
НА ПЕ РАД 
І ТОЛЬ КІ НА ПЕ РАД

Два га ды за пар гас па дар ка — у 
2016-м і 2017-м — бы ла за не се на на 
ра ён ную Дош ку го на ру і ўзна га ро джа-
на Пе ра ход ным чыр во ным сця гам за 
знач ны ўклад у са цы яль на-эка на міч-
нае раз віц цё ра ё на.

— Вя до ма, гэ тая па чэс ная ад зна-
ка, пры знан не за слуг уся го ка лек ты ву, 
аба вяз вае нас не зні жаць тэм паў. Ка лі 
бу дзем спа ты кац ца, бук са ваць, не імк-
нуц ца іс ці на пе рад, то лю дзі ска жуць: 
«Якія ж гэ та сця га нос цы?», — лі чыць 
Ва ле рый Ула дзі мі ра віч. — Уз на га ро да 
пад штур хоў вае нас да боль шай ад-
каз нас ці, вы ні каў, да лей ша га ўдас ка-
на лен ня.

У «Асіл ку» вель мі друж ны і пра фе-
сій ны ка лек тыў. Тут не пры жы ва юц ца 
шу каль ні кі лёг ка га хле ба і дар ма во-
га за роб ку. Ва ле рый Май сюк у ра ё не 
пра цуе з 1976 го да. Па чы наў пра цоў-
ную дзей насць з па са ды бры га дзі ра, 
прай шоў усе пры ступ кі служ бо вай лес-
ві цы і вось ўжо больш за двац цаць га-
доў уз на чаль вае гас па дар ку. Сур' ёз ны 
во пыт да па ма гае раз бі рац ца ў лю дзях, 
пра віль на пад бі раць кад ры.

— У нас сфар мі ра ваў ся асноў ны 
кас цяк спе цы я ліс таў, якія пра цу юць не 
адзін год. Адзі нае, што тур буе, — не да-
хоп ве тэ ры нар ных ура чоў. Дак лад ней, 
ма ла дыя спе цы я ліс ты, якія пры хо дзяць 
да нас пас ля за кан чэн ня на ву чаль ных 
уста ноў, не за трым лі ва юц ца: ад пра ца-
ва лі па раз мер ка ван ні — і сы хо дзяць, — 
кан ста туе мой су раз моў нік. — Та кая 
сі ту а цыя ў боль шас ці сель гас ар га ні за-
цый кра і ны. І тлу ма чыц ца вель мі прос-
та. Усё больш жы ха роў і вя лі кіх, і ся-
рэд ніх, і ма лых га ра доў аб за во дзяц ца 
хат ні мі га да ван ца мі: са ба ка мі, ка та мі, 
па пу га я мі і на ват эк за тыч ны мі жы вё ла-
мі. Ад па вед на, по пыт на ра джае пра па-
но ву: з'яў ля юц ца но выя ве тэ ры нар ныя 
клі ні кі, стан цыі. Та му ве ту ра чы ў іх за-
па тра ба ва ныя спе цы я ліс ты.

— Я не ад на ра зо ва ка жу ма ла дым: 
вы ду ма е це, я з вас шмат па тра бую, 
раб лю за ўва гі, за гру жаю ра бо тай? Ус-
пом ні це мя не, ка лі ста не це кі раў ні ка мі, 
ка лі ў вас у пад па рад ка ван ні бу дуць 
лю дзі. А ў цэ лым мо ладзь ста ра ец ца. 
І мы яе хо чам на ву чыць на прак ты цы. 
Зра зу ме ла, што не заў сё ды сту дэн там 
ха па ла прак тыч ных за ня ткаў пад час 
ву чо бы, на вы твор час ці.

Як лі чыць Ва ле рый Май сюк, са мае 
леп шае за ма ца ван не кад раў — ка лі 
пры ез джы ра бот нік, спе цы я ліст ажа-
ніў ся з мяс цо вай дзяў чы най, за вёў 
дзя цей.

На пы тан не пра эка на міч ныя, фі-
нан са выя на быт кі сель гас ар га ні за цыі, 
зме ны, што ад бы лі ся за час яго кі раў-
ніц тва, ды рэк тар ад каз вае сціп ла.

— У кра і не шмат 
па мя ня ла ся за двац-
цаць га доў, з'я ві лі ся 
но выя кам п'ю тар ныя 
тэх на ло гіі, ма біль ная 
су вязь. Мы так са ма 
неш та на бы лі з тэх ні-
кі, па бу да ва лі. У пры-
ват нас ці, уз вя лі жы вё-
ла вод чы комп лекс, які 
ўклю чае ма лоч на та-
вар ную фер му з да іль-
най за лай на 400 га лоў, цэх 
су ха стою на 200 га лоў, два 
ця лят ні кі — кож ны на 200 га-
лоў. На фер мах пра вя лі рэ-
кан струк цыю. Атры ма лі ня-
дрэн ную ўра джай насць цук-
ро вых бу ра коў — 620 цэнт-
не раў з гек та ра. У пе ра лі ку 
на бал-гек тар за ня лі пер шае 
мес ца ў ра ё не. Што год за лу-
жа ем больш як 300 гек та раў 
пад шмат га до выя тра вы. Для 
гэ тых па трэб на ла джа на вы-
твор часць улас на га на сен ня 
для ба бо вых і зла ка вых. Гэ та 
на ша кар ма вая ба за, а зна-
чыць, і якас нае ма ла ко, якое 
пры но сіць асноў ны пры бы-
так, да зва ляе раз ві вац ца і 
па вы шаць даб ра быт ра бот-
ні каў. Ле тась вый шлі на дру-
гое мес ца ў ра ё не па на до ях 
ма ла ка — 6460 кі ла гра маў 
на ка ро ву. У перс пек ты ве 
бу дзем па вя ліч ваць па га-
лоўе буй ной ра га тай жы вё-
лы. Толь кі за апош нія га ды 
гра мад скі ста так пры рос на 
800 асо бін. У пла нах — не 
спы няц ца на да сяг ну тым.

Кі раў нік упэў не ны, што з 
гэ тым ка лек ты вам усё ў іх 
атры ма ец ца. «Лю дзі — наш 
за ла ты фонд», — ка жа Ва-
ле рый Май сюк.

БЕЗ МОЦ НАЙ 
КАР МА ВОЙ 
БА ЗЫ 
НІ ТУ ДЫ 
І НІ СЮ ДЫ

Дзміт рый Цыў нэль — га-
лоў ны аг ра ном. Прый шоў у 
«Асі лак» па раз мер ка ван ні 
шэсць га доў та му пас ля за-
кан чэн ня Го рац кай сель гас-
ака дэ міі. Спа чат ку пра ца ваў 
вя ду чым аг ра но мам, на-
браў ся во пы ту, за рэ ка мен-
да ваў ся бе з леп ша га бо ку і 
пай шоў на па вы шэн не.

— Я на ра дзіў ся ў Брас-
лаў скім ра ё не Ві цеб скай 
воб лас ці. За стаў ся ў «Асіл-
ку» пас ля ад пра цоў кі, па-
коль кі тут моц ная гас па-
дар ка, доб ры ка лек тыў, 
тал ко вы ды рэк тар. Та му не 
бы ло сэн су ку дысь ці бег чы, 
неш та шу каць. На Брас лаў-
шчы не, вя до ма, вель мі пры-
го жыя мяс ці ны, азё ры, але 
там лепш ад па чы ваць, чым 
пра ца ваць. На огул Мін ская 
воб ласць ад роз ні ва ец ца 
ад Ві цеб шчы ны па ўмо вах 
пра цы і за роб ках у леп шы 
бок, — рас ка заў Дзміт рый 
Ме чы сла ва віч.

Дзміт рый па зна ё міў ся з 
мяс цо вай дзяў чы най, ства-
рыў сям'ю, вы хоў вае тра іх 

дзя цей. Да чуш кі — да школь ні-
цы, а ма лень кі сы нок праз год 
пой дзе ў сад. Ма ла дой сям'і 
гас па дар ка вы дзе лі ла ка тэдж 
з усі мі вы го да мі. По бач з до-
мам пры ся дзіб ны ўчас так, дзе 
вы рошч ва юць буль бу, па мі до-
ры, агур кі, зе ля ні ну. З жыў нас-
ці — толь кі ку ры і тру сы, якіх 
тры ма юць дзе ля дзя цей, каб 
на ста ле для іх бы лі све жыя 
яй кі і мя са. Ма ла ко мож на вы-
пі саць і ў гас па дар цы, але яго 
куп ля юць у кра ме.

Хат няй гас па дар кай зай-
ма ец ца жон ка. Муж з вяс ны 
да поз няй во се ні — у по лі. 
Да до му вяр та ец ца за цем на. 
Зра зу ме ла, што без на ма-
ган няў га лоў на га аг ра но ма, 
яго пра фе сі я на ліз му нель га 
ства рыць моц ную кар ма вую 
ба зу. А без яе, як ка жуць, і ні 
ту ды і ні сю ды.

— Мы вы рошч ва ем рапс, 
збож жа выя: тры ці ка ле, пша-
ні цу. 1200 гек та раў зай мае 
клін яра вых, 500 гек та раў 
азі мых. Пе ра ва гу ад да ём ку-
ку ру зе і цук ро вым бу ра кам. 
Гэ тыя ка ра няп ло ды да юць з 
кож ным го дам усё боль шую 
ўра джай насць. Сё ле та, на-
прык лад, атры ма лі 620 цэнт-
не раў з гек та ра. Ле тась бы ло 
500 цэнт не раў на круг. У нас 
бед ныя гле бы, у асноў ным 
пяс ча ныя, та му імк нём ся 
ўнес ці поў ны комп лекс ар-
га ніч ных і мі не раль ных угна-
ен няў: азот, фос фар, ка лій. 
Плюс пяць пра по лак, фун гі-
цыд ная апра цоў ка.

Ка лі цук ро выя бу ра кі зда-
юць на ААТ «Слуц кі цук ра-
ра фі над ны кам бі нат», што 
пры но сіць знач ны пры бы так, 

то ку ку ру зу вы ка рыс тоў ва-
юць на корм жы вё ле. Гэ тая 
куль ту ра змя шчае шмат 
спа жыў ных рэ чы ваў.

У на леж ным ста не ў 
гас па дар цы ўтрым лі ва юць 
па шу для гра мад ска га стат-
ка, імк нуц ца на рых тоў ваць 
кар мы, так бы мо віць, з 
за па сам, на паў та ра го да 
на пе рад. Асаб лі вая ўва га 
шмат га до вым тра вам, якія 
па се я ны на пло шчы больш 
як 700 гек та раў, у тым лі ку 
200 гек та раў лю цэр ны.

— Пры па сяў ных ра бо-
тах, вы рошч ван ні куль тур 
мы стро га вы кон ва ем тэх-
на ло гіі. Пад трым лі ва ем так-
са ма су вязь з ву чо ны мі, пры 
не аб ход нас ці кан суль ту ем ся з 
су пра цоў ні ка мі Ін сты ту та зем-
ля роб ства ў Жо дзі не, ін сты ту-

та ахо вы рас лін, — ка жа Дзміт рый. — Мы 
не мо жам пра ца ваць абы-як, пад во дзіць 
свай го кі раў ні ка і ўсіх, хто ўскла дае на нас 
над зеі. Ад на шай пра цы ў тым лі ку за ле-
жыць хар чо вая бяс пе ка кра і ны.

СВОЙ СЯ РОД СВА ІХ
Ме ха ніч ны двор ААТ «Асі лак» лі-

чыц ца най леп шым ва Уз дзен скім раё -
не. Яго тэ ры то рыя за ас фаль та ва ная. 
Бе раж лі ва тут ста вяц ца да тэх ні кі, якая 
пас ля за вяр шэн ня сель ска гас па дар-
чых кам па ній пра вя ра ец ца, ра ман ту-
ец ца і ста віц ца ў ан га ры і пад на ве сы 
на зі мо вае за ха ван не. Сё ле та яшчэ 
ледзь ве сы шоў снег, а ме ха ні за та ры 
пры сту пі лі да вы ва зу ар га ні кі, пад-
корм кі азі мых. Усе трак та ры і аў та ма-
бі лі га то вы вый сці ў по ле. Пад рых тоў ка 
тэх ні кі да па сяў ной пра во дзі ла ся пад 
піль ным кант ро лем га лоў на га ін жы-
не ра Мі ка лая Шыд лоў ска га. Заў сё ды 
мож на да ве рыц ца во пы ту і ад каз нас ці 
ме ха ні за та раў Анд рэя Мах на ча, Аляк-
санд ра Бу шы лы, Аляк сея Сан ко ві ча, 
Ві та ля Лыч коў ска га, кі роў цы Ана то ля 
Ле ту на. Яны не на віч кі ў гас па дар цы. 
А вось ме ха ні за тар Яў ген Мі хал ко віч — 
ча ла век но вы, пра цуе тут з са ка ві ка 
мі ну ла га го да. Яму да ве ры лі энер га на-
сы ча ны трак тар «Бе ла рус-3522».

— Зай ма ю ся ў асноў ным сяў бой 
збож жа вых. Але і ін шыя ра бо ты да ру-
ча юць: во ры ва, дыс ка ван не. Летась, 
во сен ню, ка лі пай шлі даж джы пад час 
убор кі ку ку ру зы і бу ра коў, да вя ло ся 
вы цяг ваць гэ тым во ла там менш ма-
гут ную тэх ні ку, што граз ла на па лях, — 
ад зна чыў Яў ген Мі ка ла е віч.

Яў ген Мі хал ко віч ра ней пра ца ваў у 
ААТ «Шацк» Пу ха віц ка га ра ё на. Але 
там не бы ло жыл ля. Тут вы дзе лі лі ка-
тэдж, дзе па ся ліў ся з сям' ёй — жон кай 
і ма лень кім сы нам.

— Ха це ла ся жыць сям' ёй у сва ім 
до ме. Та му па чаў шу каць но вую ра-
бо ту. Ды рэк тар ААТ «Асі лак» ска заў, 

што яму па трэб ны ма ла дыя спе цы я ліс-
ты, і ўзяў мя не на пра цу. І я ста ра юся 
апраўд ваць яго да вер, — па дзя ліў ся 
са мной Яў ген.

Як ад зна чыў Яў ген Мі хал ко віч, у 
«Асіл ку ён пры жыў ся: тут тал ко вы кі раў-
нік, друж ны ка лек тыў, доб рыя лю дзі, да-
стой ная зар пла та. І жон ку за да валь ня юць 
умо вы пра жы ван ня і бы ту. Яна па аду ка-
цыі эка на міст. А гэ та зна чыць — пад рых-
та ва ны спе цы я ліст для гас па дар кі.

У «Асіл ку» з па ва гай і бе раж лі ва 
ста вяц ца да пад бо ру кад раў, пры цяг-
ва юць іх не толь кі за роб ка мі, але і са-
цы яль ны мі сты му ла мі. І мно гія пры ез-
джыя ўсёй ду шой пры кі пе лі да аг ра га-
рад ка, гас па дар кі, якая іх пры ту лі ла. 
Та му і не здзіў ляе, што ак цы я нер нае 
та ва рыст ва лі дзі руе ў ра ё не па мно гіх 
са цы яль на-эка на міч ных па каз чы ках.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ, 
Алена ДАЎЖАНОК. 

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

На па ва ро це 
да вёс кі Сла ба да 

Уз дзен ска га ра ё на 
ўлад ка ва ны ў ка заль нік 

з наз вай 
«ААТ «Асі лак», 

аздоб ле ны 
чыр во най зор кай.

— Ра ней тут быў кал гас «Звяз да», ад най мен ны з ва шай га зе тай. За тым 

ён стаў сель ска гас па дар чым вы твор чым ка а пе ра ты вам. Пры пе ра хо дзе ў но вы 

ста тус мы не маг лі па кі нуць па пя рэд нюю наз ву, бо ў кра і не бы ла не ад на «Звяз-

да»: та кая ўмо ва бы ла вы лу ча на для ўсіх бы лых СВК кра і ны. У ад па вед нае 

ве дам ства мы пе рад алі спіс з двац ца ці на зваў. Ся род іх быў і «Асі лак». Та ко га 

най мен ня да нас яшчэ ні хто не пра па ноў ваў. Вось так мы і ста лі тым, хто ёсць 

да гэ та га ча су. У вы ні ку да вя ло ся па мя няць шыль ду пры ўез дзе, а вось зор ку, 

як сім вал на шай гіс то рыі, па кі ну лі. Мы па він ны ша на ваць свае ка ра ні, ве даць 

сваю гіс то рыю. Хто не ша нуе свай го мі ну ла га, у та го ня ма бу ду чы ні, — лі чыць 

ды рэк тар ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва Ва ле рый МАЙ СЮК.

Ця пе раш няя наз ва гас па дар кі так са ма сім ва ліч ная і аба вяз вае быць пры-

кла дам для ін шых, не спы няц ца на да сяг ну тым, па ста ян на ўдас ка наль вац ца. 

Гэ та і зра зу ме ла: асі лак — моц ны, ду жы, яко му па пля чы лю быя за да чы, што 

ста віць кі раў ніц тва кра і ны, воб лас ці і ра ё на.

І сель гас ар га ні за цыя, на мой по гляд, спраў ля ец ца з гэ тым. Пра што свед-

чыць прык лад са мо га ды рэк та ра. У мі ну лым кі раў нік дзяр жа вы ў лі ку ін шых 

прад стаў ні коў роз ных сфер эка но мі кі ўру чыў ор дэн Па ша ны і Ва ле рыю Ула-

дзі мі ра ві чу. Прэ зі дэнт та ды пад крэс ліў, што вы со кіх вы ні каў у сва ёй дзей-

нас ці да бі ва юц ца лю дзі, якія на пер шае мес ца ста вяць ад каз ныя ад но сі ны 

да спра вы.

Ад кры тае 
ак цы я нер нае 
та ва рыст ва 

імк нец ца 
апраўд ваць 
сваю наз ву

«АСІ ЛАК — «АСІ ЛАК — 
ГЭ ТА СІ ЛА»ГЭ ТА СІ ЛА»

Двац цаць га доў пра цуе 
ў «Асіл ку» га лоў ным заа-
тэх ні кам На дзея Бу шы ла, 
якая з ду шой ста віц ца да 
лю бі май спра вы, ка лек-
ты ву. У мно гім дзя ку ю чы 
яе на ма ган ням, пра віль-
на му па ды хо ду да спра вы 
жы вё ла га доў ля мэ та на-
кі ра ва на раз ві ва ец ца. Па 
вы ні ках ра бо ты за мі ну лы 
год жан чы на ўзна га ро-
джа на гра ма тай ка мі тэ та 
па сель скай гас па дар цы 
і хар ча ван ні Мі набл вы-
кан ка ма. Та кую ж уз на-
га ро ду На дзея Паў лаў на 
атры ма ла і ад упраў лен ня 
па сель скай гас па дар цы 
і хар ча ван ні Уз дзен ска га 
рай вы кан ка ма. Яна з за да валь нен нем па ка-
за ла нам сваю гас па дар ку.

— Жы вё ла га доў чы комп лекс «Сла ба да» 
мы ўвя лі ў дзе ян не ў 2013 го дзе. Зра бі лі 
рэ кан струк цыю двух клю шач ні каў, уста ля-
ва лі но вую дой ку на 394 ка ро вы. Уся го ж 
тут утрым лі ва ец ца 1827 га лоў буй ной ра-
га тай жы вё лы, у тым лі ку ця луш кі. Мы не 

куп ля ем ма лад няк у ін шых сель гас ар га ні-
за цы ях. Для ўзнаў лен ня дой на га стат ка вы-
ка рыс тоў ва ем свой ма лад няк: на комп лек се 
па бу да ва лі яшчэ і два ця лят ні кі. Ця пер мы 
до ім што дзень па 19,8 кі ла гра ма ма ла ка на 
ка ро ву. Гэ та больш як на 2,5 кі ла гра ма пе ра-
вы шае па каз чык за ана ла гіч ны мі ну ла год ні 
пе ры яд.

У «Асіл ку» функ-
цы я ну юць яшчэ 
дзве не вя лі кія ма-
л о ч  н а  т а  в а р  н ы я 
фер мы. Та му пад 
апе кай Над зеі Паў-
лаў ны ўся го 2200 
жы вё лін, у тым лі ку 
645 дой ных.

Вя до ма, пра ца ў 
апе ра та раў ма шын-
на га да ен ня ня лёг-
кая, рас па ра дак 
дня, як у сал да таў. 
Ра ніш няя дой ка па-
чы на ец ца з пя ці га-
дзін і пра цяг ва ец ца 
да дзе вя ці. За тым 
ка рот кі ад па чы нак 
і зноў на фер му: 
з два нац ца ці да 

дзвюх га дзін — абед зеная дой ка. Вя чэр няя 
доў жыц ца з шас ці да дзе вя ці.

— Пра ца да стой на аплач ва ец ца — 600—
900 руб лёў у за леж нас ці ад якас ці і коль кас ці 
ма ла ка, — ка жа га лоў ны заа тэх нік. — Акра мя 
та го, у да ярак ёсць вы хад ныя дзя ку ю чы змен-
шчы цы. Вя до ма, жан чы ны ста ра юц ца: чым 
леп шы вы нік, тым вы шэй шыя за роб кі, прэ міі. 
Асаб лі вую ўва гу мы ўдзя ля ем якас ці ма ла-
ка. Яна за ле жыць ад па глыб ле най се лек цыі, 
ра цы ё ну і якас ці кар моў, кар ма во га ба лан су. 
Кар ма вая ба за да зва ляе па вя ліч ваць па га-
лоўе, а зна чыць, і на доі.

У 2015 го дзе ва ла вы на дой на ка ро ву склаў 
5304, у 2016-м — 5934, ле тась — 6420 кі ла гра-
маў. Доб ра сум лен на ста вяц ца да да ру ча най 
спра вы апе ра та ры ма шын на га да ен ня ка роў 
Іры на Вя ліч ка, Але на Жа ры на ва, Але на Лыч-
коў ская, да гляд чык ма лад ня ку Ма ры на Ша лі-
ма і мно гія ін шыя.

У пе ра мож цах ра ён на га спа бор ніц тва па 
вы твор час ці пра дук цыі і ма лоч на та вар ная 
фер ма «Ру мок», якую ка ля дзе ся ці га доў уз-
на чаль вае На тал ля Юр чык. На фер ме так са ма 
з кож ным го дам на дой ва юць усё больш ма ла-
ка. Ра зам з тым На тал ля Сяр ге еў на не толь кі 
па спя хо вы кі раў нік, але і тэх нік-асе мя на тар. 
Ме на ві та ад яе ве даў, пра фе сі я на ліз му за ле-
жыць вы со кі вы хад пры пло ду і ў кан чат ко вым 
вы ні ку — якасць па га лоўя.

Злева направа: галоўны ла ба рант 
Ва лян ці на ЗІ ЗЕ КА, га лоў ны заа тэх нік 
На дзея БУ ШЫ ЛА, апе ра тар ма шын на га да ен ня 
Іры на ВЯ ЛІЧ КА, аператар па доглядзе цялят 
Марына ШАЛІМА, за гад чы ца ма лоч на та вар на га 
комп лек су Свят ла на КУЙ ЧЫК у ла ба ра то рыі 
ма лоч на-да іль на га бло ка.

Ма лоч на та вар ны комп лекс «Сла ба да», ААТ «Асі лак».

Дзміт рый ЦЫЎ НЭЛЬ, 
га лоў ны аг ра ном.

Ме ха ні за тар Яў ген МІ ХАЛ КО ВІЧ 
пра цуе на трак та ры «Бе ла рус-3522».

Ме ха ні за тар 
Анд рэй МАХ НАЧ 
пра цуе на КВК 
«Па лес се-80».

Іры на ВЯ ЛІЧ КА, 
апе ра тар ма шын на га да ен ня, 

у да іль най за ле.

ЛЕП ШЫ ВЫ НІК — БОЛЬ ШЫЯ ЗА РОБ КІ

Перадавікі ААТ «Асілак» падчас уручэння пераходнага раённага сцяга ў 2017 годзе. 
Злева направа: заслужаны механізатар і ветэран працы Аляксандр ОРСІК, галоўны заатэхнік Надзея БУШЫЛА, брыгадзір паляводчай брыгады 

Алена ПЯТРОВІЧ, дырэктар Валерый МАЙСЮК, аператар машыннага даення Алена ЖАРЫНОВА, 
загадчыца МТФ Наталля ЮРЧЫК, загадчыца МТК Святлана КУЙЧЫК, аператар па доглядзе цялят Марына ШАЛІМА.
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