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Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аграр най 
па лі ты цы Яў ген АДА МЕН КА:

— Як і ў лю бым комп лек се, ня хай гэ та бу дзе пра мыс ло вы 
або бу даў ні чы, тут ёсць шмат бо ле вых кро пак. Больш за 
тое, на кож ным сель гас прад пры ем стве — свае праб ле мы. 
Сён ня і Прэ зі дэнт, і Са вет Мі ніст раў шмат ро бяць для та го, 
каб ад бы ва ла ся фі нан са вае азда раў лен не сель ска гас па-
дар чых прад пры ем стваў. Акра мя та го, мно гія гас па дар-
кі пра цу юць па спя хо ва і ар га ні за ва на. Важ на, каб умо вы 
на двор'я не пад вя лі. А то кож ны год ад бы ва юц ца ней кія 
ка та кліз мы — на прык лад, у Го мель скай воб лас ці ўжо два 
га ды за пар за су ха. Гэ ты год так са ма ня прос ты: ужо ле та, 
а яшчэ хо лад на. Спа дзя ю ся, што ўсё бу дзе ў па рад ку, кар мы 
вы рас туць. Я шмат га доў пра пра ца ваў у гэ тай сфе ры, та му 
ве даю, на коль кі важ ныя ўмо вы на двор'я. Гэ та га лоў нае, 
а вяс коў цы зро бяць усё, каб быў да стой ны ўра джай.

Пер шы на мес нік стар шы ні Шар каў шчын ска га ра-
ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та, на чаль нік упраў лен ня 
сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Сяр гей СТРУЙ:

— Эка на міч ная сі ту а цыя скла да ная — гэ та раз. За раз ідзе 
кор ма на рых тоў ка, і неш та на ша су час ная тэх ні ка нас тро хі 
пад во дзіць — гэ та два. Акра мя та го — гэ та ўжо больш да 
на ша га ра ё на ад но сіц ца — сла бы тра вас той сё ле та. Але 
мне зда ец ца, што не толь кі ў нас та кая праб ле ма. Як пе ра-
адо лець усё гэ та? Вя до ма, мно гае за ле жыць ад на двор'я. 
Што ж да ты чыц ца тэх ні кі, то тут усё вы ра шае фі нан са вы бок 
пы тан ня. Не ве даю, з чым гэ та звя за на, але пе ры я дыч на 
зда ра юц ца роз ныя па лом кі. А кар мы трэ ба ўбі раць. Тэр-
мі ны ж ужо па ды шлі. На мой по гляд, у кож най гас па дар цы 
сён ня ёсць свае праб ле мы.

Стар шы ня сель ска гас па дар ча га вы твор ча га ка-
а пе ра ты ва «Пут рыш кі» Гро дзен ска га ра ё на Вік тар 
ПЕТ РУШ КЕ ВІЧ:

— Я б вы лу чыў дзве бо ле выя кроп кі: па-пер шае, гэ та 
дыс па ры тэт цэн, па-дру гое, гэ та ад сут насць пры ват най 
улас нас ці на срод кі вы твор час ці. Што азна чае пер шы ас-
пект? Гэ та роз ні ца па між кош там пра дук цыі, якую вы раб ля-
юць сель ска гас па дар чыя прад пры ем ствы, і кош там хі мі ка-
таў, ме ды цын скіх прэ па ра таў, зап час так для тэх ні кі і ўся го 
ас тат ня га. За мя жой ёсць та кая схе ма: за адзін літр ма ла ка 
мож на ку піць два літ ры са ляр кі. Пад крэс лі ваю, ме на ві та 
для сель ска гас па дар чых вы твор цаў. У нас жа за адзін літр 
ма ла ка мож на ку піць, ска жам, па ло ву літ ра та ко га па лі ва. 
Гэ та зна чыць, роз ні ца вы хо дзіць пры бліз на ў 4 ра зы. Што 
да дру го га мо ман ту, то я лі чу, што на зям лі па ві нен быць 
не аран да тар, а гас па дар, каб ён меў пра ва рас па ра джац ца 
сва ёй зям лёй. Я маю на ўва зе не арэн ду ў дзяр жа вы, а ме-
на ві та пры ват нае ва ло дан не. Што даты чыц ца пе ра адо лен-
ня гэ тых мо ман таў, то пра гэ та га ва рыць вель мі скла да на. 
Я пра цую з кан крэт ны мі ўмо ва мі і пэў най сі ту а цы яй.

Стар шы ня Сла ба да-Ку чын ска га сель ска га Са ве та 
Ка пыль ска га ра ё на Нэ лі ГУ СЕ ВА:

— Я на за ву дзве праб ле мы: не да хоп фі нан са ван ня і 
дыс па ры тэт цэн. Ма быць, гэ та асноў ныя пы тан ні ў гэ тай 
сфе ры. Па пер шым мо ман це ўсё зра зу ме ла, а што да дру-
го га, то сён ня цэ ны, да пус цім, на га ру чае рас туць хут ка, 
а на сель ска гас па дар чую пра дук цыю рас туць па воль на. 
Я б ска за ла, што ў сель скай гас па дар цы стан кан крэт на га 
прад пры ем ства за ле жыць ад мно гіх ас пек таў — па чы на ю чы 
ад умоў на двор'я і за кан чва ю чы суб' ек тыў ны мі фак та ра-
мі — стаў лен нем лю дзей і ін шы мі. У на шым ра ё не пра цуе 
да стат ко ва моц нае сель ска гас па дар чае прад пры ем ства, 
яно ак тыў на раз ві ва ец ца. Ці ёсць у яго праб ле мы? Ве да-
е це, жыц цё вых праб лем ха пае, але ўво гу ле ад бы ва ец ца 
па сту по вае раз віц цё.

На мес нік ды рэк та ра ка му наль на га ўні тар на га сель-
ска гас па дар ча га прад пры ем ства «Ва ра нец кі» Бе рас-
та віц ка га ра ё на Мар' ян ДА БРУК:

— На мой по гляд, усё за ле жыць ад кан крэт на га прад-
пры ем ства. Так атрым лі ва ец ца, што сён ня ёсць моц ныя 
гас па дар кі, а ёсць больш сла быя. Акра мя та го, іс тот на 
ад роз ні ва юц ца са ма стой ныя ар га ні за цыі і тыя, ка му роз-
ны мі спо са ба мі да па ма га юць. Мне зда ец ца, сён ня ўся ля-
кіх праб лем мож на па збег нуць, ка лі шчыль на пра ца ваць 
з кі раў ніц твам ра ё на, а так са ма не па срэд на з людзь мі. 
Трэ ба на бі раць но выя кад ры, па коль кі сён ня не кож ны 
змо жа адап та вац ца пад но вую тэх ні ку. Гэ та зна чыць, па-
трэб ны вы со ка ква лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты. Тое ж са мае 
даты чыц ца і ве тэ ры нар ных ле ка раў, і ін жы не раў, і ін шых 
ка тэ го рый. Што тар мо зіць раз віц цё гас па да рак? Бы ва юць 
роз ныя аб ста ві ны. Я лі чу, што яд ром лю бо га прад пры ем-
ства з'яў ля юц ца лю дзі. Ка лі ёсць згур та ва ны ка лек тыў, ёсць 
за ці каў ле насць у пра цы, то ўсё бу дзе атрым лі вац ца.

Ула дзі слаў ЛУКАШЭВІЧ. lukashevich@zvіazda.by
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АГ РА ПРА МЫС ЛО ВЫМ АГ РА ПРА МЫС ЛО ВЫМ 

КОМП ЛЕК СЕ?»КОМП ЛЕК СЕ?»
Та кое пы тан не мы ад ра са ва лі тым, хто мае 

не па срэд нае да чы нен не да сельскай гас па дар кі.

Не ўсе сель ска гас па дар чыя 
ка а пе ра ты вы раз ві ва юц ца 
ад ноль ка ва: мно гія 
пе ра жы ва юць да лё ка 
не леп шыя ча сы. Пад час 
вы яз но га па ся джэн ня 
прад стаў ні кі пры быт ко вых 
гас па да рак рас ка за лі, як 
яны вы рас лі да та ко га 
ўзроў ню, а на ву коў цы 
рас тлу ма чы лі, ча му не ўсе 
змаг лі да яго да цяг нуц ца.

Ся лян ская фер мер-
ская гас па дар ка «Дзі я на» 
Шкло ўска га ра ё на ўтва-
ры ла ся ў 1991 го дзе. «Мы 
бы лі фер ме ра мі пер шай 
хва лі на пло шчы 50 га, — 
рас каз вае яе кі раў нік Ула-
дзі мір МА ЛІ НОЎ СКІ. — За 
гэ ты час мы не пры ва ты-
за ва лі і не ку пі лі ні вод на-
га аб' ек та, а ўсё, што па-
бу да ва на, бы ло зроб ле на 
ўлас ны мі сі ла мі. За раз мы 
апра цоў ва ем 1351 га вор-
най зям лі. Гэ та скла дае 2% 
ад вор ных зя мель на ша га 
ра ё на. І на іх мы вы раб ля-
ем 4% та вар най пра дук цыі 
ра ё на, пры тым што ў нас 
яшчэ ня ма жы вё ла га доў лі. 
Але пла ны па бу даў ніц тве 
ма лоч на та вар най фер мы 
вы нош ва ем». Гас па дар ка 
су пра цоў ні чае з шэ ра гам 
за меж ных кам па ній. Гэ та 
да ло маг чы масць ства рыць 
су час ную вы твор часць па 
за хоў ван ні і пе рад про даж-
най пад рых тоў цы буль бы 
на 30 000 тон, на сен ня 
збож жа вых на 8000 тон.

Доб рыя па каз чы кі ў аг-
ра кам бі на та «Сноў»: ён 
вы раб ляе 29 000 тон ма-
ла ка, 27 000 тон мя са. «Усё 
гэ та мы пе ра пра цоў ва ем на 
ма лоч ным за вод зе і мя са-
кам бі на це, — тлу ма чыць 
стар шы ня сель ска гас-
па дар ча га вы твор ча га 
ка а пе ра ты ва «Аг ра кам-
бі нат Сноў», на мес нік 
стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі-
кі На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са-
ма кі ра ван ні Мі ка лай РА-
ДА МАН. — Сён ня, мо жа, 
на ват вы гад ней пра даць 
сы ра ві ну па доб рых цэ нах, 
чым вы раб ляць вуз кі кі ру-
нак пра дук цыі, якая не дае 
пэў на га пры быт ку. У гас-
па дар цы пра цуе 1900 ча-
ла век. Ся рэд ні за ро бак за 
мі ну лы год — 790 руб лёў. 
Для сель скай мяс цо вас-
ці ён больш-менш год ны. 
Мы вы пус ка ем ка ля 20 ві-
даў ма лоч най пра дук цыі 

і ка ля 300 — мяс ной. 35% 
пра дук цыі ад праў ля ец ца 
на экс парт, 25% пра да ец-
ца праз фір мен ную ганд-
лё вую сет ку. Ас тат няе — 
ганд лё вым ар га ні за цы ям. 
Асноў ны аб' ём экс пар ту, 
вя до ма, ідзе ў Ра сій скую 
Фе дэ ра цыю. На жаль, мы 
тра пі лі пад пэў ныя санк цыі: 
з 4 лю та га па 24 мая Мін-
ская воб ласць бы ла за кры-
тая для Ра сіі. Пе ра адо ле лі 
мы цяж кас ці, што паў ста лі 
з па стаў кай су тач ных ку ра-
нят, ка лі ў за ход ніх кра і нах 
быў пту шы ны грып. Част ко-
ва не пра ца ва лі два ме ся цы 
па вы твор час ці птуш кі, але 
да кан ца го да вый дзем на 
за пла на ва ныя па каз чы кі».

Кі раў ні кі сель ска гас па-
дар чых ар га ні за цый сы хо-
дзяц ца на тым, што не ўсё 
ідзе глад ка. Ча сам не па-
ра зу мен ні су стра ка юц ца 
і ў дыя ло гах з кі раў ні ка мі 
рай вы кан ка маў. Да та го ж 
бы ло б доб ра пра ду маць 
пы тан не фі нан са ван ня 

праз бан кі пад іль гот ныя 
пра цэн ты буй ных гуль цоў 
на рын ку ма ла ка і мя са. На 
дум ку ды рэк та ра рэс пуб-
лі кан ска га на ву ко ва га 
ўні тар на га прад пры ем-
ства «Ін сты тут сіс тэм ных 
да сле да ван няў у АПК» 
Аляк санд ра ШПА КА, «на-
роў ні з рэс пуб лі кан скі мі, 
рэ гі я наль ны мі, кі ру ю чы мі 
струк ту ра мі АПК важ ная 
ро ля ўскла да ец ца на мяс-
цо выя ор га ны ўла ды. Яны 
перш за ўсё ад каз ныя за 
стан спраў у рэ гі ё нах. Эка-
на міч ны ме ха нізм у нас з 
1990 го да не ад па вя даў 
ры нач най сіс тэ ме гас па-
да ран ня. І мы сель скую 
гас па дар ку праз гэ ты эка-
на міч ны ме ха нізм увесь 
час ушчам ля лі, ёй заў сё ды 
ад кры ва лі ся мен шыя пры-
быт кі, і заў сё ды яна бы ла 
аб дзе ле ная. Вы гля дзі це, 
якая сі ту а цыя сён ня: у сель-
скай гас па дар цы банк ру ты, 
су свет ны кры зіс уплы вае 
ад ноль ка ва на ўсю эка но-
мі ку. Ніз кія цэ ны і вы со кія 
крэ дыт ныя стаў кі за га ня лі 
на шы суб' ек ты гас па да ран-
ня ў даў га вую яму. Гэ та быў 
пра цяг лы пра цэс і вый сці з 
яго хут ка не атры ма ец ца. 
Не аб ход на за бяс пе чыць 
па ры тэт ныя ад но сі ны сель-
скай гас па дар кі з парт нё-
ра мі: ма шы на бу даў ні ка мі, 
пе ра пра цоў чы мі ар га ні за-
цы я мі, ганд лё вы мі сет ка мі 
і бан ка мі».

На дзея АНІ СО ВІЧ.
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

СВАЯ ЗЯМ ЛЯ

ГАС ПА ДАР АД КАЗ ВАЕ ЗА ЎСЁ

У ад кры тым ак цы я нер ным 
та ва рыст ве «Ра чэнь» Лю бан ска га 
ра ё на блі зіў ся да за вяр шэн ня пер шы 
ўкос траў. На по ле я па да спе ла як раз 
апоўд ні. І тра пі ла на абед.

— Ці доб ра кор мяць вас сё ле та? — 
па ці ка ві ла ся ва ўдзель ні каў кор ма-
на рых тоў кі.

— Не скар дзім ся, — па чу ла ся друж-
нае ў ад каз. — Сён ня на пер шае суп, 
на дру гое— пан цак з мя сам, гар ба та 
з кор жы кам.

Ва дзі цель Мі ка лай Кры ва льцэ віч 
ужо тры нац цаць га доў на пен сіі, але 
пра цяг вае пра ца ваць і не ўсту пае на 
ад воз цы «зя лё най ма сы» ма ла дым.

— На свае га ды, Мі ка лай Мі ка ла е-
віч, вы ня дрэн на вы гля да е це, — звяр-
та ю ся да яго.

— Дык жон ка доб ра да гля дае, — 
жар туе ён, — ды і на ра бо це, як ба-
чы це, смач на кор мяць.

— Ста ра ем ся раз на ста іць ме ню, — 
ка жа раз дат чы ца абе даў Та ма ра 
За поль скіх. — Пры во зім роз ныя ка-
шы — з кат ле тай, гу ля шом, ку ра ці най, 
сві ні най, яла ві чы най, бар шчы, су пы. 
На дэ серт — чай, ка ва або кам пот са 
здо бай, кор жы кам, пі рож ным. Бы-
вае, хлоп цы за маў ля юць стра вы па 
сва ім гус це. За ка зы аба вяз ко ва вы-
кон ва ем.

Та ма ра Ула дзі мі ра ўна да стаў ляе 
абе ды для ме ха ні за та раў ужо не пер-
шы год. Па са да ў яе ад каз ная: свое-
ча со ва пры вез ці стра вы на по ле. Ра-
бо та ў жан чы ны па чы на ец ца з са май 
ра ні цы: не аб ход на раз мер ка ваць 
пры га та ва нае ў асоб ныя кан тэй не ры, 
за гру зіць іх у спе цы яль на аб ста ля ва-

ны аў то бус, не за быць чыс ты руч нік, 
сур вэт кі, мы ла.

— Кор мім лю дзей два ра зы ў дзень, 
вы ліч ва ем з іх за роб ку толь кі 25% 
кош ту. У за леж нас ці ад ме ню атрым-
лі ва ец ца 70—80 ка пе ек, — ус ту пае ў 
раз мо ву ды рэк тар ААТ «Ра чэнь» 
Мак сім МА ЦЯС. — У нас ня ма сва-
ёй ста ло вай, але на тэ ры то рыі гас па-
дар кі зна хо дзіц ца ста ло вая сіс тэ мы 
гра мад ска га хар ча ван ня ра ё на. Тут 
і за маў ля ем абе ды. У па чат ку се зо-
на ка рэк ці ру ем іх пад сва іх лю дзей: 
бя ром двай ную пор цыю. Бо як яны 
па ядуць, так і па пра цу юць.

Уся го ж на кор ма на рых тоў цы за-
ня ты ка ля 40 ча ла век. З траў пер ша га 
ўко су пла ну ец ца на рых та ваць ка ля 
10 тыс. тон се на жу. І на гэ тым у ак-
цы я нер ным та ва рыст ве спы няц ца не 
збі ра юц ца: па чы на ец ца дру гі этап ка-
са ві цы. У пла нах — на за па сіць 20 тыс. 
тон се на жу і 30 тыс. тон сі ла су.

— Ка лі я прый шоў паў та ра го да та-
му ў са ка ві ку ў «Ра чэнь», тут за ста ва-
ла ся кар моў на два дні, — ус па мі нае 
кі раў нік. — За тры з па ло вай ме ся цы 
за ку піў 3 тыс. тон кар моў. На ту раль-

на, гро шай на ўсё не ха па ла і да вя ло-
ся раз ліч вац ца жы вё лай.

Сё ле та на «зя лё ны ўра джай» не 
леп шым чы нам паў плы ва ла не ста-
біль нае вес на вое на двор'е. Днём — 
хо лад, ноч чу — за ма раз кі.

— У вы ні ку мы не да бі ра ем пры-
клад на 30% ад ура джай нас ці траў, — 
пры знаў ся Мак сім Ма цяс. — Але 
ня гле дзя чы на сюр пры зы на двор'я, 
ка са ві цу па ча лі 22 мая, ка лі тра вы да-
сяг ну лі ап ты маль най фа зы для ўбор-
кі, ка лі ў іх на за па сі ла ся не аб ход ная 
коль касць бял ку, пра тэ і ну.

Кар ма вая ба за да зво ліць без 
праб лем пе ра зі ма ваць жы вё ле. Тым 
больш што ў гас па дар цы яшчэ з мі ну-
ла га го да за ста ло ся 10 тыс. тон кар-
моў. Ма ла ды кі раў нік на дае ім пер-
ша сту пен нае зна чэн не. Ён лі чыць, 
што кар мы — гэ та ўсё: і пры баў лен ні 
ў ва зе, і на доі, і зар пла та пра цаў ні коў, 
а зна чыць, бу ду чае гас па дар кі.

У «Ра чэ ні» 8 тыс. 650 га лоў буй-
ной ра га тай жы вё лы, 1800 дой ных 
ка роў, 4200 бы коў на ад кор ме. «На 
сён няш ні дзень до ім 15,5 літ ра ма ла-
ка ад ка ро вы што дзень. Гэ та не вя лі кі 
вы нік, але нам ёсць ку ды рас ці, ку ды 
імк нуц ца», — упэў не ны ды рэк тар.

Ся рэд няя зар пла та ў та ва рыст ве 
за год вы рас ла на 120 руб лёў. У се-
зон кор ма на рых тоў кі ме ха ні за та ры 
за раб ля юць чыс ты мі ад 800 да 1200 
руб лёў. На асоб ных ра бо тах — да 
1500 —1800 руб лёў. За пе ра вы ка нан-
не нор мы ўдзель ні кам кор ма на рых-
тоў кі да плач ва юць у за леж нас ці ад 
коль кас ці на рых та ва ных або пе ра ве-
зе ных тон «зя лё най ма сы».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

КА СА ВІ ЦА
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