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П

агадненне аб гандлёва-эканамiчным, навукова-тэхнiчным i культурным супрацоўнiцтве Рэспублiка Адыгея i
Рэспублiка Беларусь падпiсалi 13 лiпеня
2004 года. Тады аб сусветным фiнансавым i эканамiчным крызiсе нiхто нават i
не здагадваўся. А сёння даводзiцца ўлiчваць яго негатыўны ўплыў на многiя бакi
жыцця. Як жа ў цяперашнiх умовах развiваць узаемадзеянне з гэтым рэгiёнам Расii? Якiя трэба ўносiць карэктывы ў ажыццяўленне сумесных праектаў? Адказаць
на гэтыя пытаннi карэспандэнт «Звязды»
папрасiў прэзiдэнта Рэспублiкi Адыгея
Аслана Кiтавiча ТХАКУШЫНАВА.
Адыгея падобная на кнiгу, якую стваў i вытворчасцяў у розных гаможна адгарнуць на любой старон- лiнах, у першую чаргу, рэальнага
цы — i зачытацца. Гiсторыя гэтай сектара эканомiкi. У вырашэннi гэзямлi, народаў, якiя некалi яе зася- тай найважнейшай i вельмi актуальлялi, апiсанне традыцый, звычаяў, най задачы, выгаднай для абодвух
веравызнанняў, расповеды аб унi- бакоў, ёсць нявыкарыстаныя магкальнай прыродзе, днi сённяшнiм чымасцi i рэзервы, у тым лiку i на
цiкавыя настолькi, што хочацца ве- рэгiянальным узроўнi.
даць пра ўсё як мага больш. Тым
Так, у рамках Пагаднення памiж
больш гэта важна, калi разглядаць Рэспублiкай Адыгея i Рэспублiкай БеАдыгею як перспек тыўны рэгiён ларусь аб гандлёва-эканамiчным, надля мiжнароднага супрацоўнiцтва з вукова-тэхнiчным i культурным супрабратняй Беларуссю.
цоўнiцтве магчыма стварэнне сумесПачнiце з карты. На ёй Адыгея ных прадпрыемстваў i вытворчасцяў.
быццам зялёны лiсток пасярод Крас- Напрыклад, па аснашчэннi трактароў
надарскага края. Але не глядзiце, беларускай вытворчасцi гiдраманiпушто рэспублiка маленькая i насель- лятарамi, што вырабляюцца на ААТ
нiцтва не перавышае паўмiльёна. На «Майкопскi машынабудаўнiчы заяе плошчы ў 7,8 тысячы квадратных вод», а таксама па выкарыстаннi рэкiламетраў злучылiся стэпы i лясы, дуктараў, якiя вырабляюцца на ААТ
горы i альпiйскiя лугi, рэкi i вадасховi- «Майкопскi рэдуктарны завод», у бешчы, азёры i вадаспады. Гэты зялёны ларускай машынабудаўнiчай галiне
свет вянчаюць снежныя папахi высо- з рэалiзацыяй прадукцыi ў абедзвюх
кiх гор, якiя ў добрае надвор'е бачныя рэспублiках i на замежных рынках.
амаль з усёй тэрыторыi рэспублiкi.
Акрамя таго, рэальна наладзiць заРэспублiка Адыгея як самастой- беспячэнне ЗАТ Шпагатная фабрыка
ны суб'ект Расiйскай Федэрацыi бы- «Майкопская» i iншых прадпрыемла ўтворана ў 1991 годзе, а ў 1995 стваў Рэспублiкi Адыгея беларускай
годзе прынятая яе Канстытуцыя. сыравiнай, неабходнымi матэрыялаДва этнасы — адыгi i рускiя — фар- мi, а таксама наладзiць пастаўкi немiруюць аснову сучаснага этнапалi- абходных матэрыялаў i сыравiны на
тычнага воблiку рэспублiкi. А ўсяго беларускiя прадпрыемствы, прасоўтут мiрна i па-сяброўску пражыва- ванне тавараў абедзвюх рэспублiк у
юць прадстаўнiкi амаль 100 нацыя- iх гандлёвых сетках i сумесны гандаль
на мiжнародных рынках.
нальнасцяў.
Сёння на прадпрыемствах аграрСёння Адыгея — гэта рэгiён поўдня Расii, якi дынамiчна развiваецца, нага комплексу Рэспублiкi Адыгея 40
валодае вялiзным эканамiчным па- працэнтаў трактарнага парка аснатэнцыялам. Рэспублiка ўпэўнена шчана сельскагаспадарчай тэхнiкай
ўвайшла ў лiк лiдараў Паўднёвай фе- рознай мадыфiкацыi беларускай выдэральнай акругi па тэмпах развiцця творчасцi, набытай праз дылерскiя
прамысловай вытворчасцi. Аграрны кампанii. Уяўляецца мэтазгодным
комплекс нарошчвае аб'ёмы з года заключэнне пагаднення ў рамках
ў год. Ураджай 2008 года ў 550 ты- сумеснага дагавора на закупку траксяч тон збожжа пры ўраджайнасцi 50 тароў ВА «Мiнскi трактарны завод»
цэнтнераў з гектара стаў найлепшым i камбайнаў ВА «Гомсельмаш», што
у гiсторыi Адыгеi. Сёлетнi ўраджай, забяспечыць прамыя пастаўкi тэхнiкi
нягледзячы на моцныя вясеннiя за- без пасрэднiцкiх паслуг. Безумоўна,
маразкi, стаў другiм за апошнiя 40 гэта будзе садзейнiчаць павелiчэнгадоў: 447 тысяч тон. Па ўраджайнас- ню тавараабароту памiж Адыгеяй i
цi Адыгея зноў стала другой у Расii Беларуссю. Лiчба ў 1 мiльён 134 тысячы долараў за пяць месяцаў гэтага
следам за Краснадарскiм краем.
Ва ўмовах уздзеяння сусветнага года яўна малая i не адлюстроўвае
фiнансавага крызiсу вельмi важна, рэальныя магчымасцi нiводнага з
захоўваючы пераемнасць гаспадар- бакоў. У Адыгеi, як i ва ўсiх рэгiёнах
ча-эканамiчных сувязяў, што скла- Расii, з вялiкай павагай ставяцца да
лiся памiж Расiйскай Федэрацыяй таленту i працавiтасцi беларускiх
i Рэспублiкай Беларусь, развiваць братоў i з задавальненнем набывавытворчую кааперацыю ў выглядзе юць бытавую тэхнiку, мэблю, ткастварэння сумесных прадпрыем- нiны, трыкатаж, швейныя вырабы,

Болезни легче и дешевле
предупреждать, чем лечить!
Домашние животные и птица часто страдают от
недостатка минеральных веществ и витаминов. Это
наносит вред здоровью, снижает продуктивность и
качество продукции, увеличивает расход кормов и,
следовательно, приводит к убыткам. Для их предотвращения заботливые хозяева используют премиксы — смеси биологически активных веществ,
предназначенные для обогащения кормовых смесей и комбикормов. Применение премиксов «Витасоль» дает животноводу возможность готовить
полноценный комбикорм в домашних условиях, что
значительно удешевляет его стоимость.
Премиксы способствуют предупреждению
заболеваний, связанных с витаминной и минеральной недостаточностью. Они повышают
переваримость питательных веществ корма,
продуктивность и плодовитость животных, сохранность молодняка, улучшают пищевую ценность молока, мяса, яиц, качество шкурок пушных
зверей, прочность скорлупы яиц. Чтобы премикс
оказал полезное действие, составляющие его
витамины, микроэлементы и другие соединения
должны быть в оптимальных количествах и хорошо усвояемой форме.
Для изготовления высококачественных премиксов требуется опыт и современное оборудование.
ЗАО «Витасоль» более 13 лет успешно занимается разработкой, производством и реализацией
премиксов, витаминных и минеральных добавок
для всех видов домашних животных, птиц, пушных зверей и рыб на Российском и зарубежных
рынках. Мы знаем толк в премиксах! Продукция
«Витасоль» является победителем конкурсов
2009 г. «100 лучших товаров России», «Инновации
в комбикормовой промышленности».
Нашу продукцию Вы можете узнать по фирменному названию «Витасоль» и голубому кристаллу с литерами VS – зарегистрированному
товарному знаку. Красочная и удобная упаковка,
а также уникальная технология приготовления
обеспечивает сохранность премикса в течение
9 месяцев. Разнообразие нашей продукции призвано максимально удовлетворить потребности
Ваших питомцев.
Премикс «Витасоль» для коров позволяет
получить дополнительно до 400 кг молока от ко-

натуральную касметыку, вырабленыя ў братняй краiне.
Яшчэ адна сфера дзейнасцi, дзе
магчымае канструк тыўнае супрацоўнiцтва Беларусi i Адыгеi, — гэта
iндустрыя адпачынку i абмен турыстамi. Развiццё турызму i курортаў
— адзiн з асноўных прыярытэтаў
Рэспублiкi Адыгея. I гэта не выпадкова. Тэрыторыя Адыгеi непасрэдна
прымыкае да месцаў правядзення
будучай Алiмпiяды, толькi з паўночнага боку Галоўнага Каўказскага хрыбта. Распачатая рэалiзацыя
буйных iнвестыцыйных праектаў па
стварэннi гарналыжных курортаў
дазволiць стварыць тут цудоўную
трэнiровачную базу для алiмпiйцаў
i цэнтр адпачынку.

ровы в год, повысить жирность молока, снизить
затраты кормов на 4-8 %. Применение премикса
предупреждает возникновение зоба, абортов, заболевания глаз, печени, суставов и копыт.
Премикс «Витасоль» для телят позволяет
снизить заболеваемость телят в 1,5 раза, сохранность возрастает на 6-10 %, повышаются привесы до 20 % и улучшается качество мяса. При
регулярном применении Вы получите экономию
корма на 8-12 %.
Премикс «Витасоль» для свиней у поросят
и молодняка на откорме предупреждает возникновение рахита, зоба, малокровия, заболеваний
глаз и кожи. Сохранность поросят увеличивается
в 1,5-3 раза. Привесы живой массы увеличиваются на 10-15 %, то есть дополнительно можно
получить 8-14 кг мяса от одного животного. У свиноматок увеличивается многоплодие на 5-10 %,
крупноплодность на 6-12 % и темп роста сосунов
на 7-13 %. Улучшается качество и пищевая ценность мяса и сала.
Премикс «Витасоль» для птицы (куры, индейки, утки, гуси, цесарки, перепела, страусы)
гарантирует повышение сохранности и привеса
молодняка птицы на 10-15 %, снижение расхода корма на единицу прироста на 5-10 %. У
кур повышается яйценоскость
на 8-12 % (дополнительно
20-30 яиц от одной курицы в
год), повышается прочность
яичной скорлупы на 20-40 %,
а также улучшается товарный
вид и пищевая ценность мяса
и яйца.
Премикс «Витасоль» для
коз помогает дополнительно
получить до 40 кг молока от
одной дойной козы в год, обеспечивает экономию корма на
8-10 %, здоровое потомство. У
молодняка усиливает иммунитет и снижает заболеваемость
в 2 раза.
Премикс «Витасоль» для
лошадей способствует гармоничному формированию
костной и мышечной ткани,
улучшению переваримости
корма на 7-12 %, улучшению
сохранности молодняка в 1,5-2
раза. Увеличивается работоспособность и выносливость,
стрессустойчивость и иммунитет, оптимизируется работа
сердца и скелетных мышц,
обеспечивается быстрое восстановление организма после
физических нагрузок. У жеребых, подсосных и дойных кобыл – уменьшается количество
послеродовых заболеваний в
1,5-2 раза, повышается качество молока, жизнеспособность новорожденных.

А яшчэ тут ёсць магчымасць наведаць Каўказскi дзяржаўны бiясферны запаведнiк. Яго Паўночны аддзел,
размешчаны на тэрыторыi Адыгеi,
славуты тым, што тут у трыццатыя гады змаглi адрадзiць папуляцыю каўказскiх зуброў, якiя практычна знiклi
з твару зямлi. Так што беларусам,
знаёмым з зубрамi ў сваёй Белавежскай пушчы, будзе цiкава пазнаёмiцца з iх каўказскiмi суродзiчамi.
Развiваецца ў Адыгеi i вясковы
турызм, якi ўвайшоў у пералiк прыярытэтных кiрункаў аграпрамысловага комплексу. Сельскагаспадарчы
спажывецкi кааператыў «Саюз» ужо
сёння гатовы прыняць турыстаў з
Рэспублiкi Беларусь, забяспечыўшы
12 дзён вясковага жыцця i адпачын-

Премикс «Витасоль» для кроликов и нутрий: увеличивает сохранность поголовья животных в 2 раза, привесы на 12-15 %, экономию
корма на 10-12 %. Применение премикса позволяет получать здоровое потомство, улучшение
качества мяса и шкурки.
Премикс «Витасоль» для собак способствует
снижению заболеваемости в 1,5 раза, повышению сохранности молодняка, экономии корма на
8-10 %. У животных повышается работоспособность, выносливость, шерсть становится блестящей и прочной.
Многочисленные эксперименты и длительный опыт использования премиксов «Витасоль»
подтвердили отсутствие побочных явлений и
осложнений у животных, противопоказаний к применению не установлено. Мясо, яйца, молоко и
другую продукцию после применения премиксов
можно использовать в пищевых целях без ограничений.
Наша продукция – неизменная гарантия высокого качества и экологической чистоты.
Приобрести премиксы «Витасоль» можно
у официального представителя в Республике
Беларусь.

ку ў лепшых фермерскiх гаспадарках Адыгеi, размешчаных у маляўнiчых i экалагiчна чыс тых кутках
Паўночнага Каўказа. Павезцi на
памяць аб Адыгеi можна не толькi
фотаздымкi i вiдэакадры, але i сувенiры. У Адыгеi традыцыйна развiта
разьба па дрэве i каменi, ювелiрнае
майстэрства, упрыгожванне зброi,
пляценне цыновак, золатавышывальнае майстэрства.
Беражлiва захоўваюцца i кулiнарныя традыцыi адыгаў: славуты
адыгейскi сыр, якi стаў вiзiтнай карткай рэспублiкi; часночная соль са
спецыямi, якую спецыялiсты лiчаць
асновай каўказскага даўгалецця; паста — густая каша з проса цi кукурузы; аладкi з сырам; духмяны суп пад

назвай шчыпс; мноства агароднiны
i садавiны. I, зразумела ж, славуты каўказскi шашлык, прыдуманы
менавiта тут, што не абмiнуў адзначыць у сваiх нататках такi знаўца
кухнi, як Аляксандр Дзюма.
Зразумела, старонкi газеты не
могуць перадаць п'янлiвы водар горнага паветра, журчанне вадаспадаў,
шамаценне лiсця пад нагамi, кранальна-наiўны гук шычэпшына —
адыгейскай скрыпкi, цокат капытоў
i цень адзiнокага вершнiка, гаркаваты дымок ачага, у якiм вэндзiцца
адыгейскi сыр.
Трэба проста прыехаць у Адыгею. А любоў да яе прыйдзе сама.
Матэрыялы праекта падрыхтаваў
да друку Барыс ЗАЛЕСКI.

