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НІ ХВІ ЛІ НЫ 
ПА КОЮ

Пра цоў ны дзень ле там у 
аг ра но ма па чы на ец ца ра на. 

А 7-й га дзі не ўжо пла нёр ка 

на ма шын ным два ры, дзе 

збі ра юц ца ўсе спе цы я ліс ты. 

Вы зна ча юц ца аб' ём і маш-

таб ра бо ты з улі кам на двор'я, 

раз мяр коў ва ец ца тэх ні ка, 
вы піс ва юц ца пу цёў кі. Ме ха ні-
за та ры за бі ра юць гэ тыя ліс-
ты, спе цы я ліс ты тлу ма чаць 
ім, што ра біць.

— Мне трэ ба ар га ні за ваць 
ра бо ту так, каб пра цэс ішоў, 
як той ка заў, без суч ка і за дзі-
рын кі, — ка жа га лоў ны аг ра-
ном. — Не аб ход на кож на му 
рас тлу ма чыць, каб усё бы ло 
зроб ле на пра віль на, а по тым 

і пра кант ра ля ваць. З по ля іду 
амаль апош ні, пас ля 8 га дзін 
ве ча ра. А ў га ла ве ўжо пры-

кід ваю, які аб' ём ра бот на на-

ступ ны дзень за пла на ваць. І 

так — з са ка ві ка па каст рыч-

нік, па куль усё на па лет ках 

не ўбя рэц ца. У ад па чы нак 

мы хо дзім у асноў ным толь кі 

ў снеж ні або сту дзе ні.

За раз усе сі лы кі ну ты на 

жні во. Але акра мя гэ та га, на 

пло шчах гас па дар кі поў най 

ха дой ідзе ўбор ка са ло мы, 

уня сен не ўгна ен няў, пад-

рых тоў ка гле бы да сяў бы 

азі мых.

Перш-на перш едзем па-

гля дзець, што ад бы ва ец ца 

на по лі ка ля вёс кі Ер ма ла-

ві чы. Там ска сі лі на ся наж 

шмат га до выя тра вы і рых ту-

юць учас так пад азі мы рапс. 

Ме ха ні за тар Сяр гей Гаў ры-

лен ка на трак та ры МТЗ 3022 
ушчыль няе гле бу, каб пас ля 
зі мы яна не асе ла і не па шко-
дзі ла ка ра нё вую сіс тэ му рас-
лі ны. А яго ка ле га Аляк сандр 

Фра лоў на яшчэ ад ным трак-
та ры рас кід вае па по лі азот-
ныя ўгна ен ні.

— Сё ле та ўсё за цяг ну та, 
убор ка па ча ла ся на ты дзень 
паз ней, і за раз трэ ба спя-
шац ца, каб уклас ці ся ў тэр-
мі ны, — тлу ма чыць га лоў ны 
аг ра ном.

Пас ля ка рот кіх пе ра моў з 
трак та рыс та мі на кі роў ва ем-
ся ў бок вёс кі Ра фа ла ва, дзе 
ўжо са бра на збож жа і ідзе 
пра са ван не са ло мы. Час ад 
ча су пры хо дзіц ца пе ра ры-
ваць га вор ку, каб га лоў ны 
аг ра ном ад ка заў на чар го вы 
тэ ле фон ны зва нок.

У ад ной ру цэ руль, у дру-
гой ма біль ны тэ ле фон — вось 
так і ім чым  з Аляк санд рам 
Лей бу ці ным па пра сё лач-
ных да ро гах, пад скок ва ю чы 

на ўха бах, ад ад на го пунк та 
да дру го га. Кал гас ная гас па-
дар ка вя лі кая, рас кі ну ла ся на 
зем лях аж но ча ты рох бы лых 
кал га саў, амаль 7,5 ты сячы 

гек та раў рал лі, ад ных толь кі 

фер маў — во сем штук. А трэ-

ба быць ад на ча со ва ўсю ды. 

За дзень га лоў ны аг ра ном 

на круч вае на сва ім «жы гу-

лён ку» ка ля 200 кі ла мет раў.

ДОБ РЫ 
АГ РА НОМ — 
НА ВА ГУ ЗО ЛА ТА

Аляк сандр Лей бу цін пра-
цуе ў «Ра дзі ме» шос ты год. 
Пры ехаў сю ды па за пра шэн-
ні кі раў ні ка гас па дар кі з Кас-
цю ко віц ка га ра ё на. Ад ра зу 
ж за бяс пе чы лі жыл лём, да лі 
служ бо вы аў та ма біль, год-
ны за ро бак. Пра фе сія аг ра-
но ма вель мі ад каз ная. Бе-
ла русь зна хо дзіц ца ў зо не 
ры зы коў на га зем ля роб ства, 
ура джай вель мі за ле жыць 

ад на двор'я. І пра мая за да-
ча аг ра но ма гэ ту ры зы ку 
мі ні мі за ваць: у тэр мін унес ці 
ўгна ен ні, зра біць апра цоў ку, 
па кла па ціц ца пра тое, каб 
рас лі ны не па цяр пе лі ад ма-
ра зоў, каб зяр ня ты па спя хо-
ва пе ра зі ма ва лі і да лі доб ры 
ўра джай.

— А на коль кі ах вот на ідзе 
ў аг ра но мы мо ладзь? Вось 
вы на мес цы кі раў ні ка, узя-
лі б на та кую ад каз ную ра-
бо ту ўча раш ня га вы пуск ні ка 
ВНУ? — спра бую да ве дац ца 
на коль кі вост ра сён ня ста іць 
кад ра вае пы тан не.

— Га лоў нае, каб у ча ла-
ве ка бы ло жа дан не пра ца-
ваць. Вы шэй шую аду ка цыю 
мож на атры маць, а прый сці і 
на огул не ра зу мець, што трэ-
ба ра біць, і на ват не імк нуц ца 
ўні каць у спра ву. А ёсць лю-
дзі, якія не ма юць вы шэй шай 
аду ка цыі, але ў іх ёсць жа-
дан не пра ца ваць і аба вяз ко-
ва — кем лі васць.

У Лей бу ці на аг ра но маў-
скі стаж больш за 20 га доў. 
Ра бо та па да ба ец ца, хоць у 
шко ле зу сім не ма рыў пра 
гэ та. «Па мя таю сваё школь-
нае са чы нен не на тэ му, кім 
вы хо ча це стаць, — смя ец ца 
ён. — Гэ та бы ла ся рэ дзі на 
80-х, і ўсе пі са лі, што ма раць 
быць кас ма на ўта мі, адзін 
я — на пі саў, што... кі роў-
цам. А вось па сту піў у сель-
ска гас па дар чую ака дэ мію, 
атры маў спе цы яль насць, 
па пра ца ваў і спа да ба ла ся. 
Ка лі ёсць вы нік і атрым лі-
ва еш за да валь нен не ад ра-
бо ты, гэ та заў сё ды ра дуе. 
Ця пер на ват не ўяў ляю, кім 
мог бы пра ца ваць, ка лі б не 
аг ра но мам. Бы ла спра ва, 
змя ніў пра фе сію на пры ро-
да ахоў на га ін спек та ра, але 
хут ка зра зу меў: гэ та не маё. 
І вяр нуў ся».

БУ ДЗЕМ 
З КАР МА МІ — 
БУ ДЗЕМ 
З МА ЛА КОМ 
І ХЛЕ БАМ

«Кал гас «Ра дзі ма» ў рас-
лі на вод стве спе цы я лі зу ец ца 
на вы рошч ван ні эліт на га на-
сен ня яра вых пша ні цы, яч-
ме ню, аў са і га ро ху, азі мых 
пша ні цы, жы та, тры ці ка ле, 

яра во га і азі ма га рап су, вы-

рошч вае на кар мы ку ку ру зу і 

шмат га до выя тра вы. Кож ная 

куль ту ра вель мі важ ная для 

гас па дар кі.

Пры пы ня ем ся ка ля план-

та цыі з яра вым рап сам. 

Лей бу цін гля дзіць, дай шло 

зер не да кан ды цыі ці яшчэ 

не. Бач на, што аг ра ном за да-

во ле ны. Струч кі поў ныя, але 

яшчэ зя лё ныя. Трэ ба кры ху 

па ча каць.

— Хут ка бу дзем ціс нуць 

рап са вае мас ла і атрым лі-
ваць ма ку ху, так зва ную хал-
ву з рап су. Га лоў ная для нас 
ме на ві та ма ку ха, яна ідзе на 
корм жы вё ле для па ве лі чэн-

ня бял ко ва га скла даль ні ка 

кор му, яго зба лан са ва нас-

ці, — тлу ма чыць ён.

Гас па дар ка мае больш за 

9 ты сяч га лоў жы вё лы, з якіх 

больш за 2 ты ся чы — дой на-

га стат ка. І іх удой за ле жыць 

як ад якас ці кар моў, так і ад 
іх коль кас ці.

— Та ко га, каб кар моў не 
ха пі ла, у нас на огул не бы-

вае, — за вя рае Аляк-
сандр Лей бу цін. — Па-
за ле таш ніх за ста ло ся 
столь кі, што яшчэ да бу-
ду чай вяс ны ха пі ла б.

На ступ ны наш пры-
пы нак — на ня даў на 
ско ша ным по лі, дзе 
тэх ні ка збі рае са ло му ў 
аку рат ныя цю кі. Амаль 
па ста ра льны пей заж: 
жоў тыя бяс кон цыя па-
лет кі, зя лё ныя пе ра лес-
кі і... бус лы. Пыл, гру кат 
ад пра цу ю чай тэх ні кі, а 
птуш кам — хоць бы хны. 
На ват, ка лі трак тар едзе 
ледзь не на іх.

— Адзін бу сел на огул 
жыў у нас на ма шын ным 
два ры. Кры ло па ра ніў, 

не мог ля таць. Мы яго пад-
корм лі ва лі, — кажа га лоў ны 
аг ра ном.

Чар го вая ма шы на з са-
ло май на кі роў ва ец ца ў бок 
фер мы, і мы ад праў ля ем ся 
сле дам. Там якраз пры еха ла 
пе ра со вач ная кух ня і лю дзі 
сне да юць без ад ры ву ад вы-
твор час ці.

— На сён ня ў нас суп га ро-
ха вы і ка ша ры са вая, — ра-
пар туе раз дат чы ца Іна Ва-
сіль е ва і на лі вае суп кі роў цу 
Сяр гею Мель ні ка ву. — Аса-
біс та ў мя не 4 кроп кі, трэ-
ба 20 ча ла век на кар міць. 
Наогул та кіх кро пак у гас па-
дар кі шмат.

УРА ДЖАЙ НАСЦЬ — 
ЗА 80 ЦЭНТ НЕ РАЎ 
З ГЕК ТА РА

Ня гле дзя чы на скла да нае 
на двор'е, ура джай доб ры.

— Ко лас на ліў ся, зер не 
буй ное, — ра ду ец ца ін спек-
тар па кад рах На тал ля Гар-
буз, якая пад час убо рач най 
вя дзе яшчэ і ўлік збож жа. — 
Ура джай насць — 65 цэнт не-

раў з гек та ра, а мес ца мі 
на ват і за 80. А ле тась 
бы ла ў ся рэд нім 55.

Адзі ная праб ле ма — 
вы со кая віль гот насць. 
На збож жа то ку «Ус ход», 
ку ды зво зіц ца ўра джай 
з па лёў, пра цуе дзве су-
шыл кі.

Аляк сандр Лей бу цін 
спра буе зер не на зуб, 
на воб ма цак, пра вя рае 
спе цы яль ным пры бо-
рам. Пры бор па каз вае 
19,8%. «Вель мі мно га, 
па він на быць не больш 
за 14%», — тлу ма чыць 
спе цы я ліст. Гэ та зна-
чыць, што без да дат ко-
вай суш кі не абы сці ся. 
Толь кі по тым ачы шча нае 
і вы су ша нае зер не пой-
дзе на эле ва тар хле ба-
за во да і част ко ва — у за-

се кі гас па дар кі. І дзе ля та го, 
каб гэ ты мо мант на сту піў як 
ма га хут чэй, ра бот ні кі «Ра-
дзі мы» ро бяць усё маг чы мае. 
Тут ужо вы нік за ле жыць не 
толь кі ад на ма ган няў га лоў-
на га аг ра но ма. Але тое, што 
ме на ві та ме ха ні за та ры СВК 
«Кал гас «Ра дзі ма» пер шы мі 
ў Бя лы ніц кім ра ё не на ма ла-
ці лі 1000 тон збож жа, свед-
чыць, што тут кож ны ча ла век 
на сва ім мес цы. Да рэ чы, ге-
ро я мі жні ва стаў экі паж Мі-
ка лая Да рэч кі на і Ва лян ці на 
Яку ша ва.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 
zigulya@zviazda.by

І ўсё ж та кі не спра вяд лі ва лі чыць ге ро я мі 
жні ва толь кі кам бай не раў ды кі роў цаў, кож ная 
ты ся ча на ма ло ча на га або пе ра ве зе на га збож жа 
якіх сён ня ўспры ма ец ца як подз віг. Яны, вя до ма, 
ге роі, але ёсць яшчэ і бай цы ня бач на га фрон ту. 
На прык лад, аг ра но мы, якія ў гэ тыя га ра чыя 
дні ка ар ды ну юць і рэ гу лю юць пра цэс усіх 
без вы клю чэн ня сель ска гас па дар чых ра бот. 
Пас ля су мес на га пра цоў на га дня з га лоў ным 
аг ра но мам СВК «Кал гас «Ра дзі ма» Бя лы ніц ка га 
ра ё на Аляк санд рам Лей бу ці ным ка жу з поў най 
ад каз нас цю: ад ква лі фі ка ва ных дзе ян няў 
гэ тых спе цы я ліс таў шмат што за ле жыць.

Але на КАР ПЕ ЧАН КА, на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла 
ка мі тэ та па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні Ма гі лёў-
ска га абл вы кан ка ма:

— Пра аг ра но маў ка жуць «во сень — ра бот во сем». 
Ця пер яшчэ не во сень, але на па ды хо дзе. Для аг ра но ма 
са мая што ні на ёсць га ра чая па ра. Трэ ба са чыць за тым, 
каб кам бай ны не пра стой ва лі, каб зер не не пе ра гра ва ла-
ся, каб суш кі пра ца ва лі, раз лі чыць ма шы ны на ад воз цы 
збож жа, пра кант ра ля ваць за сып ку на сен ня пад бу ду чую 
сяў бу, пад рых тоў ку гле бы для па се ву рап су. Плюс пра-
цяг ва ец ца на рых тоў ка кар моў. Ад во пы ту і па ва рот лі вас ці 
аг ра но ма сён ня шмат што за ле жыць. Во пыт ныя ў нас на 
ва гу зо ла та. Ка лі яшчэ ма ла дая зме на пад рас це. СВК 
«Кал гас «Ра дзі ма» — ад на з леп шых гас па да рак воб лас ці. 
Вы дат ны кі раў нік, во пыт ны аг ра ном — і вы ні кі цу доў ныя. 
Ліч бы ка жуць са мі за ся бе. Пры ся рэд няй ура джай нас ці 
па воб лас ці 34,7 ц/га да сяг нуць вы шэй за 65 ц/га трэ ба 
бы ло яшчэ па ста рац ца.

АД РАН КУ ДА ЗОЛ КУАД РАН КУ ДА ЗОЛ КУ
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» даведалася, на коль кі бу ду чы ўра джай за ле жыць ад дзе ян няў аг ра но маКа рэс пан дэнт «Звяз ды» даведалася, на коль кі бу ду чы ўра джай за ле жыць ад дзе ян няў аг ра но ма

Збож жа са бра лі, чар га за са ло май.

Як па еў, так і па пра ца ваў.

Ура джай доб ры, вось толь кі 
віль гот насць вы со кая.

Аляк сандр ЛЕЙ БУ ЦІН за да во ле ны ўра джа ем.


