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«Бе ла рус наф та-Асо бі на» — ад но 

з ва лаў тва раль ных прад пры ем-

стваў у Го мель скай воб лас ці па 

вы твор час ці птуш кі. Яно пра цуе 

па прын цы пе за мкну та га цык ла, 

зай ма ец ца вы рошч ван нем збож-

жа і рап су, ува хо дзіць у пя цёр ку 

най буй ней шых вы твор цаў мя са 

птуш кі ў кра і не.

Год та му Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

 сандр Лу ка шэн ка пад час ра бо чай

па езд кі ў Вет каў скі ра ён пад няў пы тан не

да лей ша га раз віц ця птуш ка га доў лі на 

Го мель шчы не. Кі раў нік кра і ны на ве даў 

вы твор чы цэх «На ва сёл кі» птуш ка фаб-

ры кі прад пры ем ства «Бе ла рус наф та-

Асо бі на». Ён зра біў ак цэнт на тым, што 

не аб ход на на рошч ваць ма гут нас ці па 

вы твор час ці мя са птуш кі. Па да ру чэн ні 

Прэ зі дэн та прад пры емт ва «Бе ла рус-

наф та-Асо бі на» рас па ча ло маш таб нае 

аб наў лен не вы твор чых пля цо вак. Бы ло 

пры ня та ра шэн не па вя лі чыць ма гут-

нас ці па вы твор час ці мя са птуш кі за 

кошт ма дэр ні за цыі цэ ха ў аг ра га рад-

ку Ка му нар, што ў Бу да-Ка ша лёў скім 

ра ё не.

Бу даў ні чыя ра бо ты па ча лі ся сё ле та 

ў лю тым. Уда ло ся ўдвая ска ра ціць тэр-

мі ны ўзвя дзен ня аб' ек та: пры нар ма-

ты ве ў 12 ме ся цаў птуш ні кі збу да ва лі 

за 6 ме ся цаў.

Пра ект рэа лі за ва ны па дзяр жаў най 

пра гра ме раз віц ця аграр на га біз не су ў 

Бе ла ру сі на 2016—2020 га ды. Аб' ём ін-

вес ты цый склаў 6,4 міль ё на руб лёў.

Но вая вы твор часць — гэ та ча ты-

ры птуш ні кі, у якіх ад на ча со ва мож-

на вы рошч ваць ка ля 50 ты сяч брой-

ле раў. Гэ та амаль удвая больш, чым 

бы ло ра ней. Ад па вед на ў два ра зы 

па вя лі чыц ца і аб' ём атры ма на га мя са. 

Та му, без умоў на, на прад пры ем стве

пра пра цоў ва лі ся ўсе маг чы мыя рын кі 

збы ту. Асаб лі вая ўва га на экс парт 

пра дук цыі.

— Буй ны мі спа жыў ца мі бе ла рус кай 

птуш кі з'яў ля юц ца прад стаў ні кі ра сій-

ска га рын ку, — ад зна чыў ды рэк тар 

РУП «Бе ла рус наф та-Асо бі на» Яў ген 

ЛУ КОМ СКІ. — Акра мя та го, мы пра цу-

ем з Ар ме ні яй, Гру зі яй, Кыр гыз ста нам, 

Ка зах ста нам. На па чат ку бя гу ча га го-

да рас па ча лі су пра цоў ніц тва з КНР. 

Ад бы лі ся ча ты ры ад груз кі пра дук цыі. 

Асноў ны пра дукт, які ці ка віць на шых 

кі тай скіх парт нё раў, — гэ та ку ры ныя 

лап кі і част кі кры ла. Сён ня мы пра пра-

цоў ва ем пы тан не, каб на кі тай скі ры-

нак на кі роў ваць пра дук цыю раз бі ран-

ня мя са птуш кі ў боль шых аб' ёмах.

У ма дэр ні за ва ных птуш ні ках пра-

ду гле джа на кле тач нае ўтры ман не 

брой ле раў. Пе ра ва га та ко га па ды хо-

ду ў тым, што на не вя лі кай пло шчы 

вы рошч ва ец ца знач ная коль касць 

птуш кі.

— Ста рыя па мяш кан ні пра ду гледж-

ва лі пад ло га вае ўтры ман не птуш кі і 

мяс ці лі 24 ты ся чы брой ле раў, — да даў 

Яў ген Лу ком скі. — У су час ных раз мес-

ціц ца пры клад на ўдвая больш.

У но вых клет ках, якія раз ме шча ны 

ў не каль кі яру саў, пад трым лі ва ец ца 

не аб ход ны для птуш кі мік ра клі мат. 

Кам п'ю тар ныя тэх на ло гіі кант ра лю-

юць віль гот насць, тэм пе ра ту ру і аб' ём 

кор му. Для ку ра нят роз на га ўзрос ту 

ства ра юц ца ап ты маль ныя ўмо вы.

— Пра цую тут з 1976 го да. Па раў-

ноў ваць сён няш нія ўмо вы і тое, што 

бы ло ра ней, не маг чы ма, — дзе ліц ца 

птуш ні ца-апе ра тар брой лер на га цэ-

ха Ган на БА РЭЙ ША. — Ця пер усё аў-

та ма ты за ва на: кноп ку на ціс нуў — і пра-

цуе. Птуш кам кам форт на, рас туць.

Па каз чык па ся рэд ня су тач най пры-

баў цы ва гі скла дае больш як 60 гра-

маў. І пра дук цый насць рас це. Пра та-

кія вы ні кі ка лісь ці і ма рыць не маг лі, 

ка жа ве тэ ран пра цы Ган на Ба рэй ша. 

Яна ўспа мі нае, як у 1982 го дзе бы-

ла ўзна га ро джа на за ла тым ме да лём 

ВДНГ за да сяг нен не ся рэд ня су тач най 

пры баў кі ў 28 гра маў.

Між тым сён ня РУП «Бе ла рус наф-

та-Асо бі на» — пры зна ны прык лад 

па спя хо вай ка а пе ра цыі сель гас прад-

пры ем ства і дзяр жаў най кам па ніі. 

З 2005 го да аб' ём вы твор час ці мя са 

птуш кі тут вы рас у пяць ра зоў.

Ге не раль ны ды рэк тар ВА «Бе ла-

рус наф та» Аляк сандр ЛЯ ХАЎ ад зна-

чыў, што пе ра да ча ў па чат ку 2000-х 

сель ска гас па дар ча га прад пры ем ства 

наф та ві кам ста ла свое асаб лі вым вы-

клі кам для іх:

— Для нас гэ та бы ла зу сім но вая 

сфе ра. Вы ні кі 15 мі ну лых га доў па ка-

за лі, што ра шэн не пры ня та пра віль нае. 

Мы вый шлі на за вяр шаль ны этап рэ-

кан струк цыі для зба лан са ва на га цык ла 

вы твор час ці. Уза е ма дзе ян не прад пры-

ем ства, сель скай гас па дар кі і ор га наў 

ула ды ака за ла ся вель мі эфек тыў ным. 

Мы ра зам гэ та зра бі лі, усё атры ма ла-

ся, — пад крэс ліў Аляк сандр Ля хаў.

У цы ры мо ніі ад крыц ця ма дэр ні за-

ва ных птуш ні каў бра лі ўдзел па моч нік 

Прэ зі дэн та, ін спек тар па Го мель-

скай воб лас ці Юрый ШУ ЛЕЙ КА і 

стар шы ня Го мель ска га абл вы кан-

ка ма Ге надзь СА ЛА ВЕЙ.

Гу бер на тар па дзя ка ваў наф та ві-

кам, ра бот ні кам сель скай гас па дар кі 

і бу даў ні кам за год ны аб' ект:

— Ін вес ты цыі ў сель скую гас па дар-

ку — гэ та раз віц цё ра ё наў і Го мель-

скай воб лас ці ў цэ лым, но выя ра бо чыя 

мес цы, год ны за ро бак, пе ра да выя тэх-

на ло гіі і рэн та бель насць вы твор час-

ці, — ад зна чыў ён.

Ге надзь Са ла вей па кі нуў за піс у кні-

зе га на ро вых гас цей прад пры ем ства 

«Бе ла рус наф та-Асо бі на» і па гу та рыў 

з пра цаў ні ка мі вы твор час ці. Лю дзі 

ці ка ві лі ся пад трым кай шмат дзет ных 

сем' яў і раз віц цём са цы яль най сфе ры 

не толь кі кан крэт на ў аг ра га рад ку Ка-

му нар, але і ў Бу да-Ка ша лёў скім ра ё-

не ўво гу ле. Стар шы ня абл вы кан ка ма 

звяр нуў ува гу на кан крэт ныя пра ек ты 

і за пэў ніў, што ро біц ца ўсё маг чы мае, 

каб жыць і пра ца ваць у ра ё не лю дзям 

бы ло кам форт на:

— Пе рад на мі ста іць за да ча на-

рошч ваць аб' ёмы вы твор час ці. Так, 

бы лі згуб ле ныя пэў ныя па зі цыі. Але на 

сён няш ні дзень на ша мэ та, каб ра ён 

зноў быў у лі да рах. Ця пер на ба зе СУП 

«Анд рэ еў ка» на тэ ры то рыі Бу да-Ка-

ша лёў ска га ра ё на рэа лі зу ец ца но вы 

пра ект па бу даў ніц тве сві на га доў ча га 

комп лек су. Уз мац нен не вы твор чых па-

зі цый важ нае для та го, каб пад няць 

за ра бот ную пла ту і пад тры маць ра-

бот ні каў сель скай гас па дар кі, — ад-

зна чыў Ге надзь Са ла вей.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Фо та Бел ТА.

На кант ро ліНа кант ро лі

ВЫ КА НА НА!
На Го мель шчы не ма дэр ні за ва на вы твор часць 

па атры ман ні мя са птуш кі «Бе ла рус наф та-Асо бі на»

Надвор'еНадвор'е

ТЫ ДЗЕНЬ ЦЯП ЛА
Мі ну лыя вы хад ныя бы лі да во лі пра ха лод ныя. Па-

вет ра, якое па сту па ла да нас са Скан ды на віі, пра-

гра ва ла ся не да стат ко ва — ся рэд няя тэм пе ра ту ра за 

пер шыя два дні жніў ня вы да ла ся на 1—5 гра ду саў 

ні жэй шая за клі ма тыч ную нор му. Але сі ту а цыя па-

чы нае вы праў ляц ца. Вят ры з Цэнт раль най Еў ро пы 

вер нуць нам лет няе на двор'е, а па поўд ні кра і ны 

бу дзе на ват спя кот на. Пад ра бяз ней пра тое, ча го 

нам ча каць ад пер ша га тыд ня жніў ня, рас ка за лі ў 

Рэс пуб лі кан скім цэнт ры па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант-

ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня па кра і не ча ка ец ца на двор'е пе ра важ на без апад-

каў, толь кі ўдзень па за ход ніх ра ё нах прой дуць не пра цяг лыя 

на валь ніч ныя даж джы. Ве цер бу дзе паў днё вы, днём па ры-

віс ты. Па вет ра пра грэ ец ца доб ра — ад 24 да 29 гра ду саў, 

мес ца мі па Брэсц кай воб лас ці аж да 32 вы шэй за нуль.

У се ра ду на двор'е кры ху са псу ец ца. Ат мас фер ны фронт 

бу дзе па кры се пе ра соў вац ца з Поль шчы на ўсход. Та му 

ўна чы па за ха дзе кра і ны, а ўдзень і ў цэнт ры ча ка юц ца 

ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы тэр мо мет ры па ка жуць ад 

13 да 18 гра ду саў цяп ла, а вось удзень кры ху па ха лад-

нее — плюс 21—27. Праў да, па Го мель шчы не сі ноп ты кі 

ча ка юць да 31 гра ду са. Ве цер будзе ня ўстой лі вы сла бы, 

але па сту по ва ўзмоц ніц ца да ўме ра на га.

У чац вер зо на даж джоў па кі не Бе ла русь. Не вя лі кія апад-

кі маг чы мы толь кі мес ца мі. Ча ка ец ца пе ра мен ная воб-

лач насць. Ноч чу і ра ні цай ка ля ва да ёмаў мо гуць уз ні каць 

не пра цяг лыя ту ма ны. Тэм пе ра тур ны фон да ўсхо ду сон ца 

за ста нец ца та кі ж, як і ў се ра ду, а вось удзень ста не на па ру

гра ду саў цяп лей . На поўд ні — усё тыя ж плюс 31. Та кі ха-

рак тар на двор'я за ха ва ец ца і ў пят ні цу. Па па пя рэд ніх пра-

гно зах, на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны цёп ла бу дзе 

і ў вы хад ныя. Ад ным сло вам, ле та!

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ДЗЕ ЦІ ЎКРА ЛІ Ў ЛЕ СЕ ВЯД РО ЧАР НІЦ

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

Ад кры ец ца се зон
ма са ва га па ля ван ня на пту шак

Лет не-асен ні се зон па ля ван ня, які стар та ваў з па-

ля ван ня на ба ка са, на бі рае аба ро ты. З дру гой су-

бо ты жніў ня (з 8-га чыс ла) мож на бу дзе зда бы ваць 

ва да плаў ную (акра мя гу сей) і ба лот ную дзі чы ну, а 

так са ма слон ку, вя хі ра, го лу ба шы за га, пе ра пёл ку 

і фа за на.

Па ля ван не да зво ле на ў свет лы час су так на ступ ны мі 

спо са ба мі: з за са ды, з па ды хо ду, з пад' ез ду з ма ла мер ных 

суд наў без ру ха ві коў або з вы клю ча ны мі ру ха ві ка мі. Да-

зва ля ец ца вы ка рыс тоў ваць глад ка стволь ную па ляў ні чую 

зброю і па тро ны са шро там, па ляў ні чых са бак усіх груп, 

акра мя ган ча коў і хар тоў. Да пус ка ец ца без ру жэй нае па ля-

ван не з лоў чы мі птуш ка мі, на га да лі ў Дзяр жаў най ін спек-

цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Так са ма з дру гой су бо ты жніў ня ад кры ва ец ца па ля ван не 

на це це ру ка. Але па коль кі гэ ты від нар мі ру ец ца, то яго зда-

бы ча вя дзец ца на пад ста ве атры ма на га ў па ляў ні чай гас па-

дар цы да зво лу і па ляў ні чай пу цёў кі да яго. Па ля ваць мож на 

толь кі ў свет лы час су так на асо бін лю бо га по лу і ўзрос ту, 

акра мя ста рак (са мак, якія вод зяць вы ва дак ма ла дых пту-

шак). Спо саб па ля ван ня — ру жэй ны з па ды хо ду толь кі з 

па ляў ні чы мі са ба ка мі па род вы жла, спа ні эль, рэ тры вер (з 

ад ным са ба кам — да трох па ляў ні чых) з ужы ван нем глад-

ка стволь най па ляў ні чай зброі і па тро наў са шро там.

З пер шай су бо ты ве рас ня (5-е чыс ло) бу дзе да зво ле на 

зда бы ваць раб чы ка і шэ рую ку ра пат ку, а з трэ цяй су бо ты 

ве рас ня (19-е чыс ло) — гусь бе ла ло бую, гу мен ні ка, гусь 

шэ рую і ка над скую ка зар ку.

Пра цяг нец ца лет не-асен ні се зон па ля ван ня на пту шы ную 

дзі чы ну да дру гой ня дзе лі снеж ня (13-е чыс ло).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-

служ бы Мі ніс тэр ства ляс ной 

гас па дар кі, сё ле та ад бы лі ся 

ўжо 883 ляс ныя па жа ры на 

пло шчы больш за 6,5 ты ся-

чы гек та раў. Ня гле дзя чы 

на тое, што коль касць уз га-

ран няў з па чат ку гэ та га го да 

боль шая, чым за ана ла гіч-

ны пе ры яд 2019-га, агуль ная 

пло шча ляс ных па жа раў на 

ад па вед ную да ту за раз мен-

шая. Гэ та свед чыць пра тое, 

што боль шасць ача гоў уз га-

ран ня бы ла лік ві да ва на на 

ран няй ста дыі.

Больш за ўсё ляс ных па жа-

раў ад бы ло ся на поўд ні кра і-

ны — у Брэсц кай (325) і Го мель-

скай аб лас цях (238). За тым 

ідуць Мін ская (135), Гро дзен-

ская (85) і Ма гі лёў ская воб лас-

ці (75). Менш за ўсё ўзга ран няў 

бы ло на поў на чы кра і ны — у Ві-

цеб скай воб лас ці (25).

За ба ро ны і аб ме жа ван ні на 

на вед ван не ля соў дзей ні ча юць 

у 25 ра ё нах Бе ла ру сі. На вед-

ваць лес ча со ва за ба ро не на ў 

Іва цэ віц кім, Бя ро заў скім і Пру-

жан скім ра ё нах Брэсц кай воб-

лас ці, а так са ма ў Шчу чын скім 

ра ё не Гро дзен скай. Аб ме жа ван-

ні дзей ні ча юць у Гро дзен скім, 

Свіс лац кім і Сло нім скім ра ё нах. 

Што да ты чыц ца Мін скай воб-

лас ці, то тут на вед ван не ля соў 

аб ме жа ва на ў 14 ра ё нах: Ві лей-

скім, Ма ла дзе чан скім, Круп скім, 

Мін скім, Сма ля віц кім, Бя рэ зін-

скім, Уз дзен скім, Ня свіж скім, 

Клец кім, Слуц кім, Ста ра да рож-

скім, Са лі гор скім, Лю бан скім і 

Стаўб цоў скім. У Го мель скай 

воб лас ці аб ме жа ван ні ўве дзе ны 

ў Ак цябр скім, Рэ чыц кім, Ма зыр-

скім і Ель скім ра ё нах.

Ра шэн ні аб увя дзен ні і зняц ці 

за ба ро ны на на вед ван не ля соў 

пры ма юць мяс цо выя ор га ны 

ўла ды па ха дай ніц тве ле са гас-

па дар чых уста ноў або ра ён ных 

ад дзе лаў па над звы чай ных сі-

ту а цы ях. Аб ме жа ван ні ўвод зяц-

ца ў вы пад ку вы со ка га кла са 

па жар най не бяс пе кі і зды ма юц-

ца пры ста бі лі за цыі ста но ві шча. 

Га лоў ная мэ та за ба рон — за-

бяс пе чыць бяс пе ку гра ма дзян, 

за ха ва насць іх ма ё мас ці, а так-

са ма ляс но га фон ду.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу 

Лю бан ска га РА УС звяр ну ла ся 

76-га до вая жы хар ка ра ё на. Яна 

па ве да мі ла пра тое, што нех та ў 

ляс ным ма сі ве па блі зу яе вёс кі 

вы краў чар ні цы з вяд ра.

Су пра цоў ні кі мі лі цыі хут ка ўста на-

ві лі, што да кра дзя жу ягад да тыч ацца 

трое жы ха роў най блі жэй шай вёс кі ва 

ўзрос це 11-12 га доў.

Як па ве дам ляе УУС Мінск ага абл-

вы кан ка ма, юныя вы кра даль ні кі рас-

тлу ма чы лі, што зна хо дзі лі ся ў ле се, 

дзе зай ма лі ся збо рам чар ніц. У ней кі 

мо мант адзін з іх пры нёс цэ лае вя дзер-

ца ягад і вы сы паў у сваё вя лі кае вяд-

ро. Праз не ка то ры час ён зноў пры нёс 

поў нае вя дзер ца. Яго сяб ры здзі ві лі ся 

хут ка сці збо ру і па ці ка ві лі ся, як ім 

ра біць гэ та так жа хут ка. Хлоп чык рас ка-

заў, што знай шоў цэ лае вяд ро чар ніц, 

па ка заў ім, дзе яно зна хо дзіц ца.

Уба чыў шы вяд ро, ма лыя, ска рыс-

таў шы ся ад сут нас цю гас па ды ні, за поў-

ні лі свае вя дзер цы чар ні ца мі і пай шлі 

да до му. Кра дзе ныя яга ды яны рэа лі-

за ва лі на рых тоў шчы ку.

У вы ні ку шко да бы ла ацэ не на ў 

28 руб лёў. Для ма ла лет ніх вяс коў цаў 

па ход у яга ды скон чыў ся раз гля дам на 

па ся джэн ні ка мі сіі па спра вах не паў на-

лет ніх Лю бан ска га рай вы кан ка ма, бо 

яны не да сяг ну лі ўзрос ту, з яко га на ды-

хо дзіць ад каз насць. Ад нак у ін спек цыі 

па спра вах не паў на лет ніх Лю бан ска га 

РА УС па во дзі ны хлоп чы каў узя лі на за-

мет ку: з імі бу дзе пра во дзіц ца ін ды ві ду-

аль на-пра фі лак тыч ная ра бо та.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

З па чат ку го да — больш за 880 ляс ных па жа раў
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