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Гас па дар ка па пра ву лі чыц ца 

вя ду чым сель гас прад пры ем ствам 
Мас тоў ска га ра ё на. Тут ста біль на 
атрым лі ва юць і вы со кія на доі, 
і вы со кую ўра джай насць збож жа вых 
куль тур. Вя до ма, са мі са бой та кія 
пос пе хі не пры хо дзяць. 
За да сяг нен ні трэ ба як след 
па зма гац ца. І ўся му ка лек ты ву, 
і кож на му па асоб ку. І хоць 
не абы хо дзіц ца без праб лем, 
у гас па дар цы лі чаць, што тут пра цуе 
зла джа ная ка ман да. Якія мэ ты аб' яд ноў ва юць 
лю дзей ад на го асоб на ўзя та га сель ска гас па дар ча га 
прад пры ем ства? Як яны ідуць да іх і што да па ма гае 
ажыц ця віць за дум кі? Аб гэ тым і мно гім ін шым — 
у гу тар цы з ды рэк та рам 
за кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Гу дзе ві чы» Паў лам СТА НЕЎ СКІМ.

ДОБ РЫ ЗА ДЗЕЛ
На мес нік ды рэк та ра Ма рыя ПА ЛУ БЯТ КА 

пад во дзіць вы ні кі го да

КАНТ РОЛЬ 
У ФАР МА ЦЕ АН ЛАЙН

Як сіс тэ ма ві дэа на зі ран ня са дзей ні чае 
па рад ку ў гас па дар цы

Ка рот кая 
ві зі тоў ка

Па вел Ста неў скі, мож на ска-
заць, кі раў нік ма ла ды, 21 ліс-
та па да яму споў ніц ца 36 га доў. 
Ро дам ён з вёс кі Ста ня ві чы 
Бе рас та віц ка га ра ё на. У сва-
ім ра ё не па чы наў пра фе сій-
ную дзей насць пас ля за кан-
чэн ня Гро дзен ска га аграр-
на га ўні вер сі тэ та. Прай шоў 
шлях ад спе цы я ліс та да на-
мес ні ка ды рэк та ра. Год та му 
быў пры зна ча ны ды рэк та рам 
ЗАТ «Гу дзе ві чы» су сед ня га 
Мас тоў ска га ра ё на.

— Па вел Іо сі фа віч, ці бы-
ло жа дан не змя ніць ад рас? 
Хоць і з па вы шэн нем?

Мне пра па на ва лі, ча му б 
не? Тым больш што гас па-
дар кі зна хо дзяц ца ў су сед-
стве. Ве даў, што «Гу дзе ві-
чы» — моц нае прад пры ем-
ства, ды і ра бот ні каў не ка-
то рых ве даў.

— Штось ці сваё імк ну лі-
ся пры мя ніць у но вай гас-
па дар цы?

АПК не ста іць на мес цы. 
Но вае ўка ра ня ец ца з пунк ту 
гле джан ня з'яў л ен ня но вых 
тэх на ло гій і па ды хо даў да га лі ны 
ў цэ лым. Гэ та да ты чыцца як аг ра но-
міі, так і жы вё ла га доў лі. Ка лі ў аг ра-
но міі бы лі ней кія свае на пра цоў кі, то 
жы вё ла га доў чы сек тар па тра ба ваў 
асаб лі вай ува гі. Во пы ту ў гэ тым сек-
та ры ад па вед на га не бы ло.

— Не спра ба ва лі звяр нуць ува-
гу на но выя куль ту ры, якія па куль 
не вы рошч ва лі? Клі мат мя ня ец ца 
ў бок па цяп лен ня, мо жа, на тое 
так са ма вар та рэ ага ваць?

Па куль вы ву ча ем да дзе ны кі ру-
нак. У гас па дар цы склаў ся пэў ны 
рэ естр куль тур, які ста біль на пра цуе. 
Ро бім ак цэнт на тое, што вы гад на. 
Але на па цяп лен не мы так са ма рэ-
агу ем. На прык лад, сё ле та на жы-
вё ла га доў чым комп лек се ўста на ві лі 
вен ты ля та ры з увіль гат няль най сіс-
тэ май, каб па леп шыць утры ман не 
стат ка пад час спё кі. Мы за хоў ва ем 
ста так і пра ду хі ля ем па дзен не на-
до яў.

— Як на ву ка да па ма гае АПК?
Шмат па трэб най ін фар ма цыі 

мож на знай сці ў спе цы я лі за ва ных 
ча со пі сах. Я так са ма іх чы таю, там 
час та ёсць ней кія на він кі, апра ба ва-
ныя на прак ты цы. На прык лад, ця-
пер ста лі зай мац ца па ляп шэн нем 
жы вё ла га доў ча га стат ка, пры якім 
уз рас тае на ра джаль насць. А нам 
важ на атры маць больш ця лу шак, 
якія ка рыс та юц ца доб рым по пы там 
як у воб лас ці, так і ў кра і не.

Трэ ба іс ці ў на гу з ча сам. Ва ўсіх 
сфе рах — аг ра но міі, жы вё ла га доў лі. 
І гля дзець, што з'яў ля ец ца но ва га, 
пе рай маць во пыт. Мо жа, пе ра гле-
дзець пра цэс карм лен ня і ўтры ман ня 
стат ка. Ро бім ак цэнт на ма лоч ную 
вы твор часць, бо ў ка го ёсць ма ла-
ко, у та го ёсць і срод кі. У аграр най 
вы твор час ці бы вае праб ле ма з раз-
лі ка мі за сель гас пра дук цыю.

— Вы, як прак тык, у чым ба-
чы це па спя хо васць раз віц ця 
сель ска гас па дар чай вы твор-
час ці? Якія склад ні кі тут 
яшчэ ёсць? І ці ха пае 
на тое срод каў?

На цэнт раль най ся дзі бе гас па дар кі, 
у аг ра га рад ку Гу дзе ві чы, іс нуе вель мі ці-
ка вы лі та ра тур на-края знаў чы му зей, які 
на ліч вае 17 ты сяч прад ме таў і 19 ка лек-
цый. Тут пра цяг ва юць ра бо ту па за ха ван ні 
тра ды цый бе ла рус кай спад чы ны. У 2011-м 
тэх на ло гія ткац тва па двой ных ды ва ноў 
вёс кі Гу дзе ві чы бы ла ўне се на ў дзяр жаў-
ны спіс гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас-
цяў Бе ла ру сі.

А ства раў ся му зей мяс цо вым на стаў-
ні кам Але сем Бе ла ко зам пры пад трым цы 
бы ло га кі раў ні ка гас па дар кі. Ад бы ла ся па-
дзея больш чым паў ста год дзя та му. Та ды і 
быў на ла джа ны кан такт па між куль тур най 
уста но вай і мяс цо вым кал га сам.

— У той час на ша ся лян ская хат ка, 
якая ўва хо дзіць у склад му зей на га комп-
лек су, бы ла пе ра ве зе на пры пад трым цы 
та га час на га кі раў ні ка. І гэ тая тра ды цыя 
пра цяг ва ец ца. Гас па дар ка аказ вае іс-
тот ную пад трым ку ў роз ных бу даў ні чых, 
ра монт ных ра бо тах. Ня даў на ад ра ман та-
ва на сця на на ша га бу дын ка, ад на ві лі дах, 
дзве ры. Пад час свят гас па дар ка аплач вае 
бі ле ты, каб усе змаг лі бяс плат на на ве-
даць му зей, — рас ка за ла в. а. ды рэк та ра 
му зея Лі лія РЭЙ ШАЛЬ.

Да рэ чы, му зей — не адзі ная ўста но ва, 
на якую на кі ра ва на да па мо га гас па дар кі. 
Пад трым кай ахоп ле ны та кія са цы яль ныя 
аб' ек ты, як шко ла і дзі ця чы са док.

«КОЖ НЫ ПА ВІ НЕН АД ЧУ ВАЦЬ СЯ БЕ«КОЖ НЫ ПА ВІ НЕН АД ЧУ ВАЦЬ СЯ БЕ  
ЧАСТ КАЙ КА МАН ДЫ»ЧАСТ КАЙ КА МАН ДЫ»

У ка бі не це ды рэк та ра ЗАТ «Гу-
дзе ві чы» на сця не — вя лі кі ма ні-
тор, ку ды вы ве дзе ны кар цін кі з 
усіх вы твор чых участ каў. Як ака-
за ла ся, ві дэа ка мер не так і ма-
ла. Па сло вах ды рэк та ра Паў ла 
Ста неў ска га, ён мае маг чы масць 
пра са чыць за лю бым пра цэ сам у 
фар ма це ан лайн.

Пра цэс уста ноў кі ві дэа на зі ран-
ня яшчэ не за вер ша ны, не ахоп ле-
ны не ка то рыя ма лень кія фер мы. 
Але ўсе асноў ныя аб' ек ты — комп-
лек сы, май стэр ні, зер не су шыл кі, 
тэх ні ка на па лях — аб ста ля ва ны 
ві дэа ка ме ра мі як дзён на га, так і 
нач но га ба чан ня. Ёсць аба рот ныя 
ка ме ры. Для ад соч ван ня мес ца і 
хут ка сці сель ска гас па дар чых ма-
шын уста ноў ле ны сіс тэ мы GPS. 
Ця пер кі раў нік гас па дар кі ба чыць 
рух тэх ні кі — ці ня ма пра сто яў, ці 
ўсе кі роў цы на мес цы. Вось, на-

прык лад, ме ха ні за та ры атры ма лі 
пу цёў кі, але не вы яз джа юць, ста-
яць, ку раць. І ча сам гэ ты пра цэс 
мо жа за цяг нуц ца на паў га дзі ны і 
больш. Гэ та не да пу шчаль на, лі-
чыць ды рэк тар, бо дыс цып лі на 
па він на быць не толь кі ва ўста но-
вах, на за во дах, у ар га ні за цы ях, 
але і ў сель гас вы твор цаў.

Ві дэа на зі ран не дае свой плён. 
Кі раў нік у кур се ўся го тэх на ла гіч-
на га пра цэ су. Дзя ку ю чы ка ме рам 
ві даць, ці свое ча со ва на корм ле на 
жы вё ла, ад ра ман та ва на тэх ні ка, 
ці не за цяг ну лі ся пе ра пын кі. Пе-
ра лі ча ныя фак та ры вель мі важ-
ныя ў сель гас вы твор час ці. Лю дзі 
ра зу ме юць, што ўсё гэ та ро біц ца, 
каб па вы сіць эфек тыў насць ра-
бо ты гас па дар кі. Са ма ж сіс тэ ма 
хоць і да во лі до ра га каш туе, ся бе 
апраўд вае, бо да зва ляе эка но-
міць і па лі ва, і час.

«РУ КАЎ» ДЛЯ РА ГУ ЛІ
На фер ме «Тоў сці кі» 

кар моў на рых та ва на збы тач на
Фер ма, мож на ска заць, — аб' ект стра-

тэ гіч ны для сель гас прад пры ем ства, бо 
ме на ві та ма ла ко — са мы рэн та бель ны 
пра дукт усёй вы твор час ці. Та му і кло пат 
аб дой ным стат ку асаб лі вы. Га лоў нае, вя-
до ма, кар мы. На фер ме «Тоў сці кі» яны 
за хоў ва юц ца яшчэ і ў спе цы яль ных ру ка-

На пер шы по гляд мо жа пад ацца, 
што ра бо та ў по лі да во лі ма на тон ная. 
Але ме ха ні за тар Мі ка лай Ула дзі мі ра віч 
так не лі чыць, хоць пра цуе на па лет ках 
за штур ва лам звыш 30 га доў. На ад ва-
рот. На яго дум ку, гэ та ці ка вая і на ват 
вя сё лая ра бо та. Асаб лі ва ўбо рач ная 
кам па нія.

— Ка лі ідуць па ля выя ра бо ты — ці 
па сяў ная ці ўбор ка — та кі рух, кож ны 
ста ра ец ца зра біць больш, каб мець 
да дат ко выя бо ну сы, — тлумачыць ме-
ха ні за тар. — Та кое спа бор ніц тва і для 
гас па дар кі вы гад нае, бо та ды ўсё ро-
біц ца хут чэй, тэм пы рас туць.

Пад час гу тар кі Мі ка лай Бог дан не 
ха вае ўсмеш кі. Та кі ўжо ён па зі тыў-
ны ча ла век. Ка жа, што ап ты міст ад 
пры ро ды. Ды і су ма ваць ня ма пад стаў. 
Зар пла та за да валь няе, шэсць ра зоў у 

год гас па дар ка вы дае важ кія са цы яль -
 ныя хар чо выя па ке ты. У ня дзе лю ста-
біль на вы хад ны. Гэ ты дзень ён пры-
свя чае аль бо ся мей на му ад па чын ку, 
аль бо су стрэ чы з уну кам, які жы ве ў 
го ра дзе.

Сам Мі ка лай да га рад ско га жыц ця 
ні ко лі не імк нуў ся. Ка жа: тут на ра дзіў-
ся, тут і за стаў ся. На ват дум кі та кой 
ні ко лі не бы ло, каб пай сці з кал га са. 
Тут пра ца ва лі яго баць кі, тут ён жа ніў-
ся, да гля даў баць коў. Атры маў дом ад 
гас па дар кі, пры ва ты за ваў.

Ра бо ты на зям лі ха пае — ця пер, 
на прык лад, уз вор ван не, за тым куль ты-
ва цыя, па сяў ная, убор ка, на рых тоў ка 
кар моў. Са мым ад каз ным пе ры я дам 
лі чыць жні во. Ме на ві та па ім мож на 
вы зна чыць, які ты ра бот нік, ка жа Мі-
ка лай. Ён сам пад час жні ва на ма ла ціў 

2,5 ты ся чы тон збож жа.
— Га лоў нае — каб зда роўе бы ло, — 

лі чыць су раз моў нік. — А ча го су ма-
ваць. Ра бо та ёсць, і абе ды рэ гу ляр на 
пры во зяць. У га ра чую па ру — на ват 
не каль кі ра зоў на дзень. Сён ня, на-

прык лад, бы ло шчаўе, плоў і хлеб. 
Кам пот. А на по лі вель мі доб ры апе-
тыт. І азарт да ра бо ты ад ра зу рас це.

Вось та кі ча ла век пра цуе на вяс-
ко вых па лет ках. Мож на ска заць, са-
праўд ны гас па дар сва ёй зям лі.

ЗАЎ СЁ ДЫ НА ПА ЗІ ТЫ ВЕ
Мі ка лай БОГ ДАН ні ко лі не су муе за ра бо тай

ЗА ХА ВАЦЬ СПАД ЧЫ НУЗА ХА ВАЦЬ СПАД ЧЫ НУ
ЗАТ «Гу дзе ві чы» пра цяг вае тра ды цыіЗАТ «Гу дзе ві чы» пра цяг вае тра ды цыі

— Гэ ты год быў спры яль ным для 
сель скай гас па дар кі, асаб лі ва для га-
лі ны рас лі на вод ства. Па вы ні ках ра бо-
ты на ўбор цы збожж авых мы атры ма лі 
74,7 цэнт не ра з гек та ра і больш як 
17 ты сяч тон — агуль ны вал збож жа. 
Доб ра ўра дзі ла і буль ба. Тут ура джай-
насць скла ла больш за 360 ц/га. Ра-
ду юць і цук ро выя бу ра кі. Да дзе най 
куль ту ры мы атры ма лі 600 цэнт не раў 
з гек та ра. Пла ну ем атры маць 20 ты сяч 
тон. Увесь ура джай ідзе на Скі дзель-
скі цук ро вы кам бі нат. Ле тась гэ тыя 
ка ра няп ло ды бы лі для гас па дар кі 
страт ны мі.

Трэ цюю част ку па лет каў зай ма юць 
збож жа выя азі мыя куль ту ры. Ак тыў на 
се ем рапс, сён ня гэ та вель мі вы гад-
ная куль ту ра. Сё ле та атры ма лі не бы-
ва лы ўра джай. Зай ма ем ся са мі яго 
пе ра пра цоў кай. Не каль кі га доў та му 
ў сель гас прад пры ем стве па бу да ва лі 
мі ні-за вод па вы твор час ці рап са ва га 
алею. Улас ны бял ко вы корм зні зіў за-
тра ты на яго за куп ку. Ліш кі пра дук ту 
пра да юц ца, і гэ та яшчэ адзін плюс у 
эка но мі цы. Вы твор часць па сут нас ці 
без ад ход ная, бо ма ку ха вы ка рыс тоў-
ва ец ца для карм лен ня буй ной ра га тай 
жы вё лы і сві ней.

Ды рэк тар ЗАТ «Гу дзе ві чы» Ды рэк тар ЗАТ «Гу дзе ві чы» 
Па вел Па вел СТА НЕЎ СКІСТА НЕЎ СКІ ка ля ма ні то ра,  ка ля ма ні то ра, 
на якім мож на ў ан лайн-рэ жы ме на якім мож на ў ан лайн-рэ жы ме 

ба чыць мно гія ўчаст кі вы твор час ці. ба чыць мно гія ўчаст кі вы твор час ці. 
На іх уста ноў ле ны мі ні я цюр ныя тэ ле ка ме ры.На іх уста ноў ле ны мі ні я цюр ныя тэ ле ка ме ры.

На аб' ём ным ма ке це, які па каз вае га лоў ны эка на міст Іры на ВА ЛО ШЧЫК, 
размешчаны мяс цо вая за бу до ва, вы твор чыя тэ ры то рыі, ар хі тэк тур ныя аб' ек ты.

Кі раў нік участ ка Анд рэй СА РО КА. Па груз ка цук ро вых бу ра коў.

 Апе ра тар су шыль най уста ноў кі Ві та лій ТОД РЫК 
кант ра люе віль гот насць ку ку ру зы.

Мы кож ны год штось ці бу ду ем. 
Та кі тэмп быў за да дзе ны мі ну лым 
кі раў ні ком, і гэ тую план ку нель га 
апус каць. Пра цэ сы за кра на юць лі-
та раль на ўсе асноў ныя га лі ны — 
рас лі на вод ства, жы вё ла га доў лю і 
ганд лё вую дзей насць. На прык лад, 
па ча лі бу да ваць фер му, сё ле та зда-
лі дом на ча ты ры сям'і. Кож ны год 
у пла нах штось ці па бу да ваць. Ка-
лі за вяр шым фер му, пач нём но вы 
сель ска гас па дар чы аб' ект. Бу дзем 
пра цяг ваць і жыл лё вае бу даў ніц тва. 
Бу ду ем для сва іх ра бот ні каў, пус то га 
жыл ля ня ма. Усё за па тра ба ва нае. 
Та му на 2024 год пра ек ту ем дом так-
са ма на ча ты ры сям'і.

— Што б вы за ла жы лі ў асно ву 
раз віц ця гас па дар кі? Які ба чы це 
рэ зерв?

Трэ ба эка но міць. Усё раз ліч ваць 
па мак сі му ме. Гэ та са мае важ нае. 
І, вя до ма, вы кон ваць тэх на ло гію. 
Та ды і за тра ты мен шыя, бо па мян-
ша ец ца са бе кошт. Ад па вед на, і пра-
дук цыі больш.

— Як вя до ма, кі раў ні ку не аб-
ход ныя лі дар скія якас ці. Яны ў ча-
ла ве ка ад пры ро ды ці з'яў ля юц ца 
пад уплы вам аб ста він?

Ма быць, знач ную ро лю тут ады-
гры вае ася род дзе. Я тра піў у та кія 
аб ста ві ны, што так ці інакш, але 
трэ ба імк нуц ца да но вых вяр шынь. 

Ка лі неш та не атрым-
лі ва ец ца, мы ана лі-

зу ем сі ту а цыю, шу-
ка ем маг чы мас ці 
па леп шыць вы ні кі 
ра бо ты. Гэ та да ты-

чыцца не толь-
кі асоб на га 

спе цы я ліс та, але і гас па-
дар кі ў цэ лым. Та кая зда-
ро вая кан ку рэн цыя толь кі 
на ка рысць спра ве.

— Па між гас па дар ка мі 
ад чу ва ец ца дух спа бор-
ніц тва?

Вя до ма. На ват ка лі быў 
аг ра но мам, бы лі та кія спа-
бор ніц твы. Кож ны — на 
сва ім уз роў ні. На прык лад, 
па між аг ра на міч ны мі служ-
ба мі — у ка го вы шэй шая 
ўра джай насць тых ці ін шых 
куль тур. Кож на му ха це ла ся 
быць най леп шым у ра ё не. 
Гэ так жа і на ўзроў ні кі раў-
ніц тва гас па да рак. Та кі дух 
заў сё ды быў і ёсць. Ду маю, 
за ста нец ца і на да лей, гэ та 

яшчэ і сты мул для раз віц ця, жа дан не 
іс ці на пе рад.

— На ма ла дыя кад ры мож на 
сён ня спа дзя вац ца?

Ха це ла ся б, каб спе цы я ліс ты пры-
хо дзі лі больш пад рых та ва ны мі. Бы-
вае, што вель мі скла да на вы браць 
га лоў на га спе цы я ліс та. Сё ле та мы 
на бра лі вы пуск ні коў з ВНУ і сель ска-
гас па дар ча га ка ле джа, але хто з іх за-
ста нец ца — не вя до ма. Між тым, умо-
вы не та кія і цяж кія. Мо жа, толь кі пад-
час убо рач най кам па ніі ня ма вы хад-
ных, а так вы хад ны — ня дзе ля. Пра-
цу ем да 17 га дзін, у су бо ту — да 13. 
За бяс печ ва ем доб ра ўпа рад ка ва ным 
жыл лём. Ста ра ем ся за ха ваць той 
кас цяк, які ёсць.

— Вы — пры хіль нік жорст кай 
дыс цып лі ны? Ці скла ла ся ў вас 
свая ка ман да?

Да лю дзей так са ма трэ ба пры-
слу хоў вац ца, а не ся чы з-за пля ча, 
бо ча сам і кі раў нік не заў сё ды мае 
ра цыю. На ват прос ты ра бот нік мо жа 
пад ка заць штось ці вар тае. Ча ла век 
бу дзе больш па ва жаць кі раў ні ка, ка-
лі ён спра вяд лі вы і цэ ніць най перш 
спра ву, а не толь кі сваю ўлас ную 
па зі цыю. Ця пер ін шы час. Трэ ба 
пра ца ваць та кім чы нам, каб лю дзі 
ад чу ва лі ся бе част кай ка ман ды. На-
прык лад, я не пры хіль нік та го, каб 
мя няць ка лек тыў пад ся бе. Усе, хто 
пра ца ваў, пра цяг ва юць за ста вац ца 
на сва іх мес цах.

— Па вел Іо сі фа віч, я ве даю, што 
да свя та ра бот ні каў сель скай гас-
па дар кі вы пад рых та ва лі да во лі 
аб' ёміс тыя са цы яль ныя па ке ты на 
су му 120 руб лёў. Што яшчэ ха це лі б 
па жа даць сва ёй ка ман дзе?

У дзень пра фе сій на га свя та ха чу 
па жа даць свай му ка лек ты ву моц на-
га зда роўя, даб ра бы ту, каб іш лі на 

ра бо ту з доб рым на стро ем і з 
та кім жа на стро ем вяр та лі ся з 
яе. Ха чу па жа даць мір на га не-

ба над га ла вой.

У ад ным з жы вё ла га доў чых па мяш кан няў ма лоч на та вар най фер мы «Ма лоч ны двор».

На за па ша ныя ў по лі эты ле на выя та ры кар мы агля дае На за па ша ныя ў по лі эты ле на выя та ры кар мы агля дае 
на чаль нік ма лоч на та вар най фер мы Іван на чаль нік ма лоч на та вар най фер мы Іван КАР НЕЙ ЧЫК.КАР НЕЙ ЧЫК.

Трак та рыст-ма шы ніст Мі ка лай БОГ ДАН за ня ты ў гэ тыя дні на во ры ве.

Стар шы на ву ко вы су пра цоў нік 
Гу дзе віц ка га лі та ра тур на-края знаў ча га 

му зея Лі лія РЭЙ ШАЛЬ па ка за ла 
нам узо ры ста ра жыт ных вы шы ва нак 

і пле це ныя па яс кі для на ву чэн цаў
 мяс цо вай ня дзель най шко лы.

На но вай ву лі цы гас па дар кі.На но вай ву лі цы гас па дар кі.

Та кі прын цып ра бо ты аб ра лі 
ў за кры тым ак цы я нер ным та ва рыст ве «Гу дзе ві чы»

вах — бе лых скрут ках, якія вы цяг ну тыя 
ў доў гую «каў ба су». Кар ма выя ру ка вы 
на рых та ва ныя ўжо ў сё лет нім се зо не. На 
коль кі хо піць ка ро вам гэ та га кор му?

— Кар моў хо піць, і на ват яшчэ за ста-
нец ца, — упэў не ны на чаль нік фер мы Іван 
КАР НЕЙ ЧЫК. — Гэ тым го дам вы даў ся доб-
ры ўра джай. Та му за ла жы лі і сі лас ную ма су, 

і ку ку ру зу плю шча ную, і ся наж. Хо піць на ват 
і на дру гі се зон. Усе кар мы зба лан са ва ныя. 
Ра цы ён вы зна чае заа тэх ніч ная служ ба.

Ку ку руз ны сі лас — адзін з важ ных кам-
па не нтаў. Зя лё ная ма са з зер нем па він на 
быць якас най, бо зай мае ў ра цы ё не знач-
ную част ку. На прык лад, на ка ро ву ў дзень 

пры хо дзіц ца 20–25 кі ла гра маў сі ла су і 
13–14 кі ла гра маў се на жу. Сплю шча ная 
ку ку ру за на рых тоў ва ец ца і за хоў ва ец ца ў 
асоб ным ру ка ве. Та кія ўмо вы да зва ля юць 
кор му не страч ваць свае якас ці, бо ён не 
вы суш ва ец ца, а кан сер ву ец ца. Гэ ты пра-
цэс ідзе пад час драб нен ня зер ня. Пас ля 
за клад ва ец ца ў так зва ныя ру ка вы. Сё ле-
та іх на рых та ва лі во сем штук — па ад на му 
на кож ны ме сяц карм лен ня.

На фер ме ўтрым лі ва ец ца 900 га лоў 
дой на га стат ка.

Гэ та са мая вя лі кая фер ма ў гас па дар-
цы «Гу дзе ві чы». Ад сюль на пе ра пра цоў ку 
ад праў ля юць 19 тон ма ла ка што дзень. Уся 
пра дук цыя кла са эк стра — вы шэй шай ка-
тэ го рыі якас ці ма ла ка. Та кі ўзро вень тут 
да сяг ну ты ўпер шы ню дзя ку ю чы агуль ным 
на ма ган ням. Свой уклад унес лі і апе ра-
та ры ма шын на га да ен ня, і ве тэ ры нар ныя 
ўра чы, і ра бот ні кі на раз да чы кор му. Ад 
вы со ка ўдой ных ка роў тут атрым лі ва юць 
42-43 літ ры ма ла ка ў дзень пры ся рэд ніх 
на до ях на фер ме 22-23 літ ры. За год пла-
ну юць атры маць 8100 кі ла гра маў ма ла ка 
ад ка роў, што на 400 кі ла гра маў больш, 
чым ле тась. І гэ та са мы вы со кі па каз чык 
у Мас тоў скім ра ё не.

У та кіх аб' ёміс тых, 
з гус там аформ ле ных аль бо мах, 

зме шча ны ле та піс раз віц ця 
гас па дар кі, гіс то рыя 

на ва коль ных вё сак, звест кі 
аб ту тэй шых пра цаў ні ках.


