
Гас па дар ка ААТ «Ус ход-Аг ра» спе-
цы я лі зу ец ца не толь кі на мя се і ма ла цэ, 
але і на вы рошч ван ні зер не вых куль тур і 
буль бы. Аб гэ тым свед чыць і два но вень-
кія бу дын кі, якія нам па ка за лі: збожжа су-
шыль ны комп лекс і буль ба схо ві шча. На 
буль ба схо ві шчы кі пе ла пра ца: су час ная 
сар та валь ная лі нія за паў ня ла «дру гім 
хле бам» пры чэп «МА За».

— На ша гас па дар ка ўклю ча на ў рэс-
пуб лі кан скую пра гра му буль ба вод ства, 
та му што год са джа ем не менш як 250 
гек та раў буль бы, — рас па вя дае Аляк-
сандр Жы га рэн ка. — Ура джа ем за да во-
ле ны. З гэ тай пло шчы атрым лі ва ем ка ля 
5-6 ты сяч тон буль бы. Гэ та пе ра важ на 
ай чын ныя га тун кі, якія бя ром у на шым 
ін сты ту це буль ба вод ства. Але ёсць і 
не каль кі га тун каў за меж най се лек цыі, 
ня мец кіх. Буль ба ў нас, як пра ві ла, ідзе 

на рас хват. Мяс цо ва му на сель ніц тву пра-
да ём, на рых тоў шчы кам, у тым лі ку экс-
пар ту ем у Ра сію.

Буль ба схо ві шча на 2 ты ся чы тон — 
гэ та вя лі кая спра ва. Яно да па ма гае не 
толь кі за ха ваць да вяс ны на сен ную буль-
бу ў вы дат ным ста не, але і пра даць «дру-
гі хлеб» па больш вы гад ным кош це.

— Ле тась уво сень мы не ве да лі, ку ды 
па дзець буль бу, — уз гад вае Аляк сандр 
Аляк санд ра віч. — На ват па 700 руб лёў 
ні хто не ха цеў браць. Та му вы ра шы лі па-
чакаць, бо ў схо ві шчы ёй ні я кія ма ра зы не 
страш ныя. І што вы ду ма е це, у лю тым тую 
буль бу пра да лі па 1600 руб лёў. Так нам бу-
даў ніц тва буль ба схо ві шча за год прак тыч-
на і аку пі ла ся. Лі чы це са мі, за тую буль бу, 
якую пра да лі ўдвая да ра жэй, мы вы ру чы лі 
больш за 1 млрд гро шай. На бу даў ніц тва ж 
схо ві шча за тра ці лі менш за 2 млрд.

Што ты чыц ца збожжавых, то, па вод-
ле слоў ды рэк та ра, зем лі на тэ ры то рыі 
гас па дар кі не вель мі ўрад лі выя ў па раў-
на нні з ін шы мі па спя хо вы мі гас па дар ка-
мі. Бал урад лі вас ці сель ска гас па дар чых 
угод дзяў — 29,6. Ад сюль і не вы со кая 
ся рэд няя ўра джай насць збожжавых і 
зер не ба бо вых куль тур: яна ва га ец ца ў 
ме жах 35-40 ц/га.

— Та му вы бі ра ем куль ту ры больш вы-
гад ныя і пры дат ныя для на шых зем ляў, 
— ка жа Аляк сандр Жы га рэн ка. — Гэ та 
рапс і ку ку ру за. Сё ле та сабра лі 2700 
тон зер ня ку ку ру зы, што на 1400 тон 
больш, чым ле тась. І тым са мым пе ра-
кры лі не да бор збож жа за кошт зер ня 
ку ку ру зы. Пры чым ура джай насць ку-
ку ру зы ў нас 112 ц/га. Та му пла ну ем у 
перс пек ты ве па вя ліч ваць пло шчы пад 
гэ тую куль ту ру.

«БУ ДА ВАЦЬ 
ЖЫЛ ЛЁ 

ПА ТРЭБ НА!»
Пас ля та го, як мы пра еха лі па 

тэ ры то рыі гас па дар кі, па га ва ры лі 
з яе ды рэк та рам і спе цы я ліс та мі, 
ста ла зра зу ме ла, ча му тут лю дзі 
тры ма юц ца за сваё мес ца. Ся рэд ні 
за ро бак для вёс кі не ма лень кі — на 
ўзроў ні 4,5 міль ё на. Умо вы пра цы 
ство ра ны, ды яшчэ і жыл лём за бяс-
печ ва юць бяс плат ным.

— Мы не толь кі бу ду ем жыл лё 
па прэ зі дэнц кай пра гра ме, — рас-
па вя дае Аляк сандр Жы га рэн ка, — 
але і пры во дзім у па ра дак за кі ну-
тыя да мы, у якіх ні хто не жы ве. Вось 
ня даў на нам пе рад алі драў ля ны 
бу ды нак, у якім ра ней зна хо дзіў ся 
ФАП. Ра ман ту ем яго сва і мі сі ла мі: 
дах па мя ня лі, сай дын гам «аб шы-
лі», вок ны за мя ні лі, пра во дзім газ, 
ва ду, ацяп лен не. Пла ну ем за ся ліць 
ту ды сям'ю жы вё ла во даў.

Ідуць ва «Ус хо дзе» на су страч і 
мо ла дзі, якая пра цуе ў гас па дар цы, 
але хо ча жыць у го ра дзе. Да брац ца 
ж на пра цу з Ма ла дзеч на не праб-
ле ма, элект рыч кі час та хо дзяць. 
Та му ды рэк тар вы хо дзіць на ра ён-
нае кі раў ніц тва і вы ра шае пы тан не 
з бло кам у ін тэр на це.

Аляк сандр Аляк санд ра віч лі-
чыць, што бу да ваць жыл лё ў вёс цы 
па трэб на. Та му, без умоў на, бу дзе 
пра цяг ваць пра ца ваць у гэ тым кі-
рун ку. Га лоў нае, каб лю дзі ста ві-
лі ся да служ бо ва га жыл ля па-гас-
па дар ску, ашчад на, бе раж лі ва. Бо, 
ка жа, бы лі та кія сі ту а цыі, ка лі, маў-
ляў, да еш дом, а праз 2 ме ся цы яго 
не па знаць. Праў да, та кія сі ту а цыі, 

на шчас це, адзін ка выя. У цэ лым 
Аляк сандр Жы га рэн ка за да во ле ны 
сва ім ка лек ты вам.

— Кож ны год нех та з на шых ра-
бот ні каў трап ляе ў лік леп шых спе-
цы я ліс таў го да ра ё на, — з го на рам 
ад зна чае Аляк сандр Аляк санд ра-
віч. — А ле тась га лоў ны ве ту рач 
пры вёз гра ма ту з рэс пуб лі кан скіх 
спа бор ніц тваў.

Як паў сюль, ёсць і ва «Ус хо дзе-
Аг ра» па трэ ба ў доб рых спе цы я-
ліс тах. Ме на ві та та му тут заў сё ды 
ра ды прак ты кан там.

— У нас прак ты ку пра хо дзяць 
сту дэн ты роз ных спе цы яль нас цяў 
з Гро дзен ска га аграр на га ўні вер-
сі тэ та, з Ві цеб скай ве тэ ры нар най 
ака дэ міі, Го рац кай сель ска гас па-
дар чай ака дэ міі, БА ТУ, — пра цяг-
вае Аляк сандр Жы га рэн ка. — Мы 
ні ко лі не ад маў ля ем ся ад прак ты-
кан таў, пры ма ем усіх. Хоць, вя до-
ма, не ўсе з іх са праў ды га раць 
жа дан нем пры свя ціць сваё жыц цё 
сель скай гас па дар цы. Але я раз-
ва жаю так: ка лі з 15 прак ты кан таў 
хоць адзін-два за ма цу ец ца ў нас, 
гэ та ўжо вель мі доб ра.

Ды рэк тар ААТ «Ус ход-Аг ра» Аляк сандр ЖЫ ГА РЭН КА пра вёз нас па но вай 
ву лі цы аг ра га рад ка «Вы ве ры» — Ма ла дзёж най. Па аба пал да ро гі да гле джа ныя 
прэ зі дэнц кія дам кі: по бач з кож ным ві даць гас па дар ская ру ка. Да рэ чы, і наз ва 
ву лі цы, як вы свет лі ла ся, ся бе апраўд вае — там жы вуць пе ра важ на ма ла дыя 
сем'і, якія, як ні дзіў на, не рвуц ца ў Ма ла дзеч на, што ўся го за 6 кі ла мет раў.

Ша ноў ныя ка ле гі!
Па ва жа ныя ра бот ні кі 

ААТ «Ус ход-Аг ра»! 
Він шую вас з пра фе сій ным свя-

там, Днём работні каў сель скай 
гас па дар кі! Пры міце глыбо кую 
па дзя ку за ва шу на пру жа ную 
працу, за лю боў і вер насць род най 
зям лі. Ад ду шы жа даю вам га лоў-
на га — зда роўя.

Ды рэк тар ААТ «Ус ход-Аг ра» 
Аляк сандр ЖЫ ГА РЭН КА.

Ва сіль СЫ РА КВАШ асво іў кі ра ван не не каль кі мі су час ны мі трак та ра мі, 
якія вы ка рыс тоў ва юц ца для роз ных тэх на ла гіч ных пра цэ саў.

НА «КРЫ НІ ЦЫ» 
ЖЫЦ ЦЁ БРУ ІЦЬ

У ААТ «Ус ход-Аг ра» ак тыў на раз ві ва ец ца жы вё ла га доў ля. 
Ва ла вы на дой ма ла ка за 10 ме ся цаў гэ та га го да склаў 5069 тон. 
Для па раў на ння, у 2012 го дзе гас па дар ка атры ма ла 5723 то ны 
ма ла ка пры ся рэд нім на доі ад ад ной ка ро вы 5179 кі ла гра маў.

Пры чым, што важ на, кі раў ніц тва ста ра ец ца ства рыць сва ім 
ра бот ні кам на леж ныя ўмо вы пра цы не толь кі на мехд ва ры, але і 
на фер мах. Зу сім ня даў на за вер ша на рэ кан струк цыя вы со ка тэх-
на ла гіч най ма лоч на та вар най фер мы «Кры ні ца». Яе за гад чы цай 
пры зна чы лі ма ла дую і энер гіч ную Ма ры ну Ган ча ро ву.

— Я прый шла пра ца ваць у гэ тую гас па дар ку пяць га доў 
та му, — рас па вя дае Ма ры на Ган ча ро ва. — Не каль кі ме ся цаў 
пра ца ва ла ця лят ні цай, пас ля на бра ла гру пу пер ша цё лак і раз-
дой ва ла іх. Што год з за да валь нен нем удзель ні ча ла ў кон кур се 
на леп ша га апе ра та ра ма шын на га да ен ня. І не бес па спя хо ва. 
У ра ё не зай ма ла пер шыя і дру гія мес цы, з воб лас ці пры вез ла 
пя тае. Ка лі ад кры ва ўся гэ ты комп лекс, мне пра па на ва лі па са ду 
яго за гад чы цы. Вы ра шы ла па спра ба ваць.

У рэ кан струк цыю МТФ «Кры ні ца» ўкла дзе на 20 млрд руб лёў. 
Але гэ та та го вар та, лі чыць Аляк сандр Жы га рэн ка. «Тут ця пер за-
мест 10 да ярак працуюць 4. І яны доб ра спраў ля юц ца са сва і мі аба-

вяз ка мі. Ас тат нія змаг лі пай сці на пен сію. Больш за тое, пра цу юць 
жан чы ны два дні праз два (два дні пра цу юць, два ад па чы ва юць). 
І за ро бак у іх, ад па вед на, па вя лі чыў ся. «Больш за тое, з увя дзен-
нем но вай да іль най уста ноў кі «ўні бокс» знач на аб лег чы ла ся пра ца 
жанчын. Ім ця пер не трэ ба ця гаць цяж кія апа ра ты. Акра мя та го, 
на фер ме ёсць ду ша выя і праль ная ма шы на. За раз мож на пас ля 
пра цы пай сці ў душ, пе ра апра нуц ца і ў чыс тым адзен ні вяр тац ца 
да до му. Па доб ныя ўмо вы ства ра ем і ў вёс цы Вя лі кія Ка шэў ні кі, дзе 
прак тыч на за вер ша на бу даў ніц тва ана ла гіч най ма лоч на та вар най 
фер мы на 600 га лоў дой на га стат ку. Ад ным сло вам, ста ра ем ся, 
каб лю дзі ад чу ва лі ся бе не ўшчэм ле ны мі».

У гас па дар цы, ку ды ні кінь во-
кам, — па ра дак, чыс ці ня. Та му не 
здзіў ля ем ся, ка лі чу ем, што ле тась 
мехд вор ААТ «Ус ход-Аг ра» ў рэс-
пуб лі кан скім агля дзе-кон кур се за-
няў 2-е мес ца.

— Вы ж ба чы це, у нас тут ас фальт 
паў сюль, бы тоў кі су час ныя, — рас-
каз вае і па каз вае Аляк сандр Жы га-
рэн ка. — Але «ці ка він кай» на ша га 
мехд ва ра ста ла са ўна. Яе па бу да ва-
лі спе цы яль на для ме ха ні за та раў.

Як вы свет лі ла ся, доб ра ўпа рад ка-
ван нем боль шас ці аб' ек таў ра бот ні кі 
ААТ «Ус ход-Аг ра» зай ма юц ца са мі.

— Тое, што зроб ле на ўлас ны мі 
ру ка мі цэ ніц ца больш, — пра цяг вае 
Аляк сандр Аляк санд ра віч. — Та му 
ві таю іні цы я ты ву сва іх ра бот ні каў. 
Ка жу ім: «Ду май це, як зра біць са-
мім. Ма тэ ры яль на пад тры маю. Ка лі 
трэ ба пра фе сій ныя бу даў ні кі — ка лі 
лас ка, зной дзем». Маг чы мас ці ёсць, 
абы ў лю дзей жа дан не бы ло.

За ўва жы ла, што на мехд ва ры 
прак тыч на ўся тэх ні ка — но вая, су-
час ная.

— Вось гэ ты трак тар «МТЗ-80» 
мы атры ма лі ў па да ру нак за пе ра-

мо гу ў рэс пуб лі кан скім кон кур се на 
леп шы мехд вор, — па каз вае кі раў нік 
гас па дар кі. — Ды і на огул за ча ты ры 
га ды мы аб на ві лі прак тыч на ўвесь 
парк. Неш та ў лі зінг бра лі, неш та 
са мі на бы ва лі. Усе «ДО Ны» па мя-
ня лі на вы со ка эфек тыў ныя кам бай-
ны «Па лес се». Ця пер 7 но вых кам-
бай наў спраў ля юц ца з тым аб' ёмам 
ра бо ты, які ра ней вы кон ва лі 11. На 
но вую тэх ні ку па са дзі лі са мых ад каз-
ных і пра ца ві тых ме ха ні за та раў, якія 
са праў ды хо чуць за ра біць. І мы да ём 
ім та кую маг чы масць.

З людзь мі трэ ба па-люд ску, ка жа 
Аляк сандр Аляк санд ра віч.

— Ка лі ней кія праб ле мы — заў-
сё ды ідзём на су страч, да па ма га ем, 
чым мо жам. На вя сел ле гро шы вы-
дзя ля ем, ка лі дзі ця на ра джа ец ца 
— па да ру нак до рым. На эк скур сіі і 
на ха кей во зім ра бот ні каў за кошт 
гас па дар кі, пры чым не толь кі па Бе-
ла ру сі, — ад зна чае ён.

Ле тась мехд вор ААТ 
«Ус ход-Аг ра» ў рэс пуб лі кан скім 
агля дзе-кон кур се за няў 2-е мес ца.

За гад чы ца ма лоч на та вар най фер мы «Кры ні ца» Ма ры на ГАН ЧА РО ВА 
пра цуе на рэ кан стру я ва най вы твор час ці.

ДРУ ГІ ХЛЕБ З «УС ХО ДУ»
У гэ тыя дні ва дзі цель аўтасамазвала 

МАЗ Ле а нід ПШОНІК за ня ты пе ра воз кай 
бульбы, якая прай шла сар та ван не.

Буль ба сар та валь ны пункт гас па дар кі асна шча ны но вай тэх ні кай.
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ЦІ КА ВІН КА МЕХД ВА РА — СА ЎНА ДЛЯ МЕ ХА НІ ЗА ТА РАЎ

НА «УС ХО ДЗЕ» З ПЕ РА МЕ НА МІ

— Ге надзь Іва на віч, што зна чыць пра фе сій нае свя та для хле-
ба ро баў ра ё на і вас аса біс та?

— У на шым ка лен да ры шмат свят, але Дзень ра бот ні каў сель скай 
гас па дар кі і пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці да стой ны асаб лі вай ува-
гі. Не кож ны ча ла век здоль ны пра ца ваць на ся ле. Пра ца ў сель скай 
гас па дар цы спе цы фіч ная, ня лёг кая, а яе вы ні кі час та за ле жаць і 
ад клі ма тыч ных умоў. Апош нім ча сам дзя ку ю чы раз віц цю на ву ко-
ва-тэх ніч на га пра грэ су і не па срэд на га ўдзе лу ў пра цэ се кі раў ні ка 
дзяр жа вы праб ле мы сель скай гас па дар кі мак сі маль на вы ра шаль-
ныя. Тыя вы ні кі, што па каз ва юць аг ра рыі, — прад мет го на ру, і гэ та 
ні хто не аспрэч вае. Вы пра ба ван ні і да дат ко выя кло па ты пры нес ла 
хле ба ро бам на двор'е і сё ле та: поз няя вяс на, за тым — за су ха. Але 
на ступ ствы пры ро ды ўда ло ся мі ні мі за ваць. У Ма ла дзе чан скім ра ё не 
са бра лі зер не вых 40 цэнт не раў з гек та ра. Гэ та менш, чым ле тась. 
Але не да бор кам пен са ва лі ку ку ру зай, ін шы мі куль ту ра мі. Сло вам, 
спра ца ва лі пра фе сій на як у рас лі на вод стве, так і ў жы вё ла га доў лі. 
На за па сі лі да стат ко ва кар моў для гра мад ска га стат ка. А не да хоп 
кан цэнт ра таў пе ра кры лі якас ны мі рас лін ны мі кар ма мі. У пры ват нас-
ці, на рых та ва лі больш за 25 тыс. тон се на жу, звыш 20 тыс. тон сі ла су. 
У вы ні ку раз ліч ва ем на па ве лі чэн не жы вё ла га доў чай пра дук цыі. 
Доб ры пад му рак для гэ та га і 15 рэ кан стру я ва ных ма лоч на та вар ных 
фер маў, якія ўжо ўве дзе ны ў строй.

— У Ма ла дзеч не доб ра раз ві та і пе ра пра цоў чая пра мыс ло-
васць. Вы ні кі ра бо ты гэ тай га лі ны ра ду юць?

— Не ма гу сцвяр джаць, што тут мы да сяг ну лі аб са лют най дас ка-
на лас ці. Але ў апош нія га ды зроб ле на шмат.

Не па срэд на ад вы ні каў ра бо ты аг ра ры яў за ле жыць дзей насць 
ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Ма ла дзе чан скі кам бі нат хле-
ба пра дук таў». Сён ня тут вы пус ка ец ца пша ніч ная і ржа ная му ка, пша-
ніч нае і ржа ное вот руб'е, ман ныя кру пы, яч мен ная лус ка, кам бі корм 
для птуш кі. Пра дук цыя кан ку рэн та здоль ная як у кра і нах СНД, так і 
Еў ра са ю за. На кам бі на це па ста ян на ідзе ма дэр ні за цыя вы твор час ці. 
У мно гім стаць леп шым ся род прад пры ем стваў му ка моль най пра-
мыс ло вас ці кра і ны да па маг ла рэ кан струк цыя млы на, якая ад бы ла ся 
дзесь ці 4 га ды та му. Дзя ку ю чы ўклю чэн ню кам бі на та ў дзяр жаў ную 
пра гра му іна ва цый на га раз віц ця бы ло за куп ле на і ўве дзе на ў дзе ян-
не вы со ка пра дук цый нае аб ста ля ван не поль скай вы твор час ці. Гэ та 
да зво лі ла зні зіць спа жы ван не энер гіі на 30 — 40%, пад во іць вы пуск 
му кі вы шэй шых га тун каў, па леп шыць яе якасць. Тэх на ло гія, што 
пры мя ня ец ца пры вы ра бе пра дук цыі, пра ду гледж вае на сы чэн не яе 
кіс ла ро дам у па вет ра ных па то ках. Пры гэ тым пра дукт лі та раль на 
«ды хае», ста но віц ца больш аб' ём ным, а гас па ды ням не трэ ба пра-
сей ваць му ку праз сі та. Хле ба бу лач ныя вы ра бы з ма ла дзе чан скай 
му кі даў но аца ні лі не толь кі жы ха ры го ра да, але і Бе ла ру сі.

Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Ма ла дзе чан скі ма лоч ны 
кам бі нат» мае фі лі ялы — Ва ло жын скі мас ла сыр за вод, Ві лей скі гар-
мал за вод і На ра чан скі мас ла сыр за вод. Прад пры ем ствы цал кам 
за бяс печ ва юць пра дук цы яй свае рэ гі ё ны і па стаў ля юць яе па ўсёй 
Бе ла ру сі, а асоб ныя ві ды экс пар ту юць у Ра сію, Ка зах стан, Гер ма нію, 
Поль шчу, Бель гію, Фран цыю.

У 2009 го дзе ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Трайпл — Ве лес» 
ста ла пра ва пе ра ем ні кам ка му наль на га ўні тар на га прад пры ем ства 
«Ма ла дзе чан скі мя са кам бі нат». Тут ад бы ла ся знач ная ма дэр ні за цыя 
тэх на ла гіч ных пра цэ саў і рэ кан струк цыя. Ужо ў 2010 го дзе ак цы я нер-
нае та ва рыст ва па ча ло рэа лі зоў ваць пра дук цыю еў ра пей скай якас ці 
як па Бе ла ру сі, так і за мя жу. З пер шых дзён бы ла вы зна ча на но вая 
стра тэ гія вы твор час ці і про да жу мяс ных і каў бас ных вы ра баў, паў фаб-
ры ка таў: вы со кая якасць, экс клю зіў насць і, ра зам з тым, да ступ насць. 
Прад пры ем ства атры ма ла сер ты фі ка ты ад па вед нас ці НАССР (Hazard 
Analysіs and Crіtіcal Control Poіnts — ана ліз ры зы кі і кры тыч ныя кроп кі 
кант ро лю) і ІСО 9001, што свед чыць пра якасць і бяс пе ку пра дук цыі.

— Што б вы па жа да лі ўсім, хто мае да чы нен не да Дня ра бот-
ні каў сель скай гас па дар кі і пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці?

— У гэ тым све це ўсё мя ня ец ца, а сель ская пра ца не аб ход ная па-
ра ней ша му ўсім і кож на му. Вы ні ка мі пра цы аг ра ры яў ка рыс та ец ца 
кож ны ча ла век — жы хар як вя лі ка га ме га по лі са, так і не вя лі ка га 
пра він цы яль на га га рад ка. І мы ўсе па він ны пом ніць, дзе зда бы ва-
юц ца ўсе тыя ба гац ці, што з'яў ля юц ца што дзень на на шым ста ле. 
У гэ ты зна мя наль ны дзень жа да ем вам і ва шым сем' ям уся го най-
леп ша га! Са свя там!
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ЗЕР НЕ СТА НО ВІЦ ЦА ЗО ЛА ТАМ 
У ДОБ РЫХ РУ КАХ

У на ро дзе ка жуць, што хоць зер не і за ла тым ро дзіц ца, 
але пе ра ўтва рыць яго ў зо ла та без вя лі кіх на ма ган няў 
скла да на. І да гэ та га ма юць да чы нен не не толь кі аг ра-
рыі, але і лю дзі, якія пе ра пра цоў ва юць вы ра шча ную 
сель гас пра дук цыю. Усе ра зам яны ства ра юць хар чо-
вую бяс пе ку на шай кра і ны. Знач ны ўклад у агуль ную 
скар бон ку ўнес лі і пра цаў ні кі Ма ла дзе чан шчы ны. З чым 
яны су стра ка юць пра фе сій нае свя та, на ша раз мо ва з на-
чаль ні кам упраў лен ня сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня 
Ма ла дзе чан ска га райвыканкама Ге на дзем БАЖ КО.

— Я ад на з мно гіх, ка му Мі ха-
іл Ула дзі мі ра віч уру чыў ме даль. 
Ся род іх — ра бот ні кі пра мыс ло-
вас ці, куль ту ры, аду ка цыі, пра-
ва ахоў ных ор га наў, — сціп ла 
га во рыць Та ма ра Іва наў на.

Та кая яна і ў жыц ці, сцвяр-
джа юць лю дзі, якія яе доб ра ве-
да юць: ні ко лі не вы пі нае свае 
пос пе хі, за слу гі. А іх у жан чы ны, 
што пра цуе на ад ным мес цы 43 
га ды, шмат.

Пас ля за кан чэн ня Іль ян ска га 
сель ска гас па дар ча га тэх ні ку ма 
Та ма ра Алі сей ка прый шла за-
гад чы цай фер мы «Ле бе дзе ва» 
саў га са «Ма лі наў шчын скі» (ця-
пер аг ра фір ма «Ле бе дзе ва»). І, 
як ка жуць, вы ве ла ка лек тыў у 
лю дзі — у пе ра да ві кі. На той час 
ча ты рох ты сяч ныя на доі ма ла ка 
ў кра і не бы лі, хут чэй, вы клю-
чэн нем, чым за ка на мер нас цю. 
А пад кі раў ніц твам ма ла до га 
спе цы я ліс та на фер ме атры ма-
лі за год 4 200 кі ла гра маў ма-
ла ка на ка ро ву. Ме на ві та та ды 
Та ма ра Алі сей ка атры ма ла вы-
со кую ўзна га ро ду — ся рэб ра ны 

ме даль «За пос пе хі ў на род най 
гас па дар цы СССР» згод на з 
па ста но вай га лоў на га ка мі тэ та 
Усе са юз най вы стаў кі да сяг нен-
няў на род най гас па дар кі. А ка-
лек тыў фер мы атры маў у якас ці 
за ах воч ван ня тэ ле ві зар «Юнац-
тва», які змяс ці лі ў Чыр во ным 
кут ку (так у той час на зы ва лі 
па кой ад па чын ку).

А 10 га доў та му Та ма ру Іва-
наў ну пры зна чы лі га лоў ным заа-
тэх ні кам аг ра фір мы. І ўвесь гэ ты 
час жы вё ла га доў ля пад яе піль-
ным на гля дам пра цуе дак лад на, 
як га дзін нік.

— Ка лі я прый шла на но вую 
па са ду, у гас па дар цы ся рэд ні 
на дой на ка ро ву скла даў 3400 
кі ла гра маў ма ла ка. Ле таш ні 
па каз чык — 7700 кі ла гра маў, 
— згад вае спе цы я ліст. — З да-
лу чэн нем да фі лі яла ад ста ю ча га 
сель ска гас па дар ча га вы твор ча-
га ка а пе ра ты ва «На сі ла ві чы» 
на доі кры ху зні зі лі ся. Але ця пер 
спра вы там знач на па леп шы лі-
ся. Наш ды рэк тар Ар кадзь Мі-
хай ла віч Асі по віч на вёў па ра дак 

у па ля вод стве і вель мі сур' ёз на 
ўзяў ся за жы вё ла га доў лю. Пра-
вя лі рэ кан струк цыю на дзвюх 
фер мах. Да рэ чы, на ад ной з іх 
за раз да іль ныя ўста ноў кі «Тан-
дэм». Шмат ува гі на да ец ца се-
лек цыі, пра дук тыў нас ці дой на га 
стат ка.

Уся го ж ва ўла дан нях га-
лоў на га заа тэх ні ка 9 жы вё ла-
га доў чых фер маў, у тым лі ку 5 
ма лоч на та вар ных. Усе яны рэ-
кан стру я ва ны, а комп лекс «Ма-
рось кі» — ра ба ты за ва ны, 800 
ка роў до яць 12 ро ба таў. Апе ра-
та ры, якія пра цу юць па змен на, 
толь кі кант ра лю юць пра цэс па 
кам п'ю та ры.

— За кошт ча го ўда ец ца па-
вы шаць на доі? — ці каў лю ся ў 
сва ёй су раз моў цы.

— Гэ та за ле жыць ад мност-
ва склад ні каў: се лек цыі, якас ці 
кар моў і паў на цэн на га зба лан-
са ва на га ра цы ё ну для жы вё лы. 
Не апош нюю ро лю ады гры вае 
і дыс цып лі на, ча ла ве чы фак-
тар. У нас па да бра ны пра фе-
сій ны ка лек тыў жы вё ла во даў. 
Гуль та ёў, п'я ніц не тры ма ем. 
На пер шы раз да ру ем, ка лі ча-
ла век з'я віц ца на ра бо це пас ля 
па хмел ля, на дру гі — зваль ня-
ем. Ды і лю дзі тры ма юц ца сва іх 
мес цаў, па коль кі ня дрэн на за-
раб ля юць. Ся рэд няя зар пла та ў 
апе ра та раў ма шын на га да ен ня 
4,8 млн руб лёў. Хтось ці атрым-
лі вае пяць міль ё наў, а нех та — і 
больш. Усё за ле жыць ад вы ні-
каў, на до яў, — тлу ма чыць спе-
цы я ліст.

Кры ху за ду маў шы ся, Та ма ра 
Іва наў на пра цяг вае:

— Лю дзі май го па ка лен ня 
пра ца ва лі за ідэю. А гро шы? 
Гро шы для нас бы лі не са ма мэ-
тай. У спра ву ўклад ва лі ду шу, 
ру пі лі ся пра гра мад скі на бы так. 

На пер шым мес цы — ра бо та, а 
за тым ужо — дом. У боль шас ці 
су час най мо ла дзі ін шыя пе ра-
ка нан ні... Але мне па шан ца ва-
ла з ма ла ды мі спе цы я ліс та мі. 
Ня даў на да нас прый шлі вы-
пуск ні кі Іль ян ска га дзяр жаў на-
га аграр на га ка ле джа. Аляк сей 
Ша ра фа но віч пра цуе вет фель-
ча рам, Але на Па сы нак — заа-
тэх ні кам. З Брэсц кай воб лас ці 
пе ра ехаў ма ла ды ве ту рач з 
вы шэй шай аду ка цы яй Анд рэй 
Мі не віч. — Шмат да па ма гае 
нам і Мі ха іл Ва сіль е віч Боб-
рык з ра ён най ве тэ ры нар най 
стан цыі. А за гад чы ца ця лят ні ка 
МТФ «Ма рось кі» Ма рыя Лі нок 
— ча ла век са вец кай за гар тоў-
кі. Па ста ян на імк нец ца быць 
на пе ра дзе, і гэ та ў яе атрым лі-
ва ец ца, пра што свед чаць па-
каз чы кі, пры ва гі.

Ды і са ма Та ма ра Іва наў на 
заў сё ды ста ра ец ца быць пер-
шай. «Хо чац ца, каб усю ды быў 
па ра дак», — пры зна ла ся яна.

— А дом, сям'я — на зад нім 
пла не? — жар тую я.

— Дзе ці ўжо да рос лыя. Яны 
— ме ды кі, пра цу юць на «хут-
кай», да па ма га юць лю дзям: 
Але на — у Ма ла дзеч не, Сяр гей 
— у Сма ля ві чах. Хат няя гас па-
дар ка не вя лі кая, толь кі па рсюч-
кі. Ка ро ву звя ла: ня ма ка лі да-
гля даць, — ад каз вае жан чы на.

Ін шы ча ла век, як мне па да-
ец ца, на мес цы ма ёй ге ра і ні 
даў но б за ду маў ся пра ад па-
чы нак, спа кой. Пад' ёмы а пя-
тай га дзі не ра ні цы, вяр тан ні 
да до му за цем на... І так з дня ў 
дзень 43 га ды за пар. Толь кі не 
Та ма ра Іва наў на. Без лю бі май 
спра вы яна не ўяў ляе свай го 
жыц ця.
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НЕ МЕС ЦА КРА СІЦЬ ЧА ЛА ВЕ КА
Со рак тры га ды пра цуе ў ад ной гас па дар цы 

га лоў ны заа тэх нік Та ма ра Алі сей ка
За сваю пра цоў ную 

дзей насць Та ма ра 
Алі сей ка мае шмат 
га на ро вых гра мат, 
дып ло маў, па дзяк. 
Але са мая да ра гая 

ўзна га ро да для яе — 
ме даль «За пра цоў ныя 

за слу гі», якую 
ня даў на ва ўра чыс тых 

аб ста ві нах у Па ла цы 
Рэс пуб лі кі атры ма ла 

з рук прэм' ер-мі ніст ра 
Мі ха і ла 

Мяс ні ко ві ча.

Спецвыпуск да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі 
і перапрацоўчай прамысловасці

ЗямліЗямлі  надзейнаянадзейная апора апора


