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Курт ка, коў дра, ка на па
Ня тка ны ма тэ ры ял флай тэкс вы раб ле ны з пры мя нен нем по лі эфір ных 

ва лок наў ганд лё вай мар кі ESLON (Ка рэя). Яны на да юць уцяп ляль ні ку 
да дат ко вы аб' ём, які аку му люе вя лі кую коль касць па вет ра. А гэ та, у 
сваю чар гу, да зва ляе за хоў ваць цяп ло. Ма тэ ры ял пра ве ра ны на ву ко-
ва-да след чым ін сты ту там гі гі е ны пра цы і пры зна ны пры дат ным для вы-
пус ку адзен ня, коў драў, воп рат кі спе цы яль на га пры зна чэн ня, а так са ма 
кас цю маў для па ляў ні чых і ту рыс таў кла са «Прэ мі ум».

Для вы твор час ці мяк кай мэб лі, мат ра цаў мож на пры мя няць ня тка ны 
ма тэ ры ял «Стан дарт +». Ён за бяс пе чыць роз ныя ва ры ян ты шчыль нас ці 
кан чат ко ва га пра дук ту. Ка на па з ма тэ ры я лам «Стан дарт +» пра слу-
жыць доў га.

На паў няль нік «Элас та мат» пры мя ня ец ца для за ме ны па ра ло ну ў 
мяк кай мэб лі аль бо мат ра цах эка ном-кла са. Ён каш тоў ны тым, што 
доб ра ўзнаў ля ец ца пас ля сціс кан ня і доў гай дэ фар ма цыі.

А вось дэ ка ра тыў ны ма тэ ры ял «Дзі тэкс» вы твор цы мэб лі вы ка рыс-
тоў ва юць у сха ва ных яе эле мен тах. Ён над звы чай зруч ны ў ман та жы, 
у ме ру цвёр ды і га лоў нае — тры ва лы. Яго з за да валь нен нем бя руць 
вы твор цы скур га лан та рэй ных вы ра баў.

Іг лап ра біў ныя ма тэ ры я лы кам па ніі «Ня тка ны свет» вы ка рыс тоў ва юць 
бу даў ні кі. Па лат но спат рэ біц ца пры ўзвя дзен ні асно вы фун да мен таў, 
во да ад во даў, пры ства рэн ні штуч ных ва да ёмаў, пры вы ка нан ні ўма ца-
ван няў на зем ля ных ад хо нах і ме лі я ра цый ных збу да ван нях, а так са ма 
пры пра клад цы тру ба пра во даў.

Мяк кі свет флай тэк су:
ЭКС ПАР ТА А РЫ ЕН ТА ВА НАЯ ПРА ДУК ЦЫЯ, ЭКС ПАР ТА А РЫ ЕН ТА ВА НАЯ ПРА ДУК ЦЫЯ, 
НО ВЫЯ РА БО ЧЫЯ МЕС ЦЫ ДЛЯ ГА РА ДЖАННО ВЫЯ РА БО ЧЫЯ МЕС ЦЫ ДЛЯ ГА РА ДЖАН

Ка ця ня ад «Флай тэкс»
На пы тан не, ча му сім ва лам сва ёй пра дук цыі 

вы бра лі сім па тыч нае ка ця ня, су пра цоў ні кі кам-
па ніі «Ня тка ны свет» ад каз ва юць:

— Мы ства ра ем су час ныя эка ла гіч на 
чыс тыя ма тэ ры я лы. На ша пра дук цыя да-

па ма гае вы ра шаць мно гія за да чы, 
на прык лад, уцяп лен не воп рат кі аль-
бо філь тра цыя вад ка сцяў, ды зайн і 
зруч насць мяк кай мэб лі і на ват да-
рож нае бу даў ніц тва. На шы та ва ры 
спры я юць па ляп шэн ню якас ці жыц ця 
лю дзей, да па ма га юць ува со біць ма-

ру кож на га ча ла ве ка пра цяп ло, утуль насць, эка-
ла гіч ную чыс ці ню хат ніх рэ чаў. На ша пра дук цыя 
мяк кая і пры ваб ная, як ка ця нят ка. Ка лі да кра на еш ся 
ру кой да па душ кі, на поў не най флай тэк сам, гэ тае 
па раў на нне на прош ва ец ца са мо са бой.

Спа жыў цам мы пра да ём не прос та пра дук цыю, 
а на бор пэў ных улас ці вас цяў. Ства ра ю чы ме на ві та 
сваю пра дук цыю, мы не ка пі ра ва лі та ва ры кан ку-
рэн таў, а імк ну лі ся на даць яму ха рак та рыс ты кі, якія 
ад роз ні ва юць яго ад ін шых.

Пад ганд лё вы мі мар ка мі «Флай тэкс», «Элас та-
мат», «Дзі тэкс» вы зной дзе це та ва ры з уні каль ны мі 
ўлас ці вас ця мі. Ме на ві та ў нас спа жы вец за ўва жыць 
ап ты маль ныя су ад но сі ны ца ны і якас ці.

У 
са вец кія ча сы 
П р у  ж а н  с к і 
за вод ра-

дыё дэ та ляў быў, 
па сут нас ці, го ра-
даў тва раль ным 
прад пры ем ствам 
і пра ца ваў на аба-
рон ную пра мыс-
ло васць. А по тым 
з раз ва лам Са ю за 
за вод прый шоў у за-
ня пад, за ста лі ся не за-
па тра ба ва ны мі вя лі кія цэ хі 
за во да, на якія ў свой час бы лі 
за тра ча ны вя ліз ныя срод кі. Па мяш кан-
ні па тро ху бра лі ў арэн ду прад пры маль ні кі, 
не вя лі кія прад пры ем ствы, але га ва рыць пра 
поў ную за ня тасць бы лых пло шчаў не да во-
дзі ла ся. А тым ча сам у вёс цы Лі но ва пра-
ца ва ла не вя лі кае прад пры ем ства кам па ніі 
«Ня тка ны свет», якое вы пус ка ла аб' ём нае і 
іг лап ра біў ное па лат но з па лі мер най сы ра ві-
ны. Пра дук цыя па спя хо ва іш ла на экс парт. 
На спе ла па трэ ба раз ві ваць вы твор часць, 
але лі ноў ская пля цоў ка бы ла для гэ та га 
ма ла ва тай. Паў ста ла пы тан не, што лепш: 
бу да ваць но выя вы твор чыя пло шчы ці знай-
сці га то вае па мяш кан не і афор міць арэн ду? 
Та ды кі раў ніц тва рай вы кан ка ма пра па на-
ва ла ад кры та му ак цы я нер на му та ва рыст ву 
ме на ві та ва ры янт сва бод ных цэ хаў за во да 
ра дыё дэ та ляў.

І, як ба чым, не па мы лі ла ся. Ця пер ра бо ту 
з доб рай зар пла тай у Пру жа нах атры ма лі 
ка ля ста ча ла век. А 70 пра цэн таў пра дук цыі, 
якая вы пус ка ец ца ў рай цэнт ры, пра да ец ца 
ў Ра сіі, Укра і не, ін шых кра і нах бліз ка га і да-
лё ка га за меж жа.

Га лоў ны ін жы нер прад пры ем ства Ві таль 
Ку ля шоў па каз вае вы твор часць. Сён ня гэ-
та шэсць вы твор чых лі ній, з кан ве е ра якіх 
вы хо дзяць па лот ны, што пры мя ня юц ца пры 
па шы ве верх ня га адзен ня, слу жаць на паў-
няль ні ка мі для коў драў і па ду шак, а так са ма 
мэб лі, вы ка рыс тоў ва юц ца для шу ма і за ля цыі 
ў аў та ма бі ле бу да ван ні і ін шых га лі нах.

Усё аб ста ля ван не прад пры ем ства ім парт-
нае. Яго куп ля лі ў Поль шчы, у Ра сіі, у Кі таі. 
Сы ра ві на вы ка рыс тоў ва ец ца як ай чын ная 
— з ма гі лёў ска га «Хім ва лак на», так і пры-
ваз ная — ка рэй ская. Ра бо та пру жан ска-
га прад пры ем ства «Ня тка ны свет» 
ар га ні за ва на ў ча ты ры 
зме ны, што са мо па са бе 

СЁН НЯ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА ГА НА РЫЦ ЦА 
ТА КІ МІ ПРА ЦАЎ НІ КА МІ, ЯК

Анд рэй КЛІН ДУ ХОЎ — 
бры га дзір груз чы каў,

Сяр гей МАР КЕ ВІЧ — 
апе ра тар аб ста ля ван ня,

Сяр гей ВА ЛА СО ВІЧ — 
май стар участ ка вы твор час ці філь траў,

Вік тар ПА ТАП ЧУК — 
апе ра тар участ ка філь траў,

Мак сім ГУ ЗА РЭ ВІЧ — апе ра тар,

Вя ча слаў КРАЎ ЧУК — апе ра тар,

Анд рэй БО САК — ін жы нер-ме ха нік.

Ма лоч ныя філь тры і «пру жан скія сур вэт кі»
Ні вод ная ма лоч ната вар ная фер ма або су час ны вы со ка тэх на ла гіч ны 

комп лекс не мо жа абы сці ся без філь тра для ма ла ка. Для та го, каб ма-
ла ко ачыс ціць ад вы пад ко ва га смец ця, у сіс тэ ме да іль на га аб ста ля ван ня 
аба вяз ко ва ўста наў лі ва юц ца філь тры. Гэ та пра дук цыя вы раб ля ец ца з по-
лі эфір на га ня тка на га па лат на ме та дам уль тра гу ка вой звар кі. А для та го, 
каб апе ра та ры пе рад дой кай пра вя лі гі гі е ніч ную апра цоў ку вы ме ні ка ро вы, 
ім пра па ну юц ца сур вэт кі з віс коз на га па лат на. Сур вэт кі «Пру жан скія» ва-
ло да юць цу доў ны мі мый ны мі якас ця мі, не па кі да юць вор су.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ, Але на ДАЎ ЖА НОК, Яў ген ПЯ СЕЦ КІ (фо та). 
УНП 290503276

свед чыць аб за па тра ба ва нас ці пра дук цыі. 
Га то выя па лот ны на скла дах не за леж ва-
юц ца. Ле тась ку пі лі но вую вы твор чую лі нію 
для вы пус ку плос кіх ня тка ных ма тэ ры я лаў 
ме та дам аэ ра ды на міч на га па лот на фар мі ра-
ван ня. І сён ня яна, не су мнен на, пра ца ва ла б 
з поў най ад да чай, але ні хто не за стра ха ва ны 
ад над звы чай ных зда рэн няў... Са ка віц кай 
ноч чу на вы твор час ці зда рыў ся па жар, які 
су пра цоў ні кі МНС утай моў ва лі ча ты ры га-
дзі ны. На шчас це, ні хто з лю дзей не па цяр-
пеў. Але знач ная част ка і аб ста ля ван ня, і 
пра дук цыі бы ла зні шча на. Раз бі ра лі за ва лы 
доў гія ме ся цы. Да вя ло ся дзе-ні дзе на ват уз-
во дзіць но выя сце ны. Вя до ма, на лік ві да цыю 
на ступ стваў па жа ру пай шлі не ма лыя срод кі. 
І да го на ру кі раў ні коў ААТ «Ня тка ны свет» 
прад пры ем ства, якое ака за ла ся на мя жы 
за крыц ця, уда ло ся не толь кі за ха ваць, але і 
іс тот на на рас ціць вы твор часць.

Но вая лі нія фак тыч на зман ці ра ва ная і га-
то вая да за пус ку. На 2014 год за пла на ва на 
рэ кан струк цыя і аб наў лен не па мяш кан няў, у 
вы ні ку ча го бу дуць па леп ша ны ўмо вы пра цы 
ра бо чых і ін жы нер на-тэх ніч ных ра бот ні каў.

— Не ўза ба ве на ша му пру жан ска му прад-
пры ем ству споў ніц ца пяць га доў. За гэ ты 
ка рот кі пра ме жак ча су ўда ло ся пе ра жыць і 
ўзлё ты, і вы пра ба ван ні. Адзі нае, што мож на 
ска заць пэў на, пра ца ваць ці ка ва, — ска заў 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» ды рэк тар кам па ніі 
Алег ГІЛЬ. — Мы не мо жам са бе да зво ліць 
пра ца ваць «на склад». Мы пра цу ем, ары ен ту-
ю чы ся на ры нак. На шы спе цы я ліс ты ўвесь час 
тры ма юць ру ку на пуль се ры нач ных ва ган няў. 
Вось зда рыў ся ў нас па жар, зра зу ме ла, што 
прад пры ем ства пэў ны час не пра ца ва ла, і мы 
стра ці лі не ка то рыя рын кі збы ту. Парт нё рам 
не бы ло па трэ бы нас ча каць, для іх з'я ві лі ся 
но выя пра па но вы. А для нас гэ та азна ча ла 

толь кі ад но: пры клас ці ўсе на ма ган ні і знай-
сці но выя рын кі збы ту. На яў насць жа вя лі кай 
коль кас ці кан ку рэн таў пад штур хоў вае да по-
шу каў но вых ра шэн няў, да ўдас ка на лен ня 
тэх на ло гіі, па ляп шэн ня якас ці пра дук цыі.

Яшчэ Алег Ула дзі мі ра віч ад зна чыў, што 
не су мня ва ец ца ў пра віль нас ці вы ба ру пля-
цоў кі для прад пры ем ства ме на ві та ў Пру жа-
нах (цэнт раль ны офіс кам па ніі зна хо дзіц ца 
ў Мін ску). З ра ён ны мі ўла да мі зной дзе на 
уза е ма па ра зу мен не. А пру жан цы, як ака за-
ла ся, пра ца ві тыя і ад каз ныя лю дзі. 

Та кі лёг кі і цёп лы 
ма тэ ры ял вы дат на 

за рэ ка мен да ваў ся бе 
для вы твор час ці коў драў, 

верх ня га і спе цы яль на га 
адзен ня.

Апе ра тар Апе ра тар 
Анд рэй Анд рэй КА РА ЛЮККА РА ЛЮК  

ад каз вае за дзей насць ад каз вае за дзей насць 
су час на га ма гут на га су час на га ма гут на га 

аб ста ля ван ня.аб ста ля ван ня.

Спе цы я ліс ты па мар ке тын гу 
Але на СТЭЛЬ МА ШУК і Ак са на РАЎ НЕЙ КА.

Апе ра та ры Вік тар ТРА ЦЮК 
і Тац ця на МЯН ЖЫН СКАЯ 
на ўчаст ку лі ніі вы твор час ці 
ня тка ных ма тэ ры я лаў.

Аг ра га ра док но ва га фар ма ту
На мес нік ды рэк та ра па ідэа ло гіі Зі на і да Усік рас каз вае аб са цы яль на-куль тур ным раз віц ці 

аг ра га рад ка «Жу раў лі нае». За апош нія га ды ўзве дзе на шмат жы лых да моў. Жыл лё — вы ра-
шаль ны фак тар для за ма ца ван ня кад раў. Ства ра юць сем'і ма ла дыя спе цы я ліс ты, ра бо чыя, 
атрым лі ва юць до мік з усі мі зруч нас ця мі і за ста юц ца пра ца ваць. Ся рэд нія шко лы ў Кле па чах і 
Мок рым вы гля да юць пры го жа і су час на. Да лё ка не кож ная га рад ская ўста но ва аду ка цыі мо жа 

па хва ліц ца та кім ін тэр' ерам і аб ста ля ван нем. 
Шко ла ў Мок рым, на прык лад, мае больш чым 
ве ка вую гіс то рыю. Тут пра цуе шмат гурт коў 
па ін та рэ сах, дзе ці вы пус ка юць сваю га зе ту, 
рых ту юць ра дыё пе ра да чы ва ўлас най сту дыі, 
ма юць цэ лую га ле рэю ме да лёў і куб каў за 
спар тыў ныя да сяг нен ні. Ды рэк тар шко лы Алег 
Бзот па ка заў на пра цоў кі юных да след чы каў па 
«вог нен ных» вёс ках. Ту тэй шыя мяс ці ны вель мі 
моц на па цяр пе лі ў час вай ны. За адзін толь кі 
дзень 17 лі пе ня 1942 го да фа шыс ты спа лі лі 
сем вё сак. Пра тыя тра гіч ныя ста рон кі гіс то рыі 
бе раж лі ва за хоў ва юць па мяць у шко ле.

Доб ры мі тра ды цы я мі мо жа па хва ліц ца 
і Кля пац кая ся рэд няя шко ла. Два га ды та-
му тут да бу да ва лі спар тыў на-азда раў лен чы 
комп лекс за кошт гас па дар кі. Ве ча рам яго на-
вед ва юць мяс цо выя жы ха ры. Асаб лі ва шмат 
ах вот ных бы вае ў вы хад ныя дні. Дзі ця чы са-
док у Кле па чах — адзін з леп шых у воб лас ці. 
Праў да, мес цаў у ім ужо не ха пае, да во дзіц ца 
тро хі ўшчыль няць гру пы.

Га лоў най сла ву тас цю Мок ра га ўжо не каль-
кі га доў з'яў ля ец ца гра мад ска-ту рыс тыч ны 

комп лекс «Мі ка ла еў скі». Зда лёк гэ тая па бу до ва на гад вае не вя лі кія ста ра даў нія па ла цы 
з ве жай, а збліз ку — утуль ныя ганд лё выя комп лек сы не вя лі кіх еў ра пей скіх га ра доў з 
аку рат ны мі бу дын ка мі і бру ка ван кай пад на га мі. У склад комп лек су ўва хо дзіць гас ці ні-
ца на 49 мес цаў з кан фе рэнц-за лай, за лай для пе ра га во раў, са ўнай, біль яр дам. Ад ным 
сло вам, усе ўмо вы для ад па чын ку гас цей ство ра ны. За гад чы цай гэ тай пры го жай уста-
но вы, па вод ле вы зна чэн ня, мо жа быць толь кі пры го жая жан чы на. Та кую мы і су стрэ лі 
на па ро зе. Лю боў Паў лаў на Рыт він ская па ка за ла сваю гас па дар ку. Кож ны з гас ці ніч-
ных ну ма роў аформ ле ны ад мыс ло ва: мэб ля, што ры, па кры ва лы, па сцель ная бя ліз на 
вы ра ша ны ў сва ёй ко ле ра вай га ме для кож на га па коя. Пра стор ны хол са ску ра ны мі 
ка на па мі — усё як у доб рых атэ лях.

Асар ты мент кра мы ні чым не са сту пае ганд лё вым прад пры ем ствам аб лас но га цэнт ра. 
Каў ба сы, мяс ныя, ма лоч ныя пра дук ты — усё не каль кіх ві даў роз ных вы твор цаў. По бач ку лі-
на рыя, дзе мож на на быць све жыя паў фаб ры ка ты і га то выя вы ра бы.

Рэ ста ран аформ ле ны пад ся рэд ня веч ча. Ма сіў ныя драў ля ныя ста лы і крэс лы, звер ху 
зві са юць жы ран до лі ў вы гля дзе ко лаў, на сце нах пры ма ца ва ны гер бы зна ка мі тых ро даў 
зям лі бе ла рус кай. Сце ны, столь, мэб ля зроб ле ны пад дрэ ва: су час на, стыль на і на гад вае 
даў ні ну. Па сут нас ці, гэ ты ту рыс тыч ны комп лекс стаў ад ным з пер шых аб' ек таў інф ра-
струк ту ры но вай аб' яз ной да ро гі ва кол пу шчы. Ён ужо пры ваб лі вае ту рыс таў. Ва ўся ля кім 
вы пад ку пад Но вы год по пыт бы вае вя лі кі.

У вёс ках вы рас лі но выя ву лі цы пры го жых да моў, ад бу даў ніц тва не ад стае доб ра-
ўпа рад ка ван не. І па сту по ва «Жу раў лі нае» ста но віц ца ад ной з пры га жэй шых мяс цін на 
Пру жан шчы не. Аг ра га ра док но ва га фар ма ту.

Уз лёт «Жу раў лі на га»Уз лёт «Жу раў лі на га»
Мес цам для пра вя дзен ня прэс-кан фе рэн цыі гу-

бер на та ра Брэст чы ны Кан стан ці на Су ма ра 
па вы ні ках го да не здар ма быў вы бра ны аг ра га ра-
док «Жу раў лі нае». Пе рад па чат кам ме ра пры ем ства 
прад стаў ні кі СМІ азна ё мі лі ся з аб' ек та мі ад кры та-
га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Жу раў лі нае» і ме лі 
маг чы масць уба чыць буй ное шмат про філь нае сель-
гас прад пры ем ства, якое мае вя лі кія перс пек ты вы. 
Эк скур са во дам па гас па дар цы вы сту піў яе ды рэк тар 
Мі ха іл ГРЫШ КЕ ВІЧ.

Мі ха іл Мі хай ла віч на зваў асноў ныя ліч-
бы, з якіх мож на ўя віць маш та бы гас па дар кі. 
660 пра цаў ні коў ААТ ства ра юць пя тую част ку 
ва ла вой сель гас пра дук цыі ра ё на. У «Жу раў лі-
ным» 12,5 ты ся чы гек та раў зям лі, кры ху больш 
за 13 ты сяч га лоў буй ной ра га тай жы вё лы, з іх 
пяць ты сяч ка роў. Асноў ны кі ру нак гас па дар кі 
— вы твор часць ма ла ка. Мяс ная га лі на прад-
стаў ле на сві на комп лек сам на 55 ты сяч га лоў. 
Ёсць свой кам бі кор ма вы за вод з акрэ ды та ва-
най ла ба ра то ры яй.

За апош нія га ды ад бу да ва на і рэ кан стру я ва-
на фак тыч на ўся ба за жы вё ла га доў чай га лі ны. 
Па бу да ва ны но вы комп лекс «Каз лы», рэ кан-
стру я ва ны комп лекс у вёс цы Мок рае, уз ве-
дзе ны яшчэ адзін комп лекс — па вы рошч ван ні 
не це ляў на 2 ты ся чы га лоў у Ля жай цы. Там жа 
ўве дзе ны ў строй яшчэ адзін комп лекс на 1100 
га лоў дой на га стат ка. У Су хо па лі па бу да ва ны 
но вы комп лекс на 960 га лоў дой на га стат ка, 
у Хва ла ве — на 1100 не це ляў. За кон ча на рэ-
кан струк цыя ма лоч на та вар на га комп лек су ў 
Кле па чах. Гэ та не каль кі штры хоў да агуль най 
кар ці ны маш та баў бу даў ніц тва, якое вя дзец ца 
ў ак цы я нер ным та ва рыст ве. Сю ды ж мож на 
да даць ра бо ту па пры вя дзен ні ў па ра дак ма-
шын на га два ра. Сён ня ра монт ныя май стэр ні 
— з ацяп лен нем, доб ры мі ўмо ва мі пра цы, ма-
дэр ні за ва ным ста ноч ным пар кам. Ле тась па 
вы ні ках кон кур су-агля ду мехд вор гас па дар кі 
за няў пер шае мес ца ў кра і не.

Сад з кро пель ным ара шэн нем зай мае 172 
гек та ры зя мель. Са да вод ства — так са ма перс-
пек тыў ны кі ру нак сель гас вы твор час ці.

Рэа лі за цы яй пра дук цыі «Жу раў лі на га» зай-
ма юц ца пяць улас ных ма га зі наў. У ганд лё вую 
сет ку гас па дар кі ўва хо дзяць так са ма два рэ-
ста ра ны і ка вяр ня.

Кам бі кор ма вы за вод гас па дар кі вы дае 
80 тон кар моў для буй ной ра га тай жы вё лы і сві-
ней у зме ну. Па вод ле слоў яго на чаль ні ка Вя ча-
сла ва Ба ра на, з вя лі кі мі і скла да ны мі агрэ га та-
мі спраў ля юц ца май стар і ча ты ры апа рат чы кі. 
Яшчэ ў склад за во да ўва хо дзіць ла ба ра то рыя 
кант ро лю якас ці. Яе за гад чы ца Люд мі ла Яфі-
ма ва ска за ла, што асноў ным кі рун кам дзей-
нас ці ла ба ра то рыі з'яў ля ец ца ацэн ка якас ці 

сы ра ві ны і га то вых кар моў. Ла ба ра то рыя мае 
су час нае аб ста ля ван не, на якім хут ка і скру-
пу лёз на пра вя дуць усе ана лі зы, каб ад ка заць 
на пы тан ні клі ен та — ці ад па вя дае корм за-
яў ле най вы твор цам якас ці, ці бяс печ ны гэ ты 
пра дукт для жы вё лы, ці за ха ва на тэх на ло гія 
вы твор час ці кар моў. Ла ба ра то рыя атры ма ла 
акрэ ды та цыю на пра вер ку рас лін ных кар моў — 
та кіх, як сі лас і ся наж, кам бі корм, збож жа вую 
сы ра ві ну. Та му аказ вае плат ныя па слу гі ін шым 
сель гас вы твор цам і спа жыў цам.

Са мыя смач ныя яб лы кі — 
з «Жу раў лі на га»

Сён ня пра цаў ні кі «Жу раў лі на га» мо гуць лі чыць ся бе во пыт ны мі 
са да во да мі. Як ужо га ва ры ла ся, лад ны ка ва лак зям лі ад ве дзе ны 
пад яб лы не вую план та цыю. Сад — гэ та вель мі 
скла да ная вы твор часць. Тут не аб ход на за хоў-
ваць тэх на ла гіч ную дыс цып лі ну да дро бя зяў, 
іна чай на ма ган ні ака жуц ца мар ны мі. За се зон у 
са дзе пра во дзіц ца ад 15 да 20 апра цо вак. Час та 

да во дзіц ца пра ца ваць ноч чу, ка лі спа дзе га ра чы ня і сціх не ве цер.
Каб іс ці ў на гу з ча сам, ёсць па трэ ба па ста ян на звяр тац ца па 

па ра ду да на ву коў цаў. Са да во ды з Мок ра га не раз бы ва лі на ста-
жы роў ках у поль скіх ка лег. Да па ма гае і свая до след ная стан цыя 
ў Пру жа нах.

Сён ня мож на га ва рыць аб пэў ных пос пе хах у га лі не са да вод ства. 
У гэ тым го дзе атры ма на больш за 3300 тон яб лыкаў. Кож ны дзень 
ідзе іх ад груз ка ў Маск ву, Мінск, ін шыя га ра ды. Част ка за клад ва-
ец ца ў сваё фрук тас хо ві шча, якое ня даў на ўзве дзе на. Як вя до ма, 
праб ле ма мно гіх са да во даў у тым, што ня ма дзе за хоў ваць ура джай. 
І, не су мнен на, вый грае той, хто мо жа пры тры маць яб лы кі да ся рэ дзі-
ны зі мы або да вяс ны, ка лі на іх па вы сіц ца ца на. Та му ў гас па дар цы 
і пай шлі на бу даў ніц тва та ко га ня тан на га аб' ек та.

За раз у фрук тас хо ві шчы кі піць ра бо та. Жан чы ны шчы ру юць на 
пе ра бор цы яб лы каў: трэ ба ада браць іх па га тун ках, а так са ма ад-
дзя ліць па шко джа ныя, не та вар ныя пла ды. Кі руе пра цэ сам за гад чык 
схо ві шча Ва сіль Пян ко. 16 ха ла дзіль ных ка мер ужо за поў не на. Тут 
яб лы кі за ха ва юць во дар і ві та мін ныя якас ці доў гі час.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ, Але на ДАЎ ЖА НОК,  Яў ген ПЯ СЕЦ КІ (фо та).
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Штры хі 
да парт рэ та та ва рыст ва

Ды рэк тар 
Мі ха іл 

ГРЫШ КЕ ВІЧ.

За якас цю пра дук цыі, 
што ад пус ка ец ца, со чаць на чаль нік 

ад дзя лен ня са да вод ства Ва сіль ПЯН КО 
і са да вод Ула дзі мір ДЗМІТ РА НІ ЦА.

Гра мад скі комп лекс 
вы зна ча ец ца ары гі наль най 

і функ цы я наль най
ар хі тэк ту рай.

Трыц цаць адзін год пра цуе на ме та ла апра цоў чых 
стан ках леп шы то кар Ула дзі мір БОРТ НІК.

Май стар кам бі кор ма ва га за во да 
Мі ка лай КАС ЦЮК і апа рат чык Анд рэй ШПАР ЛО 

со чаць за хо дам тэх на ла гіч ных пра цэ саў.


