мi но ва вы ра шыць усе пы тан нi. 
Пад час вы яз но га па ся джэн ня Па ста ян ная ка мi сiя Са ве та Рэс пуб лi кi 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сi па рэ гi я наль най па лi ты цы 
i мяс цо вым са ма кi ра ван нi на ве да ла адзiн з перс пек тыў ных 
сель ска гас па дар чых ка а пе ра ты ваў у Кi раў скiм ра ё не 
i па спра ба ва ла вы свет лiць, як вы ра шыць праб ле мы ас тат нiх.

ХТО ПА ДЫ МАЕ 
ГАС ПА ДАР КУ?

У аг ра га рад ку Мыш ка вi чы зна хо дзiц ца ААТ «Рас свет» iмя 
К.П. Ар лоў ска га. Прад пры ем ства ле ген дар нае. Ге рой Са вец ка га 
Са ю за Кi рыл Ар лоў скi, ура джэ нец гэ та га мяс тэч ка, у час вай ны ў 
ты ле во ра га ка ман да ваў пар ты зан скi мi атра да мi i ды вер сiй ны мi 
гру па мi. У 1944 го дзе ён да слаў пiсь мо Ста лi ну, у якiм па пра сiў 
на кi ра ваць яго на ма лую ра дзi му ў якас цi кi раў нi ка кал га са. Ён 
рас пра ца ваў, як бы мы ця пер ска за лi, бiз нес-план, як пад-
няць сель скую гас па дар ку ў ра ё не за пяць га доў. I ў яго 
атры ма ла ся. Кал гас «Рас свет» стаў пер шым у СССР, якi 
пас ля вай ны атры маў мiль ён ны пры бы так.

Н
Е сак рэт, што раз вiц цё сель скай гас па дар кi сён ня 
больш за ўсё аб умоў ле на вы ка ры стан нем у ёй 
iна ва цый най тэх нi кi. Ка лi ра ней рост вы твор час цi 

за бяс печ ваў ся пры цяг нен нем боль шай коль кас цi 
ра бот нi каў, то сён ня на пер шы план вы хо дзiць якас нае 
i вы со ка пра дук цый нае аб ста ля ван не, для ра бо ты 
яко га не трэ ба мець ве лi зар ны штат спе цы я лiс таў. 
Апроч буй ных прад пры ем стваў, та кiх як МТЗ 
цi «Гом сель маш», тэх нi ку для аг ра ры яў рас пра цоў вае 
на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр На цы я наль най ака дэ мii 
на вук Бе ла ру сi па ме ха нi за цыi сель скай гас па дар кi. 
Ка рэс пан дэн ты «МС» су стрэ лi ся з на мес нi кам 
ге не раль на га ды рэк та ра гэ тай уста но вы па ўка ра нен нi 
i вы пра ба ван нях Дзмiт ры ем КОМ ЛА ЧАМ i па гу та ры лi 
пра да сяг нен нi i праб ле мы ай чын на га АПК.

— Якiя з най ноў шых рас пра цо вак цэнт ра вы лi чы це 
най больш знач ны мi?

— За апош нiя тры га ды мы ў асноў ным скан цэнт ра ва лi ся 
на ма шы нах для гле ба апра цоў кi i па се ву. Гэ та, на прык-
лад, аба рот ны два нац ца цi кор пус ны плуг, якi ўжо прай-
шоў дзяр жаў ныя пры ёмач ныя вы пра ба ван нi i рых ту ец ца 

для се рый най вы твор час цi. Ён пры зна ча ны для ра бо ты з 
ма гут ны мi трак та ра мi пя та га кла са (вы шэй за 400 кон скiх 
сiл) i мае мо дуль ную кан струк цыю па схе ме «во сем плюс 
ча ты ры», што да зва ляе змен шыць пло шчу апра цоў кi, ка лi 
гэ та па трэб на. Ма шы на ад па вя дае ўсiм су час ным па тра ба-
ван ням да та кой тэх нi кi: аба ро не на ад ка мя нёў, мае вы со кi 
рэ сурс вы пра цоў кi. Акра мя гэ та га, плуг не толь кi ўзор вае 
гле бу, але i кры шыць яе — зна чыць, ад ра зу пас ля пра хо ду 
мож на пус каць се ял ку.

Да рэ чы, яшчэ ад на рас пра цоў ка — гэ та як раз се ял ка 
пра мо га па се ву з шы ры нёй за хва ту дзе вяць мет раў, вель-
мi ма гут ная ма шы на, якая да зва ляе се яць збож жа выя 
не па срэд на ў iр жы шча без апра цоў кi гле бы. Яна так са ма 
ўкам плек та ва на спе цы яль ным аб ста ля ван нем, якое да-
зва ляе ўно сiць мi не раль ныя ўгна ен нi.

Акра мя гэ та га, рас пра ца ва лi цэ лы шэ раг убо рач най тэх-
нi кi: кам бай ны для ўбор кi ягад (пе ра важ на кус то вых куль-
тур: аро нii, па рэ чак, агрэс ту), морк вы, ка пус ты, са ма ход ную 
ма шы ну для збо ру са да вi ны i фрук таў. Апош няя рас-
пра цоў ва ла ся па да ру чэн нi кi раў нi ка кра i ны, яна 
не аб ход на для бе раж лi вай ра бо ты з се меч ка вы мi 
куль ту ра мi, у пры ват нас цi яб лы ка мi, гру ша мi.
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НЯ ПРОС ТАЯ НЯ ПРОС ТАЯ 
АРЫФ МЕ ТЫ КА АПКАРЫФ МЕ ТЫ КА АПК

Як сель гас прад пры ем ству вый сцi на пры бы так? Як сель гас прад пры ем ству вый сцi на пры бы так? 
Па ад каз на гэ та пы тан не чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi вы еха лi ў Кi раў скi ра ёнПа ад каз на гэ та пы тан не чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi вы еха лi ў Кi раў скi ра ён
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