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Пе ра да ві кі вы твор час ці 
СПК «Ла сіцк»

Трак та рыс ты-ма шы ніс ты:
Мі ка лай Іва на віч ПА ЛЮ ХО ВІЧ
Мі ка лай Мі ка ла е віч СЯН ЧУК
Сяр гей Свя та сла ва віч 
БА РЫ ЧЭЎ СКІ
Ва сіль Паў ла віч СІ НЮ ЦІЧ
Анд рэй Ва сіль е віч 
ГЕ РА СІ МО ВІЧ
Сяр гей Юр' е віч БІБ КО
Сяр гей Яў ге на віч КА РА ТАЙ

Ва дзі це лі:
Ва сіль Іва на віч РО ГАЛЬ
Мі ка лай Сяр ге е віч РО ГАЛЬ
Аляк сандр Дзміт ры е віч ПАСЬ
Ві таль Ва сіль е віч РО ГАЛЬ
Ігар Ула дзі мі ра віч ПАЎ ЛА ВЕЦ

Апе ра та ры
ма шын на га да ен ня:
Тац ця на Ва сіль еў на 
БА РЫ ЧЭЎ СКАЯ
Але на Паў лаў на ІВА НО ВІЧ
Лі лія Аляк се еў на ДА НІ ЛО ВІЧ

Жы вё ла во ды па до гля дзе 
ця лят да 6-ме сяч на га ўзрос ту:
Свят ла на Ле а ні даў на 
ЧАР НЯ КО ВІЧ
Але на Ула дзі мі ра ўна 
ДЗІТ КОЎ СКАЯ
Ала Мі ка ла еў на ДЗЯМ ЧУК
Люд мі ла Ры го раў на ВА СЕЧ КА

Жы вё ла во ды:
Ры гор Іва на віч ПА ЛЯЙ ЧУК
Аляк сандр Іва на віч ЯРОМ ЧЫК

ЛЮ ДЗІ НА БА ЛО ЦЕ, 
ЯКІЯ ЎМЕ ЮЦЬ ГАС ПА ДА РЫЦЬ ПА-СУ ЧАС НА МУ

СВК «Ла сіцк»: Л
а сіцк — гэ та ўжо край зям лі: 
так жар ту юць мес ці чы. 
Гэ тая і на ва коль ныя вёс кі 

раз ме шча ны на са мым поўд ні 
Пін ска га ра ё на, на мя жы 
з Укра і най. Не ка то рыя з да рог 
за кан чва юц ца ме на ві та тут, 
на ба ло це аль бо ўзлес ку, ад сюль 
і жарт пра край зям лі. Пра ехаць 
з Пін ска сю ды мож на толь кі 
праз тэ ры то рыю Сто лін ска га 
ра ё на — та кая асаб лі васць 
ланд шаф таў і пра кла дзе ных 
праз іх да рог.

Кал гас 
на краі зям лі

— А мяс ці ны ў нас пры га жэн ныя, — па-
чы нае свой рас каз стар шы ня СВК «Ла сіцк» 
Сяр гей СА ЗА НЧУК. Тры вя лі кія ра кі — Пры-
пяць, Прос тыр і Стыр — і дзве ма лень кія: 
За ліс ка і Гні лая Пры пяць. Для ры бал кі, па-
ля ван ня, прос та для ад па чын ку на пры ро дзе 
леп ша га мес ца не пры ду ма еш. Адзі нае, да 
ча го трэ ба пры вык нуць — па меж ная зо на і 
аб умоў ле ны гэ тым асаб лі вы рэ жым. Яшчэ 
на клад вае свой ад бі так ад да ле насць ад 
рай цэнт ра. Та му, ві даць, мо ладзь не вель мі 
ах вот на за ста ец ца ў род ных мяс ці нах. Не-
вя лі кія вёс кі, па сут нас ці, ад мі ра юць. Бы-
вае, пры яз джа юць ма ла дыя сем'і ў по шу ках 
пра цы і жыл ля, пра па ну ем ім да мы ў вёс ках 
Ла да раж аль бо Па рэ, але яны не вель мі зга-
джа юц ца. На цэнт раль най ся дзі бе, дзе ёсць 
шко ла, дзі ця чы сад, ганд лё вы цэнтр, Дом 
куль ту ры, ін шыя са цы яль ныя аб' ек ты, ляг чэй 
уга ва рыць за стац ца.

Ад сюль і дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя на шай 
мяс цо вас ці. У вась мі на се ле ных пунк тах, 
якія ўва хо дзяць у тэ ры то рыю гас па дар кі, за-
раз пра жы вае 497 ча ла век пра ца здоль на га 
ўзрос ту і 541 пен сі я нер. Вёс ка ста рэе, і гэ та 
не па ко іць не толь кі мяс цо вую ўла ду але і мя-
не, кі раў ні ка прад пры ем ства. Ка лі пла наваць 
раз віц цё гас па дар кі, важ на ўліч ваць, хто бу-
дзе пра ца ваць на зям лі заўт ра.

Мя са-ма лоч ны  кі ру нак
— У рай вы кан ка ме нам ска за лі, што СВК «Ла сіцк» ста біль на пра цуе і 

ўстой лі ва раз ві ва ец ца. Які асноў ны про філь ва шай гас па дар кі?
— Мя са-ма лоч ны. Ра ней кры ху зай ма лі ся буль бай, але ад гэ та га да-

вя ло ся ады сці. Я лі чу па мыл ко вым усе агуль нае па тра ба ван не ўзво дзіць 
буль ба схо ві шчы. Тым, хто са дзіць 200-300 гек та раў «дру го га хле ба», 
та му па трэ бен бу ды нак для яе за ха ван ня. А ка лі буль бя ны клін скла дае 
30-40 гек та раў, то ўзвя дзен не буль ба схо ві шча вы гля дае рас ко шай. Ад-
ным сло вам, мы за ся ро дзі лі ся на жы вё ла га доў лі.

Сён ня ма ем 936 га лоў дой на га стат ку, 160 га лоў буй ной ра га тай жы-
вё лы мяс ных па род. У гас па дар цы ёсць дзве ма лоч на та вар ныя фер мы, 
тры — ад кор ма чныя. Но вы комп лекс на 600 га лоў пры вя за лі да ста ро га. 
На мес цы, дзе ра ней бы ло тры бу дын кі, уз вя лі яшчэ два. Ця пер там фаб-
ры ка вы твор час ці ма ла ка з су час най да іль най за лай. Тут жа зна хо дзяц ца 
скла ды з се нам і сі лас ныя тран шэі. Та кім чы нам, атры маў ся за кры ты 
жы вё ла га доў чы га ра док. У двух бу дын ках жы вё ла ста іць на ад кор ме. 
Уся го на гэ тым комп лек се ця пер утрым лі ва ец ца ка ля 1200 га лоў.

Ка лі па ста ві лі но вае аб ста ля ван не, вы зва лі лі ся кад ры. Ця пер комп-
лекс на 600 га лоў аб слу гоў ва юць ча ты ры да яр кі, а ра ней, на ста рой 

фер ме, іх бы ло знач на больш. Тыя апе ра та ры 
ма шын на га да ен ня, якіх да вя ло ся ска ра ціць, пай-
шлі пра ца ваць да гляд чы ца мі ма лад ня ку. Без 
ра бо ты ні хто не за стаў ся.

За яз джа ем на тэ ры то рыю но ва га жы вё ла га-
доў ча га га рад ка: во ка ра дуе чыс ці ня, па ра дак, 
да гле джа насць. Ка ля ад на го з бу дын каў шчы ру-
юць ця лят ні цы. Жан чы ны кор мяць ма лых ця лят, 
пад гра ба юць са ло му, чыс цяць пля цоў ку. Пры та-
кім ла год ным на двор'і ця ля там ка рыс нае све жае 
па вет ра, для іх пры ста са ва ны стой лы на ву лі цы. 
Свят ла на Чар ня ко віч і Але на Дзіт коў ская да гля да-
юць ця лят ва ўзрос це да шас ці ме ся цаў. Ра бо та ў 
іх ня лёг кая, жан чы ны цэ лы дзень за ві ха юц ца ка ля 
сва іх га да ван цаў. Што ці ка ва, яны пра цу юць без 
вы хад ных, бо ад мо ві лі ся ад па слуг пад мен най ця-
лят ні цы. Ча со вы ча ла век, на іх дум ку, ад пра цоў вае 
свае га дзі ны, і толь кі. А ма лое ця ля, ні бы дзі ця, 
да гля даць трэ ба. Па ста ян ныя ця лят ні цы не лі чаць 

за ця жар ліш ні раз па да грэць ма ла ко для вы пай кі 
аль бо пад кі нуць све жае сен ца па між карм лен ня мі, 
ка лі ця ля корм прос та рас кі дае. Яны ве да юць кож-
нае ця ля, яго асаб лі вас ці, стан зда роўя, хоць ста так 
да гля да юць не ма лы. Ця лят ні цы ве да юць, за што 
пра цу юць: ста біль ны мі пры ва га мі аб умоў ле на іх 
зар пла та. 8-9 міль ё наў руб лёў за ме сяц для гэ тых 
жы вё ла во даў — не мя жа.

Га лоў ны да ход гас па дар кі — гэ та ма ла ко. Што-
дзён ны ўдой на ка ро ву скла дае ця пер 13,2 літ ра. 
Ле тась ад кож най ка ро вы на да ілі ча ты ры з па ло-
вай ты ся чы кі ла гра маў. Ця пер, па вод ле пра гно заў, 
бу дзе кры ху больш. А на рых та ва ныя кар мы гэ та га 
се зо на да зва ля юць бу да ваць яшчэ леп шы пра гноз 
на год на ступ ны.

Стар шы ня сель ска гас па дар ча га ка а пе ра ты ва за пра шае нас на 
ку ку руз ную план та цыю, якая зна хо дзіц ца за вёс кай Ла да раж. Тут, 
за ме лі я ра цый ны мі ка на ла мі, від не юц ца ўкра ін скія вёс кі, а да ро гі 
са праў ды за кан чва юц ца. А ку ку ру за, зда лёк від но, ста іць ні бы 
сця на. Яе ўбі рае звя но ме ха ні за та раў, гру за ві кі толь кі па спя ва юць 
ад во зіць зя лё ную ма су. Га лоў ны аг ра ном гас па дар кі Сяр гей Мо кіч 
ура джа ем ку ку ру зы за да во ле ны:

— Мы вый гра лі, што па се я лі ку ку ру зу на тар фя ні ках. Яна вы-
рас ла прос та цу доў най. А тое, што бы ло па се я на на пяс ках, зга-
рэ ла менш чым за ме сяц. 35-38 пра цэн таў па се ваў ку ку ру зы на 
пяс ча най гле бе бы ло зні шча на з-за сё лет няй спё кі.

— Усё гэ та ме лі я ра ва ныя зем лі, — пра цяг вае гу тар ку Сяр гей 
Са за нчук. Не ка лі тут бы ло амаль не пра ход нае ба ло та. Тое, што 
апі са на ў ра ма не Іва на Ме ле жа «Лю дзі на ба ло це», і пра нас так-
са ма. Та му вы раз «зо на ры зы коў на га зем ля роб ства» цал кам нас 
да ты чыць. За тое тра вы на тар фя ні ках сё ле та аж бу я юць. Хут ка 

бу дзем зды маць іх трэ ці ўкос.
Аказ ва ец ца, ёсць свая спе цы фі ка вы рошч ван ня збож жа вых на 

ме лі я ра ва ных зем лях. Пус та зел ле рас це так, што да во дзіц ца два-
тры ра зы пра во дзіць хі міч ную пра пол ку па се ваў. А гэ та да дат ко выя 
за тра ты і ад па вед ны са бе кошт пра дук цыі. У цэ лым жа збож жа выя 
сё ле та ў «Ла сіц ку» ўра дзі лі доб ра. Ура джай насць — 31 цэнт нер з 
гек та ра — для рэ гі ё на, дзе боль шасць зем ляў ме лі я ра ва ныя, дзе 
шмат пяс ча ных глеб, вель мі і вель мі ня дрэн ная.

Во пыт СВК «Ла сіцк» па каз вае, што лю дзі пры звы ча і лі ся 
да жыц ця на ба ло це. Яно не пе ра шко да ін тэн сіў ным спо са бам 
зем ля роб ства, па спя хо вай жы вё ла га доў лі і, ад па вед на, ста-
біль ным вы ні кам. У ка а пе ра ты ве ся рэд няя зар пла та ва га ец ца 
ў ме жах ча ты рох міль ё наў руб лёў. І гэ та для сель скай гас па-
дар кі не бла гі па каз чык. Усё тут, як за ве дзе на ў па ле шу коў, 
ідзе спа кой на, ня спеш на, без ліш ня га тлу му, але на кі ра ва на 
на кан чат ко вы вы нік.

Ку ку ру за на бы лым ба ло це

Жы вё ла га доў чы га ра док

Сяр гей СА ЗА НЧУК, стар шы ня СВК «Ла сіцк».

Га лоў ны бух гал тар 
Га лі на ЯРОМ ЧЫК 

і га лоў ны эка на міст 
Га лі на ПАР ЧУК 

сяб ру юць больш 
за трыц цаць га доў — 

з та го ча су, 
як прый шлі на пра цу 

ў «Ла сіцк».

Убор ка ку ку ру зы ў са мым раз га ры. 
Зле ва на пра ва: Мі ка лай РО ГАЛЬ, Аляк сан дар ПАСЬ, 

Ула дзі мір ШАЎ ЧУК, Ві таль ПА ЛЯЙ ЧУК, Ва сіль РО ГАЛЬ, 
Сяр гей МО КІЧ, Ва сіль СІ НЮ ЦІЧ, Анд рэй ГЕ РА СІ МО ВІЧ.

Га лоў ны заа тэх нік На тал ля ЧУ ГАЙ 
і за гад чы ца МТК «Ла сіцк» Ка ця ры на РО ГАЛЬ 

кла по цяц ца пра кож ную ра гу лю на фер ме.

УНП 200079866

— Наш за вод цал кам мя няе на-
пра мак сва ёй дзей нас ці, — пра-
цяг вае Вік тар Вік та ра віч — Мы 
пе ра хо дзім на вы твор часць дыс-
ты ля таў з со ку пла доў і ягад, якія 
рас туць у на шай кра і не. Гэ та яб-
лы кі, гру шы, віш ні, слі вы, па рэч кі. 
Але най перш — яб лы кі, бо гэ тай 
сы ра ві ны мож на на рых та ваць 
мно га, ды і па ца не яна са мая да-
ступ ная.

У Еў ро пе сён ня вель мі па пу-
ляр ныя пла до выя моцныя напоі 
— мно гія, ві даць, чу лі і ве да юць, 
што та кое ра кія або слі во ві ца. Ду-
маю, мы мо жам зра біць не гор-
шую пра дук цыю з на ту раль най 
сы ра ві ны. За раз мы за вяр ша ем 
бу даў ніц тва цэ ха і вя дзём ман таж 
вы твор чай лі ніі, на якой бу дзем 
ра біць каль ва дос. Ве ра год на, вы 
су стра ка лі наз ву гэ та га на пою ў 
тво рах Хе мін гу эя. На еў ра пей-
скім рын ку ён каш туе не танна, 
зна чыць, ёсць у яго ама та ры. А 
пры га та ваць яго мож на і з бе ла-
рус кіх яб лык. Бы ло б аб ста ля ван-
не і тэх на ло гіі.

Шу каць но выя на прам кі нас 
пры му шае жыц цё. Пла до вае ві-
на роб ства ця пер зга сае, ка лі не 
ска заць, па мі рае, — пра цяг вае 
ды рэк тар за во да. — На гэ та ёсць 
шмат пры чын, і ад на з іх — гра-
мад ская дум ка. З рэа лі я мі ча су 
трэ ба лі чыц ца. Та му мы і пай шлі 
па шля ху по шу ку но ва га. Пра 
адзін на пра мак я ўжо ска заў. Дру-
гім ста не не ўза ба ве вы твор часць 
улас ных ві на град ных напояў з бе-
ла рус ка га ві на гра ду.

Сён ня ў нас 70 гек та раў за ня та 
па сад ка мі ві на гра ду, з іх 17 гек та-
раў — пла да нос ныя план та цыі, — 
рас каз вае Вік тар Ка нан чук да лей. 
— Пла ну ем гэ тай во сен ню атры-
маць не менш за 170 тон ві на гра-
ду. Ве да е це, што са мае цяж кае ў 
спра ве пра соў ван ня ідэі ві на гра-
дар ства? Не да вер: ня ўжо рас це? 
Рас це — я ўжо ча сам стам ля ю ся 
да во дзіць гэ та на роз ных уз роў-
нях. Ві на град на огул — куль ту ра 
асаб лі вая. Ры зы кі, як, на прык-
лад, з яб лы ка мі ня ма на огул. 
Ка лі яб лы не вы сад 

за цві це і рап там уда рыць ма роз, 
мож на на огул за стац ца без ура-
джаю. А ві на град цві це ў чэр ве ні, 
ка лі ма ра зы ўжо прай шлі. Цвет 
яго не гі не. І ка лі не за пус ціць тэх-
на ла гіч ныя апе ра цыі па аб рэ зцы, 
пад вяз цы — ура джай аба вяз ко ва 
бу дзе. Вя до ма, нель га па раў ноў-
ваць наш ві на град з крым скім, 
іс пан скім, італь ян скім. Там коль-
касць цук ру ў яга дах боль шая. 
Але і ў на шых умо вах ві на град 

на бі рае не аб ход ныя 
9-10 пра цэн таў цук-
рыс тас ці. Зна чыць, 
ня ма праб лем. Мож-
на збі раць ура джай 
і вы пус каць сваё 
якас нае ві на град нае 
ві но, — пе ра ка на ны 
ды рэк тар за во да.

По тым кі раў нік 
прад пры ем ства за-
пра шае на ве даць 
ві на град нік, эк скур-
са во дам па якім 
ста но віц ца аг ра ном 
Чэс лаў ЛІ МА НОЎ-
СКІ. Па вод ле слоў 

ды рэк та ра, без зда ро ва га аван ту-
рыз му гэ та га ча ла ве ка не ўда ло ся 
б раз вес ці на Па лес сі са праўд ны 
ві на град. А Чэс лаў Мі хай ла віч вы-
рошч вае 86 яго сар тоў і ўпэў не ны, 
што ту тэй шы ві на град ні чым не 
гор шы за той, які рас це ў паў днё-
вых кра і нах.

Аг ра ном не ка лі вы ву чаў во пыт 
ка лег у Хар ва тыі. Дык там ві на-
град збі ра юць толь кі ноч чу. Больш 
за тое, там тэй шыя ві на ро бы вы-
му ша ны аха лодж ваць яга ды ў 
спе цы яль ных ха ла дзіль ных уста-
ноў ках. Бо для ві на ро ба га лоў ныя 
фак та ры пос пе ху — тэм пе ра ту ра 
і кіс ла род. У мяс цо вас цях, дзе 
пры збо ры ўра джаю тэм пе ра ту-
ра па вет ра тры ма ец ца ў ме жах 30 
гра ду саў, му сіш пра ца ваць ноч чу 
ды яшчэ і аха лодж ваць сы ра ві ну. 
А што ў нас? Ві на град збі ра юць 
у кан цы ве рас ня — па чат ку каст-
рыч ні ка. Тэм пе ра ту ра бы вае не 
больш за 15 гра ду саў цяп ла. Гэ та 
як раз тое, што трэ ба. Пра аха ла-
джэн не га вор ка не ідзе, а зна чыць, 
бу дзе мен шы рас ход энер гіі, чым 
у ка лег.

Ві на град нік прад пры ем ства 
зна хо дзіц ца ў ці ка вай мяс ці не, 
ні бы ся род ле су. Ён за кры ты ад 
моц ных вят роў і ха лод на га па вет-
ра сос на мі і бя ро за мі. Ад ной чы ў 
Пінск пры яз джа лі спе цы я ліс ты з 
Мал до вы і здзіў ля лі ся, як гэ та ла-
за мо жа рас ці зу сім по бач з бя ро-
за мі і ў су сед стве з сос на мі. А вось 
мо жа, і вель мі доб ра пры гэ тым 
ся бе ад чу вае. Гэ та ўсё аг ра на міч-
ныя сак рэ ты і зна ход кі Чэс ла ва 
Лі ма ноў ска га. Ён фак тыч на рас-
пра ца ваў і ўка ра ніў тэх на ло гію, 
дзя ку ю чы якой і рас це на Пін шчы-
не цеп ла лю бі вая куль ту ра.

Чэс лаў Мі хай ла віч рас каз вае, 
што вы бі рае га тун кі, якія за рэ ка-
мен да ва лі ся бе на пра ця гу пэў-
на га ча су і ма юць аў та ры тэт у 
ві на ро баў. По тым са джан цы рас-
туць у до след ным ві на град ні ку, 
раз ме шча ным по бач з кар пу са мі 
за во да. Да рэ чы, тут, на до след-
ным участ ку, спа чат ку пла на ва-
лі на крыць цяп лі цу. Кар кас яе 

ста іць над ла зой. Але 
ві на град нік не спа ло-
хаў ся па лес ка га клі ма-
ту: на ад ва рот, рас лі ны 
ад чу ва юць ся бе доб ра 
і ўцяп лен не ім не спат-
рэ бі ла ся. Но выя га тун-
кі рас туць у ад кры тым 
грун це і да юць не бла гі 
ўра джай.

На пра мыс ло вай 
план та цыі так са ма на лі-

ва юц ца буй ныя яга ды, зві са юць 
пры го жы мі грон ка мі. Чэс лаў Мі-
хай ла віч бе раж лі ва зды мае ад ну 
з іх і дае па каш та ваць. Смач ны 
са лод кі ві на град, які мы звы чай на 
куп ля ем на рын ку, зу сім не та кі, які 
пры вык лі вы рошч ваць на дач ных 
участ ках. Асноў ныя га тун кі, што 
рас туць на план та цыі: «Б'ян ка», 
«Крыш таль», «Мар шал Фош», 

«Мас коў скі ўстой лі вы», «Аль фа» 
— уся го з дзя ся так.

Аг ра ном рас каз вае, што тут не 
вы ка рыс тоў ва юць ні мі не раль ныя 
ўгна ен ні, ні гер бі цы ды. У грунт 
да баў ля юць ар га ніч на ак тыў ную 
муль чу (пра сцей ка жу чы, пі ла він-
не і ад хо ды ўлас най ві на роб чай 
вы твор час ці). Гэ тым угна ен нем 
па сы па юць ра ды па між кус та мі 
ві на гра ду, каб там з'яў ля лі ся не-
аб ход ныя для рос ту ла зы мік ра-
ар га ніз мы.

До гляд ла зы так са ма спра ва 
пра ца ём кая. Трэ ба свое ча со ва 
пад вяз ваць, пад са джваць, аб ра-
заць кус ты, се яць тра ву па між ра-
да мі. Тэх ні кі спе цы яль най ня ма, 
і на зва ная ра бо та пра во дзіц ца ў 
асноў ным уруч ную. На 70 гек та-
рах ві на град ні ку за ня ты 40 ра бо-
чых прад пры ем ства.

Зда ро вы аван ту рызм пін скіх ві на гра да раў,Зда ро вы аван ту рызм пін скіх ві на гра да раў,

ПРАЗМЕРНАЕ ЎЖЫВАННЕ АЛКАГОЛЮ ШКОДЗІЦЬ ЗДАРОЎЮ

Пін скі ві на роб чы за-
вод раз ме шча ны ў па-
сёл ку Са до вы на мес цы 
бы ло га бро ва ра ма ёнт ка 
гра фа Кра сіц ка га. Не-
ка лі тут за паў ня лі ві ном 
больш за 20 ча наў ёміс-
тас цю па 10 тон кож ны. 
Ам бі цый ныя су час ні кі 
за мах ну лі ся на тое, каб 
ад ра дзіць бы лую сла ву 
бро ва ра. І гэ та ў іх па-
він на атры мац ца. Ды-
рэк тар за во да і ка ман да 
яго ад на дум цаў жы вуць 
ідэ яй ма дэр ні за цыі прад-
пры ем ства, пе ра хо ду на 
но выя ві ды пра дук цыі, і 
ад чу ва юць пры гэ тым 
пад трым ку ка лек ты ву. 
Пры сён няш няй не вель-
мі вы со кай зар пла це ні-
хто з двух сот ча ла век 
не зваль ня ец ца, не шу-
кае ін шае мес ца. Лю дзі 
ве раць у перс пек ты ву 
свай го прад пры ем ства.

Бо сён няш ні ві на-
град нік — толь кі па ча-
так. Пло шчы не аб ход на 
па шы раць. Хут ка гэ та 
зра біць, на жаль, не-
маг чы ма. Каб па са дзіць 
гек тар ла зы, трэ ба 250 
міль ё наў руб лёў. Паў-
на вар тас ны ўра джай 
куст дасць толь кі праз 
пяць га доў. Зна чыць, 
укла дан ні не аку пяц ца 
за год-два. І за во ду па-
трэб на пад трым ка. Ён і 
атрым лі вае яе част ко ва 
па пра гра ме раз віц ця 
буль ба вод ства, ага род-
ніц тва і пла да вод ства, 
якая дзей ні чае з 2011 
го да. Але гэ тыя срод-
кі — кроп ля ў мо ры, 
ды і пра гра ма раз лі ча-
на на пяць га доў, што 
для та кой спе цы фіч най 
куль ту ры вель мі ма ла. 
Зна чыць, да вя дзец ца 
шу каць но выя кры ні цы 
фі нан са ван ня.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,
Але на ДАЎ ЖА НОК,

Лю боў БЯ ЛЯ Е ВА (фо та).
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або У чым адрозненне збору ягад на Палессі і ў ХарватыіУ 
Бе ла ру сі рас туць роз ныя са ды, а вось пра тое, што 
на Па лес сі ёсць свой ві на град нік, ве да юць ня мно гія. 
Скеп ты каў і кры ты каў гэ тай спра вы ха пае. Маў ляў, 

на вош та та кія экс пе ры мен ты, мы ж не паўд нё вая кра і на, ві на-
град не наш про філь. Але на Пін скім ві на роб чым за вод зе вам 
ска жуць, што ві на град ні кі ма юць Шве цыя, Анг лія, Пры бал ты ка. 
Мы ў па раў на нні з імі і ёсць паўд нё вая кра і на. Дык ча му б нам 
не мець свае тра ды цыі ві на гра дар ства, які мі б мож на бы ло б 
на ват га на рыц ца?

З гэ та га ры та рыч на га пы тан ня і па чы нае свой рас каз аб 
прад пры ем стве ды рэк тар за во да Вік тар КА НАН ЧУК.

Ды рэк тар ААТ «Пін скі ві на роб чы за вод» Вік тар КА НАН ЧУК пла нуе 
ўвес ці ў экс плу а та цыю но вы кор пус за во да да кан ца бя гу ча га го да.

Но вае аб ста ля ван не 
на прад пры ем стве — 
крок да эліт най якас ці 

пра дук цыі.Вя ду чы аг ра ном Чэс лаў ЛІ МА НОЎ СКІ ўпэў не ны, 
што бе ла рус кі ві на град не гор шы за ім парт ны.


