
МІ НІ ГА РА ДОК У ГА РАД КУ
Эк скур сію па жы вё ла га доў чым комп лек се «Га ра док» для нас 

пра вя ла га лоў ны заа тэх нік саў га са Ма ры на Куд рыц кая.

— На шым жы вё ла во дам пра ца ваць тут зруч на. Усе бу дын кі для 
жы вё лы скан цэнт ра ва ныя ў ад ным мес цы. У нас на ла джа ны поўны 
цыкл — ад но ва на ро джа ных ця лят да да рос лай ка ро вы: ад корм, 
да рошч ван не, дой ны ста так. По бач сі лас ныя і ся наж ныя тран шэі, 
не трэ ба ехаць да лё ка, каб пры вез ці жы вё ле корм. А гэ та да зва ляе 
эка но міць час і гро шы.

На комп лек се тры ма юць ча ты рох ко ней для та го, каб, на прык-
лад, своечасова да ста віць се на, вы вез ці смец це. Для пад соб ных 
ра бот не мэ та згод на вы ка рыс тоў ваць трак тар — да ра гое па лі ва.

— У нас ёсць яшчэ дзве не вя лі кія фер мы ў вёс ках Су ткі і Вір ко ва, 
дзе ўтрым лі ва юц ца дой ныя ка ро вы і ця лят кі, якія толь кі што з'я ві лі ся на 

свет, ад па вед на на 190 і 140 га лоў, — пра цяг-
вае мая су раз моў ні ца. — На комп лек се пра-
цу юць два апе ра та ры ма шын на га да ен ня і ад-
на пад мен ная. Та му ў ты дзень кож ная мае па 
два вы хад ныя. Зар пла та за ле жыць ад аб'ёма 
і якас ці ма ла ка, коль кас ці ця лят. Мож на за ра-
біць ад 600 да 900 руб лёў. На до гля дзе ця лу-
шак — 1300—1400.

Ра цы ён для карм лен ня рас пра цоў ва ец ца 
ін ды ві ду аль на для кож най гру пы жы вё лы ад-
па вед на з за клю чэн нем аб лас ной ла ба ра то-
рыі пас ля ана лі зу кар моў: для дой на га стат ку, 
ма лад ня ку, ця лят да 20 дзён, ад кор му. Для 
рас кіс лен ня кар моў жы вё ле ў ежу да да юць 
со ду і мел, мік ра- і мак ра эле мен ты, да юць 
соль-лі зу нец.

Доб ры до гляд, зба лан са ва ны ра цы ён карм лен ня пры но сяць 
свой плён. На доі з кож ным го дам па вы ша юц ца. Ка лі ле тась у ад па-
вед ны пе ры яд кож ная ра гу ля ў дзень да ва ла 11,6 кі ла гра ма ма ла ка, 
то сё ле та на два кі ла гра мы больш. Усё ма ла ко рэа лі зу ец ца кла сам 
эк стра. Ды і пра дук цыя вы со кай тлус тас ці — 3,9—4 пра цэн ты. У пе-
ра лі ку з ба зіс най тлус тас ці гэ та пры но сіць да дат ко выя гро шы.

— З пры хо дам но ва га кі раў ні ка спра вы ў жы вё ла га доў лі знач на 
па леп шы лі ся, ума ца ва ла ся кар ма вая ба за, — ка жа Ма ры на Ге ор-
гі еў на. — З ім мы звяз ва ем свае над зеі на бу ду чы ню. Асаб лі вую 
ўва гу ста лі ўдзя ляць якас ці ма ла ка. Што ме сяц мы на кі роў ва ем у 
спе цы яль ных кан тэй не рах у Ня свіж скую сан стан цыю про бы ма ла ка 
ад кож най дой най ка роў кі для вы зна чэн ня на яў нас ці бял ку, тлу-
шчу, са ма тыч ных кле так. Па вы ні ках да сле да ван няў атрым лі ва ем 
раз дру коў ку, дзе ўсё рас кла дзе на па па лі цах. Мы так са ма ку пі лі 
пры бор для вы зна чэн ня са ма ты кі на кож най фер ме, та му што ця-
пер вель мі жорст кія па тра ба ван ні да якас ці ма ла ка. І мы за сваё 
ма ла ко ад каз ва ем, яго мож на піць без пы тан няў.

Але на Ду бо вік і Люд мі ла Бе ла вус — апе ра та ры ма шын на га 
да ен ня. Дзяў ча ты пра цу юць друж ным тан дэ мам. За вы со кія на доі 
ле тась звя но ўзна га ро джа на дып ло мам дру гой сту пе ні рай вы кан ка-
ма і прэ мі яй. Люд мі ла пры еха ла ў «Га ра док» са Сто лін ска га ра ё на. 
У саў га се да яр кай пра цуе яе ма ма. Жы вуць у служ бо вым до ме. 
Але на мяс цо вая, вы хоў вае тра іх дзя цей: Аляк сея, Ула дзі сла ва і 
Аляк санд ру. Сям'і так са ма гас па дар ка вы дзе лі ла «прэ зі дэнц кі» 
до мік. «Быт на ла джа ны, зар пла та доб рая», — за да во ле ны яны.

ЗМЕ НЫ 
ТОЛЬ КІ ПА ЗІ ТЫЎ НЫЯ

Энер гіч ны, аду ка ва ны кі раў нік ад ра зу ўзяў, 
як ка жуць, бы ка за ро гі. І гас па дар ка, у якой 
спра вы не над та ла дзі лі ся, за ня поў ныя два 
га ды пай шла ўга ру. За гэ ты час тут ад бы ло ся 
ня ма ла па зі тыў ных змен, ак тыў на вя дзец ца бу-
даў ніц тва вы твор чых аб' ек таў. Пры чым ды рэк-
тар імк нец ца бу да ваць гас па дар чым спо са бам, 
што знач на тан ней, чым пад рад ным ме та дам. 
Не бя рэ крэ ды таў, не ка рыс та ец ца лі зін гам 
для на быц ця тэх ні кі. Усё сва і мі сі ла мі, за свае 
гро шы. Па леп шы лі ся і па каз чы кі эка на міч най 
дзей нас ці, на доі, пры ва гі, а гра мад скі ста так 
пры рос на 150 га лоў буй ной ра га тай жы вё лы.

Саў гас «Га ра док» зай ма ец ца вы твор час-
цю пра дук цыі жы вё ла га доў лі і рас лі на вод ства. 
Стаў ка ро біц ца ў пер шую чар гу на цук ро выя бу-
ра кі. Зай мац ца іх вы рошч ван нем больш вы гад-
на, на прык лад, чым тым жа іль ном. Ка ра няп ло-
ды пры но сяць знач на боль шы пры бы так.

Уся го ж у гас па дар цы 5 070 гек та раў сель-
ска гас па дар чых угод дзяў. Па пло шчах саў гас 
трэ ці ў ра ё не. Дой ны ста так на ліч вае 690 ка роў. 
Ле тась тут у раз лі ку на ад ну ка ро ву на да ілі 
4450 літ раў ма ла ка. Сё ле та пла ну юць вый сці 
на 5000 літ раў. Гэ та цал кам маг чы ма — ство-
ра на моц ная кар ма вая ба за, лі шак кар моў пе-
рай шоў на гэ ты год.

Пла ну ец ца, што ў 2018 го дзе па вя лі чыц ца 
да 4,0 тысячы тон і ва ла вы збор збож жа. Ужо 
сён ня для гэ та га ро біц ца за дзел. Тэх ні ка га то-
ва вый сці ў по ле. У гас па дар цы на ліч ва ец ца 
24 трак та ры, у тым лі ку пяць энер га на сы ча ных. 
Іх ха пае, каб аха піць усе пло шчы. На па сяў-
ной за дзей ні ча ны ад па вед на па дзве се ял кі 
для збож жа, ку ку ру зы і ад на для бу ра коў. На 
пад рых тоў цы гле бы вы ка рыс тоў ва юц ца па два 
дыс ка ва та ры і кам бі на ва ныя агрэ га ты, а так-
са ма куль ты ва тар.

Як вя до ма, бу ду чы ўра джай за ле жыць не 
толь кі ад тэх ні кі, якая пра цуе спраў на, без па-
ло мак, але і ад гра мат ных спе цы я ліс таў, што 
ве да юць і лю бяць сваю спра ву, уза е ма дзе ян ня 
з ін шы мі служ ба мі. У саў га се амаль ня ма праб-

ле мы з кад ра мі. Не ха пае толь кі ад на го ме ха-
ні за та ра. Ды гэ та не бя да — за руль трак та ра 
ся дуць вы пуск ні кі Уз дзен ска га дзяр жаў на га 
сель ска гас па дар ча га лі цэя.

У ПРЫ ЯРЫ ТЭ ЦЕ — 
МА ЛА ДОСЦЬ

— У нас цал кам укам плек та ва ны штат спе-
цы я ліс таў. Хут ка па раз мер ка ван ні пры едуць 
два ве тэ ры нар ныя фель ча ры. Га лоў ны ве ту рач 
у нас ёсць. У перс пек ты ве спат рэ біц ца да яр ка, 
па коль кі бу дзем бу да ваць два ка роў ні кі на 600 
га лоў, — ка жа Яў ген Аляк санд ра віч.

У спе цы я ліс тах трыц ца ці га до вы кі раў нік 
перш за ўсё цэ ніць дыс цып лі на ва насць, стро-
гае вы ка нан не да ру чэн няў, імк нен не да са ма-
раз віц ця.

— Дык вы, мяр кую, пры трым лі ва е це ся аў-
та ры тар на га сты лю кі раў ніц тва? — за пы та ла ся 
ў яго.

— Зу сім не так. Перш вы слу хаю сва іх пад-
на ча ле ных, аб мяр ку ем су мес на тую ці ін шую 
сі ту а цыю, а я пры му ра шэн не. Наш саў гас — 
улас насць ра ё на. І, вя до ма, усе значныя кро кі 
ўзгад ня ем са спе цы я ліс та мі на ра ён ным уз роў-
ні, — ад каз вае Яў ген Гру ша.

Працаўнікоў кі раў нік за ма цоў вае жыл лём, 
ства рэн нем год ных умоў пра цы і да стой най 
зар пла тай. Аг ра га ра док га зі фі ка ва ны, тут па-
бу да ва ны пяць дзя сят да моў па Дзяр жаў най 

пра гра ме ад наў лен ня і раз віц ця ся ла. Ся рэд няя 
зар пла та ў па раў на нні з ін шы мі сель гас ар га ні-
за цы я мі не са мая ніз кая — 573 руб лі. Праў да, 
су час ная мо ладзь хо ча, каб бы ло больш вы хад-
ных. Ад нак ад па чыць мож на пас ля за кан чэн ня 
сель гас ра бот. Як ка жуць, аг ра ном мо жа пра-
ца ваць зі мой на стаў ні кам, а ле там — па спе-
цы яль нас ці. Ча го не ска жаш пра жы вё ла во даў. 
Ска ці на па тра буе до гля ду круг лы год.

Ды рэк тар саў га са ад дае пе ра ва гу ма ла дым 

кад рам. Пад яго кіраўніцтвам працуюць ма ла-

дыя аг ра ном-на сен ня вод, эка на міст, ін жы нер.  

Яў ген Аляк санд ра віч лі чыць, што прак тыч ныя 

на вы кі з'я ўляюцца з ця гам ча су. Га лоў нае, каб 

бы ла ці ка васць да спра вы, і ра бо та па да ба ла ся. 

Мо ладзь дас ка на ла ва ло дае су час ны мі тэх на-

ло гі я мі, што да ты чыц ца пра фе сіі, яе не трэ ба 

пе ра вуч ваць.

Ге не ра ла ро біць сві та. Толь кі з пад трым кай 
ка лек ты ву з'яд на най, ква лі фі ка ва най ка ман ды 
мож на раз ліч ваць на пос пех і неш та пла на ваць 
на перс пек ты ву. Ле тась у саў га се па бу да ва лі 
пяць сі лас на-ся наж ных тран шэй, сё ле та мяр-
ку ец ца ўзвес ці яшчэ тры. У пла нах — увес ці ў 
дзе ян не па мяш кан не для ця лу шак.

Уся го ж у гас па дар цы тры ма лоч на та вар ныя 
фер мы і клю шач нік для бяс пры вяз на га ўтры-
ман ня ка роў з да іль най за лай, па мяш кан не для 
ад кор му быч коў. Па га лоўе буй ной ра га тай жы-
вё лы на ліч вае 2246 га лоў. Усё ма ла ко зда ец ца 
дзяр жа ве эк стра-кла сам.

Ма ла ком зай мац ца вы гад на, кож ны дзень на 
ра ху нак дадаецца ка пей ка. Але для па ве лі чэн-
ня на до яў перш за ўсё жы вё лу не аб ход на за бяс-
пе чыць якас ны мі кар ма мі. Як той ка заў, ма ла ко 
ў ка ро вы на язы ку. Та му ў гас па дар цы ле тась 
пе ра за лу жы лі ка ля 400 гек та раў траў, сё ле та 
пла ну ец ца яшчэ 300 гек та раў, увес ці так са ма 
ў се ва зва рот 130 гек та раў ме лі я ра ва ных зя-
мель, якія з ця гам ча су прый шлі ў за пус цен не, 
а дрэ наж ныя сіс тэ мы, гід ра ла гіч ныя збу да ван ні 
раз бу ры лі ся. Ад наў лен нем гэ тых зя мель бу дзе 
зай мац ца Уз дзен ская ПМК-69.

У мі ну лым го дзе ў гас па дар цы за ку пі лі шмат 
тэх ні кі: плуг, кор ма раз дат чык, ка сіл кі, се ял ку 
для апра цоў кі ку ку ру зы за кошт улас ных срод-
каў. Сё ле та мяр ку юць на быць яшчэ адзін плуг, 
пры чэп для ўня сен ня ар га ніч ных угна ен няў і 
кам байн у лі зінг.

ЗА ДУ МА НАЕ ДА ВО ДЗІЦЬ ДА КАН ЦАЗА ДУ МА НАЕ ДА ВО ДЗІЦЬ ДА КАН ЦА
Ды рэк тар саў га са «Га ра док» ве дае, як бу да ваць аб' ек ты і эка но міць гро шы

Анд рэй ДА ВЫ ДЗЕН КА, 

пер шы на мес нік стар шы ні Уз дзен ска га рай вы кан ка ма, 

на чаль нік упраў лен ня сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня:

Яў ген Гру ша — адзін з са мых перс пек тыў ных ма ла дых кі раў ні-

коў: мэ та на кі ра ва ны, ад каз ны. Яў ген Аляк санд ра віч кам пе тэнт ны 

гас па дар нік, вель мі доб ра ве дае вы твор часць, умее пра ца ваць 

з пад на ча ле ны мі, на ладж вае з імі дзе ла выя ста сун кі. Як ка жуць, 

стро гі, умее спы таць, ка лі трэ ба, але спра вяд лі вы. З улі кам маг-

чы мас цяў прад пры ем ства ён ро біць па мак сі му ме. У гас па дар цы 

ёсць перс пек ты вы, па куль яшчэ не рас кры ты ўсе рэ зер вы. Ра бо ты 

шмат. Гэ та на рошч ван не аб' ёмаў вы твор час ці ма ла ка: за пла на ва-
на бу даў ніц тва но ва га ка роў ні ка і па ве лі чэн не дой на га стат ку. 
Па коль кі ды рэк тар пра ца ваў пра ра бам, бу доў ля яму бліз кая. 
І яшчэ ва ло дае вель мі доб рай якас цю. Тое, што за ду маў, да во-
дзіць да кан ца. Па куль не за кон чыць па ча тую спра ву, не спы ніц ца. 
Умее прад ба чыць сі ту а цыю, ана лі за ваць усе «за» і «су праць», эка-
но міць гро шы. Ле тась па бу да ваў пяць ся наж ных і сі лас ных тран-
шэй за кошт срод каў саў га са гас па дар чым спо са бам. Ад на 
тран шэя абы шла ся ка ля 30 тыс. руб лёў. Гэ та ня мно га.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ. УНП 800110006.

У 2016 го дзе ра ён нае сель ска гас-
па дар чае ўні тар нае прад пры ем ства 
«Саў гас «Га ра док», што на Уз дзен-
шчы не, уз на ча ліў Яў ген Гру ша. Яў-
ген Аляк санд ра віч свой, ту тэй шы, 
на ра дзіў ся не па да лё ку ў вёс цы Хат-
ля ны. Да гэ та га пра ца ваў га лоў ным 
ін жы не рам ад кры та га ак цы я нер на га 
та ва рыст ва «Над нё ман», пра ра бам 
за кры та га ак цы я нер на га та ва рыст-
ва «АСБ-Аг ра Кух ці чы». У 2009 го дзе 
за кон чыў Мар' і на гор скі дзяр жаў ны 
аграр на-тэх ніч ны ка ледж імя Ла бан-
ка, за тым — Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
аграр ны тэх ніч ны ўні вер сі тэт за воч на.

Аг ра ном-аг ра хі мік Вя ча слаў ЛА ТУШ КІН 
і ме ха ні за тар Ві таль КА ЗА КЕ ВІЧ 

зай ма юц ца ды яг нос ты кай 
і пад рых тоў кай комп лек су 

аг ра тэх ніч ных срод каў «Ра са» 
да пад кор му.

Ды рэк тар 
саў гаса «Га ра док» 
Яў ген ГРУ ША.

Апе ра та ры ма шын на га да ен ня 
Але на ДУ БО ВІК і Люд мі ла БЕЛАВУС 
ста лі пе ра мож ца мі ра ён на га спа бор ніц тва 
за да сяг нен ні вы со кіх па каз чы каў у пра цы.

Ве ра ні ка УДА ВІ ЧЭН КА, 
за гад чы ца аў та ма ты за ва на га 

да іль на-ма лоч на га бло ка.

АД СВІ ТАН НЯ 
ДА ЗА ХО ДУ

За раз, як і па ўсёй кра і не, 

у ра бот ні каў гас па дар кі, што за-

дзей ні ча ны ў рас лі на вод стве, 

га ра чая па ра. Уся го «АСБ-Аг ра 

Кух ці чы» зай ма юць тэ ры то рыю 

ў 4,5 ты ся чы гек та раў, з якіх 

3,5 ты ся чы гек та раў — рал ля. 

Асноў ныя куль ту ры, якія тут вы-

рошч ва юць, — тры ці ка ле, пша-

ні ца і кар ма вая ку ку ру за. З гэ та-

га го да ад на ві лі па сад кі азі ма га 

жы та. На ват з на цяж кай ска-

заць, што мяс цо вым жы ха рам 

па шан ца ва ла з землямі, на ўрад 

ці атры ма ец ца. Бал іх урад лі вас-

ці — 26—27, а гэ та па каз чык ні-

жэй шы за ся рэд ні. Да та го ж на 

тэ ры то рыі гас па дар кі пра ця ка-

юць ад ра зу тры ра кі: Нё ман, Уса 

і Пе ра туць. У вяс но вы пе ры яд не 

заў сё ды ад ра зу зра зу ме еш, гэ-

та во зе ра або раз лі вы рэк. Тым 

не менш су пра цоў ні кі прад пры-

ем ства ро бяць усё для та го, каб 

атры маць доб ры вы нік.

Два га ды та му ў гас па дар ку 

прый шоў но вы кі раў нік. Ды рэк-

тар ЗАТ «АСБ-Аг ра Кух ці чы» 

Дзміт рый ЛУ ША КОЎ упэў не-

ны, што пос пех пра цы, у пер шую 

чар гу, за ле жыць ад зла джа нас ці 

ка лек ты ву. І, як пры зна ец ца ён 

сам і па цвяр джа юць пра цаў ні кі, 

у гас па дар цы ўда ло ся са браць 

са праўд ную ка ман ду ад на дум-

цаў. Ка ле гі заў сё ды га то вы пад-

тры маць адно ад на го, і ў вы пад ку 

не аб ход нас ці мо гуць вый сці на 

пра цу ў лю бы час дня і но чы. Ра-

зу ме юць — та кая спе цы фі ка сфе-

ры, з якой яны звя за лі жыц цё.

— Сель ская гас па дар ка — 

гэ та пра ца без вы хад ных. Каб 

мець вы нік, трэ ба браць прык-

лад з на шых прод каў. Ка лі ты ў 

по лі яшчэ за цем на, а сы хо дзіш з 

яго, ка лі сцям не ла, — шан цы на 

пос пех дак лад на ёсць, — ад зна-

чае Дзміт рый Ге надз е віч.

Ця пер у ЗАТ «АСБ-Аг ра Кух-

ці чы» пра цуе 147 ча ла век. Дэ-

фі цы ту ква лі фі ка ва ных кад раў у 

гас па дар цы ня ма — штат амаль 

цал кам укам плек та ва ны. Да та-

го ж сё ле та на прад пры ем ства 

па він ны прый сці вы пуск ні кі Уз-

дзен ска га дзяр жаў на га сель-

ска гас па дар ча га пра фе сій на га 

лі цэя. Мно гія з іх пра хо дзі лі ў 

гас па дар цы прак ты ку, та му са 

спе цы фі кай ра бо ты доб ра зна ё-

мыя. У вяс но вы пе ры яд іх бу дуць 

пад ра бяз на ін струк та ваць ста-

рэй шыя ка ле гі, а ўжо ле там яны 

бу дуць пра ца ваць на трак та рах.

Умо вы пра цы для ма ла дых 

спе цы я ліс таў пры ваб ныя. Усім, 

хто пры хо дзіў у ЗАТ «АСБ-Аг ра 

Кух ці чы» ра ней, да ва лі служ бо-

вае жыл лё. Тым больш што ёсць 

перс пек ты вы, каб са служ бо ва-

га яно ста ла ўлас ным: пас ля 

10 га доў пра цы ў гас па дар цы 

дом мож на пры ва ты за ваць.

«У ЖЫ ВЁ ЛА ВО ДАЎ 
ШТО ДНЯ 
ЗБОР УРА ДЖАЮ»

У гас па дар цы тры ма лоч-

на та вар ныя ком лек сы: Кух ці-

чы, Сталь боў шчы на і За мос це, 

агуль нае па га лоўе — 3150 адзі-

нак. Са мы вя лі кі комп лекс зна-

хо дзіц ца ў са міх Кух ці чах. Тут 

утрым лі ва ец ца 2100 га лоў. 

У ся рэд нім на доі па гас па дар-

цы скла да юць 14,1 літ ра ў су-

ткі, пры гэ тым атрым лі ва юць 

пе ра важ на га ту нак эк стра. Але 

для спе цы я ліс таў гэ та зу сім не 

пад ста ва спы няц ца — ра бо та 

над па ляп шэн нем па каз чы каў 

вя дзец ца па ста ян на.

Як рас ка заў га лоў ны заа тэх-

нік ЗАТ «АСБ-Аг ра Кух ці чы» 

Аляк сандр КЛЕП ЧА, ле тась у 

гас па дар цы за лу жы лі па шы. Ка-

роў пла ну юць па свіць, каб азда-

ра віць па га лоўе і атры маць больш 

тан на га ма ла ка. На огул, на дум-

ку спе цы я ліс та, для мі не раль най 

гле бы лепш за ўсё па ды хо дзяць 

шмат га до выя ба бо выя тра вы — 

лю цэр на, ка ню шы на, у пла нах па-

чаць вы рошч ваць каз лят нік. Кар-

моў на огул ха пае на ват з ліш кам: 

што год на за пас па кі да юць дзве 

ты ся чы тон сі ла су.

Ра зам з га лоў ным заа тэх ні-

кам пра хо дзім у ка роў нік. Бу да-

ва лі яго, да рэ чы, па італь ян скай 

тэх на ло гіі. Муж чы на з любасцю 

га во рыць аб да ру ча ных яму жы-

вё лах, іх на зы ва ю чы не інакш як 

лас ка ва — ка роў кі.

Ка ро вы, якія аця лі лі ся, па дзе-

ле ныя на не каль кі сек цый: ад 10 

да 50 дзён пас ля ця лен ня, ад 50 

да 100 дзён і ад 100 да 200. Ад 

ка тэ го рыі за ле жыць тое, як час та 

ка ро ву бу дуць да іць і чым кар міць. 

На ва це лям да ста ец ца са мае ба-

га тае, на сы ча нае ка рыс ны мі рэ-

чы ва мі і ві та мі на мі хар ча ван не. 

Да рэ чы, для раз да чы кар моў тут 

ма ец ца спе цы яль ная тэх ні ка, 

якая ёсць у лі ча ных гас па дар ках 

па ўсёй кра і не. На італьян  скі кар-

ма раз дат чык Fаrеsіn у ЗАТ «АСБ-

Аг ра Кух ці чы» не мо гуць на ра да-

вац ца. Па-пер шае, ён прос ты ў 

аб слу гоў ван ні: за мест трох ча ла-

век, якія пра цу юць на ін шых ты-

пах тэх ні кі, тут з усі мі аба вяз ка мі 

спраў ля ец ца ўся го адзін. Да та го 

ж якасць кор му іс тот на па ляп ша-

ец ца, што ад ра зу ад бі ва ец ца на 

агуль ным вы ні ку.

На тэ ры то рыі фер мы раз ме-

шча ны два ма лоч на та вар ныя 

комп лек сы: Уні бокс і Вест фа лія, 

з які мі ўпраў ля юц ца па змен на 

во сем да ярак. Але, гэ та яшчэ не 

мя жа за мя шчэн ня руч ной пра цы 

ма шын най. У склад «АСБ-Аг ра 

Кух ці чы» ўва хо дзіць ад на з ня-

мно гіх ро ба ты за ва ных фер маў 

у кра і не. Для яе аб слу гоў ван ня 

спе цы я ліс ты ма шын на га да ен-

ня на огул не па трэб ныя. Апа рат 

усю ра бо ту ро біць сам, але пад 

піль ным кант ро лем заа тэх ні-

ка. У фер мы ў Кух ці чах так са-

ма ёсць ад мет ныя ры сы: яна 

пра цуе за мкнё ным цык лам ад 

вы рошч ван ня ма лад ня ку з на-

ра джэн ня і да ўво ду ця лу шак у 

асноў ны ста так.

— У жы вё ла га доў лі рас слаб-

ляц ца ўвогуле нель га. У нас ад-

каз ны мо мант збо ру «ўра джаю» 

ад бы ва ец ца што дня. У край нім 

вы пад ку раз у ме сяц, ка лі мы 

вы мя ра ем пры баў лен не жы вё-

лы ў ва зе. Та му ў прын цы пе ўсе 

ўкла дзе ныя на ма ган ні па він ны 

быць бач ныя, — раз ва жае Аляк-

сандр Клеп ча.

І вы ні кі зла джа най пра цы 

ўся го ка лек ты ву нель га не заў-

ва жыць. Па каз чы кі па ва ла вым 

пра дук це рас туць, па мя се на-

зі ра юц ца пры ва гі, уз ро вень на-

до яў, хоць і не так імк лі ва, але 

так са ма ідзе ўверх. Пры гэ тым 

і пла ны ў кі раў ніц тва гас па дар кі 

маш таб ныя. На прык лад, па вя-

лі чыць па га лоўе жы вё лы, ба ла-

зе, і кар ма вая ба за і на яў насць 

мес цаў у збу да ван нях да зва ля-

юць гэ та зра біць.

— Ні я кіх спе цы яль ных сак-

рэ таў па спя хо ва га функ цы я-

на ван ня гас па дар кі ня ма. Так 

ска жа лю бы аг ра рый. Умо ва 

ад на: пра ца ваць і яшчэ раз пра-

ца ваць, — пад во дзіць вы нік ды-

рэк тар ЗАТ «АСБ-Аг ра Кух ці чы» 

Дзміт рый Лу ша коў.

Дар'я КАСКО, 

Алена ДАЎЖАНОК. 

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.
УНП 691324770.

УМО ВА ПА СПЯ ХО ВАС ЦІ ГАС ПА ДАР КІ — 
У ПРА ЦЫ

Для до гля ду за жы вё ла мі ў комп лек се вы ка рыс тоў ва ец ца італь ян ская 
кор ма раз да тач ная тэх ні ка «Фа рэ зін».

Чым жы вуць ра бот ні кі «АСБ-Аг ра Кух ці чы»

З
а кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва, 

на са май спра ве, ад на з най ста рэй шых 

сель ска гас па дар чых ар га ні за цый у ра ё не. 

Сваю гіс то рыю яно вя дзе аж з 1920 го да, 

ка лі на гэ тай тэ ры то рыі быў ство ра ны саў гас 

«Кух ціц кі». Прак тыч на 100 га доў іс на ван ня 

і мност ва пе ра ўтва рэн няў ні як не паў плы ва лі 

на су час ны стан гас па дар кі.

Вік то рыя ЗЫ ЛЕ ВА пры мае за яў кі і да рож ныя ліс ты, а так са ма пра вя рае 
ме ха ні за та раў і кіроўцаў на ал ка тэс та ры пе рад па чат кам зме ны.

Га лоў ны заа тэх нік Аляк сандр КЛЕП ЧА.

Ды рэк тар «АСБ-Аг ра Кух ці чы» 
Дзміт рый ЛУ ША КОЎ.

Свят ла на ГЛУШ НЁ ВА — 
начальнік МТК «Кухцічы».

Тац ця на 
ГАГ СА ДЗЭ 
і Ва лян ці на 
АЛЯК СЯ ЕН КА — 
апе ра та ры 
ма шын на га 
да ен ня.
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