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Не хва лі ся тра вою, 
а хва лі ся се нам

«Га лоў нае, каб зда роўе 
не пад во дзі ла, а спра віц ца 
з ас тат нім мы сва ім ра бот ні-
кам да па мо жам», — сцвяр-
джае Ва дзім КУНЦ, ды рэк-
тар фі лі яла «Фаль ко-Аг ра» 
ад кры та га ак цы я нер на га 
та ва рыст ва «Аг ра кам бі-
нат «Дзяр жын скі», па куль 
вя зе наш звяз доў скі дэ сант 
на адзін з ма лоч на та вар ных 
комп лек саў (МТК) гас па дар-

кі. Па шля ху ба чым па лі, ужо 

цал кам пад рых та ва ныя да 

зі мы.

Сё ле та тут са бра лі ча ты-

ры ўко сы лю цэр ны і тры ўко сы 

зла ка вых траў. Пры чым се на-

жа ці так дбай на і чыс та пры-

бра лі, што яны вы гля да юць як 

«пад стры жа ныя».

— Ады хо дзім на зі моў-

ку ідэа льна. Па вяс не не бу-
дзе ўчаст каў, дзе ка мусь ці 
прый дзе ў га ла ву пад па ліць 
ле таш нюю тра ву, бо яе прос-
та не за ста ло ся, — ка жа ды-
рэк тар. — Сё ле та да вяс ны 
пад рых та ва на знач на больш 
зям лі, чым у па пя рэд нія га ды. 
Ка лі не зда рыц ца ка та кліз маў, 
на ступ ны год ста не больш 
ура джай ным, чым гэ ты.

Ня гле дзя чы на за суш лі вае 

ле та, з-за ча го не да лі чы лі ся 

рап су і збож жа, спра ца ва лі 

ў гас па дар цы ня дрэн на. Аб'-

ём кар моў даб ра лі ку ку ру-

зай. Зер нем атры ма лі ад яе 

ўра джай насць 144 цэнт не ры 

з гек та ра, а сі ла сам — 425. 

А па су хім рэ чы ве на агуль-

най кор ма на рых тоў цы сё-

ле та на за па сі лі на 1250 тон 

больш, чым ле тась. Так што 

кар міц ца жы вё лам бу дзе чым, 

зрэш ты, як і заўж ды. Ска ці на 

«Фалько-Аг ра» кор міц ца тым, 

што на рых та ва на на ўлас ных 

па лет ках. Куп ляць да дат ко вае 

хар ча ван не не пры хо дзіц ца, 

бо аб' ём свай го раз лі ча ны з 

за па сам на паў та ра го да. Па 

ва ла вой вы твор час ці тут мяр-

ку юць вый сці на 101 %.

Да пра фе сій на га свя та 

амаль на ўсе па лі «Фаль-

ко-Аг ра» ўжо ўнес лі ар га ні-

ку і за ара лі зям лю. Азі мыя 

так са ма ўсе па са джа ны. 

На ступ нае по ле ве се ла зе-

ля нее ліс цем — гэ та рапс, 

які з-за цёп лай во се ні кры ху 

пе ра бу яў, як яго ні стрым лі-

ва лі рэ гу ля та ра мі рос ту. Ён 

па спеў на браць цук роў і па-

ві нен доб ра пе ра зі ма ваць, бо 

пункт рос ту яго не па да лёк 

ад зям лі, так што гра ду саў 

15 ма ро зу пе ра ня се.

— За тое як мяс цо выя зай-

цы за да во ле ныя: для іх жа 

рапс — гэ та ка пус та. Яны да 

зі мы тут атлус це юць. У ва-

ко лі цы іх шмат, і лю дзей без 

стрэль бы зу сім не ба яц ца, — 

смя ец ца ды рэк тар, ка мен ту ю-

чы на ва коль ную кар ці ну.

Га ра джа не 
з вышэйшай адукацыяй 
і будучыя кі раў ні кі

Мно гія ра бот ні кі трап ля юць 

у гас па дар ку пас ля вы твор-

чай прак ты кі ў «Фаль ко-Аг-

ра», пад час якой яны не толь кі 

на бі ра юц ца во пы ту, але і за-

раб ля юць гро шы. Што год тут 

пра цу юць сту дэн ты з БДЭУ і 

БА ТУ. Вось і за раз два бух гал-

та ры ву чац ца і пра цу юць.

— Я ад ра зу ка жу сту дэн-

там: прак ты ка прос тая, што 
вы ўме е це? Ні чо га? Зна-
чыць, на ву чым. Мо жаш кі-
ра ваць трак та рам? Бу дзеш 
кі роў цам. Хо чаш быць па-
моч ні кам кам бай не ра? Ка лі 
лас ка, — рас каз вае Ва дзім 
Кунц. — Сё ле та ча ла век сем 
у нас бы ло. З лі пе ня па ка-

нец каст рыч ні ка пра ца ва лі 

без ад па чын ку. За гэ ты час 

яны і шмат ве даў атры ма-

лі, і асво і лі роз ныя на прам кі 

сель скай гас па дар кі. А ў мя не 

ёсць маг чы масць ада браць 

са бе з прак ты кан таў са мых 

леп шых на пра цу. Хтось ці 

за ста ец ца, хтось ці вы рас тае 

з на шых ра мак і ідзе да лей. 

Ні ко га не тры маю, рых ту ем 
но вых. Мая за да ча — па ка-
заць, што сён ня рэ аль на ра-
біць пра дук цыю ў гас па дар цы 
і за раб ляць. І чым больш іх 
бу дзе, тым лепш яны бу дуць 
гэ та ра зу мець.

Апош нім ча сам з Дзяр жын-
ска ста лі пры хо дзіць жан чы-
ны з вы шэй шай ін жы нер най 
ці бу даў ні чай аду ка цы яй, каб 
стаць у гас па дар цы апе ра та-
ра мі ма шын на га да ен ня.

— Маг чы ма, іх пры ваб лі-
вае і зар пла та, і наш са цы-
яль ны па кет, — мяр куе ды-

рэк тар. — На комп лек сах ужо 

вый шлі на стан дарт ны вась мі-

га дзін ны ра бо чы дзень у тры 

зме ны, так што ўмо вы па леп-

шы лі ся. А ка лі ў гас па дар цы 

пра цуе па ра, то яны ўжо мя-

са ў кра ме амаль не бя руць: 

ха пае паў фаб ры ка таў, які мі 

ча ты ры ра зы на год за ах воч-

ва юць су пра цоў ні каў.

Што год з гэ тай не вя ліч кай 

куз ні кад раў ста біль на вы-

хо дзяць адзін-два кі раў ні кі. 

А боль шасць спе цы я ліс таў — 

з вы шэй шай аду ка цы яй. Кі-

раў нік сцвяр джае, што яму 

гэ та вы гад на:

— Та кія лю дзі здоль ны ву-

чыц ца. Два-тры ра зы рас тлу ма-

чыў, што трэ ба ра біць, і спра ва 

пай шла. Я ву чу та му, ча го не 

пі шуць у кні гах, тлу ма чу да ступ-

най, зра зу ме лай мо вай.

А яшчэ кі раў нік ад пус кае 
лю дзей у ад па чы нак не толь-
кі ўзім ку, а і ле там, пад час 
«га ра чай» па ры, не пры му-
шае пра ца ваць без вы хад-
ных, каб лю дзі не ва лі лі ся з 
ног. «На ват вя лі кі за ро бак не 
ўтры мае ча ла ве ка, ка лі ня ма 
ад па чын ку», — ра зу мее ён і 
кла по ціц ца яшчэ пра кам форт 
і бяс пе ку пра цы.

На ле та боль шасць ма шын, 
на ват ста рых трак та роў, пла-
ну юць аб ста ля ваць кан ды-

цы я не ра мі, каб лю дзям бы ло 

бяс печ на і кам форт на пра ца-

ваць.

— На спё цы ў ка бі не пад 

50 гра ду саў — зна хо дзіц-

ца там вель мі цяж ка, та му 

я раю хлоп цам больш піць і 

аба вяз ко ва па спаць пад час 

пе ра пын ку, — ка жа ды рэк-

тар. — Час та мо ладзь та му 

і не хо ча за ста вац ца пра-

ца ваць, бо ня ма на леж на га 

кам фор ту, а ў не спры яль-

ных умо вах у ча ла ве ка вя лі кі 

знос. У сель скай гас па дар цы 

ўво гу ле цяж ка пра ца ваць, не 

ў кож на га зда роўя на гэ та хо-

піць.

ХТО ПРА ЦУЕ, ТА МУ І ШАН ЦУЕ
Ля чэб нае ма ла ко, «пад стры жа ныя» се на жа ці і за да во ле ныя зай цы «Фаль ко-Аг ра»

На пад' е здзе да МТК «Вя зын-
ка» ба чым за мі ла валь ную кар ці ну: 
ка ро вы хо дзяць па два ры па між 
дву ма бу дын ка мі, сце ны іх з гус там 
рас пі са ны ма люн ка мі з выявамі ра-

гуль ды квета к. Лю ба та ды і го дзе! 

Да лей — бо лей. Мяс цо вы мас так 

упры го жыў і плот, і сце ны ледзь-

ве не ўсіх па бу доў комп лек су. На 

ўва хо дзе ў ад мі ніст ра цый ны бу ды-
нак су стра кае ка роў ка, а ўнут ры 
па сця не пля цец ца ві на град. Да-

лей цэ лае па мяш кан не за поў не на 

ма тыль ка мі, праў да, не на ма ля ва-

ны мі, а пры кле е ны мі да сцен. Та-

кая пры га жосць на во кал па ды мае 

на строй, і, ду ма ец ца, пры хо дзіць 

сю ды на пра цу пры ем на.

З та кім мер ка ван нем не мо жа не 

па га дзіц ца Аляк сандр КАМ ЗО ЛАЎ, 

па моч нік на чаль ні ка ма лоч на та-

вар на га комп лек су «Вя зын ка», які 

пра цуе тут чац вёр ты год, прай шоў шы 

шлях ад роз на ра бо ча га да на мес ні-

ка кі раў ні ка комп лек су. Муж чы на 
ро дам з Да не цкай воб лас ці. На 
ра дзі ме быў ін жы не рам-бу даў-
ні ком аў та ма біль ных да рог і аэ-
ра дро маў. Пры ехаў у Бе ла русь 
адзін, тут знай шоў жон ку, зай-
меў дзе так, ця пер атрым лі вае 
аду ка цыю заа тэх ні ка.

— Трэ ба бы ло па ка заць сваё 
стаў лен не да ра бо ты і свае 
ўмен ні, і гэ та за ўва жы лі і аца ні-

лі. Ужо пус ціў ка ра ні ў гас па дар-

цы і вель мі ўдзяч ны за ад но сі ны 

і да па мо гу, — ка жа ён.

Ка лек тыў «Фаль ко-Аг ра», ка-

жуць, уво гу ле ін тэр на цы я наль ны. 

Ра ней бы ло шмат пе ра ся лен цаў з 

Ка зах ста на, мно гія з якіх ця пер ужо 

на пен сіі. Шмат укра ін цаў, якія пра цу-

юць на са мых роз ных па са дах. Ёсць 

мал да ва не, та та ры, ра сі я не. «Я ж 

бя ру на пра цу ча ла ве ка, які хо ча ра-

біць, а не пад бі раю па на цы я наль нас-

ці», — за ўва жае Ва дзім Кунц.

З кло па там пра ча ла ве ка бу ду-

ец ца і ўся ра бо та тут. Су пра цоў ні кі 

атрым лі ва юць у ка ры стан не жыл лё, 

якое праз 15 га доў ра бо ты ў гас па-

дар цы мож на пры ва ты за ваць. На ват 

пас ля вы ха ду на пен сію лю дзі за ста-

юц ца жыць у вы дзе ле ных да мах ці 

мо гуць на быць іх ва ўлас насць.

Ня гле дзя чы на су час нае аб ста-

ля ван не МТК, тэх на ла гіч на рас ці 

заўж ды ёсць ку ды, упэў не ны кі раў-

нік «Фаль ко-Аг ра»:

— Пра грэс не ста іць на 

мес цы, а па леп ша ныя ўмо-

вы пра цы да юць эка на міч-

ныя вы га ды. І мы заўж ды 

ву чым ся: і я, і мае спе цыя-

ліс ты.

На бу даў ніц тва па пя рэд-

ня га комп лек су гас па дар ка 

ўзя ла крэ дыт, які вы плач-

вае да гэ туль. Каб зні зіць 

на груз ку на бюд жэт прад-

пры ем ства, на ступ ны МТК 

уз вод зяць сва і мі сі ла мі, 

вы ка рыс тоў ва ю чы ўлас-

ныя срод кі і тэх ні ку. Най ма юць толь кі 

буль до зер ды ка ток і бя руць крэ дыт 

на аб ста ля ван не. На ле та но вы аб' ект, 
раз лі ча ны на 600 дой ных ка роў і ця-
лу шак, мяр ку юць за пус ціць.

Як па кор міш — так і па до іш
Ма ла ко «Фаль ко-Аг ра» не кіс не, і 

гэ та не жарт! Зра біць з яго смя та ну 

ці тва рог без за квас кі не маг чы ма 

на ват пас ля трох дзён на сон цы 

ці тыд ня ў ха ла дзіль ні ку. Пры гэ-

тым у пра дукт не да да юць ні я кіх 

рэ чы ваў.

— Звы чай на ма ла ко стэ ры-

лі зу ец ца ці па стэ ры зу ец ца, каб 

па зба віць яго ад бак тэ рый, а на-

ша за ста ец ца жы вым, і ў ім ня ма 

ні я кіх бак тэ рый. Яно фак тыч на 

ле ка вае, і яго вы ка рыс тоў ва юць 

для га та ван ня дзі ця ча га хар ча-

ван ня, — тлу ма чыць Ва дзім 

Кунц. — Мы прос та вы трым лі ва-

ем тэх на ло гію, а якасць кар моў 

пра вя ра ем двой чы на ме сяц.

Дзя ку ю чы па ве лі чэн ню на до яў, 

а сё ле та бу дзе ка ля 9600 кі ла гра-

маў з ка ро вы, пры бы так ад зда чы 

ма ла ка ў гас па дар цы так са ма кры-

ху па вя лі чыў ся, ня гле дзя чы на тое, 

што за ку пач ны кошт на пра дук цыю 

змен шыў ся да 62 ка пе ек за літр.

Па ме ры на до яў за ле-

жаць не толь кі ад хар ча-

ван ня, а і ад ге наў жы-

вёл.

— Па ляп ша ю чы ге не-

ты ку, мы што год атрым-

лі ва ем усё больш ма ла-

ка. Мы скры жоў ва ем жы-

вёл, якія да юць 8-9 тон 

ма ла ка на год з ты мі, хто дае 

13—15 тон, — тлу ма чыць ды рэк-

тар. — Каб атры маць доб ры вы-
нік, трэ ба, каб бы лі пад рых та ва ныя 

кад ры, здоль ныя ўліч ваць ге не тыч-
ныя па каз чы кі жы вёл, тэх на ла гіч-
ныя маг чы мас ці, якасць кар моў і 
свое ча со васць усіх скла даль ні каў 
пра цэ су.

«Фаль ко-Аг ра» атрым лі вае пры-
бы так і ад яла ві чы ны, якая сё ле та 

да зво лі ла атры маць рэн та бель-

насць. Звя но гас па дар кі — ся мей ная 

па ра тэх ні каў-асе ме на та раў Ган на і 

Сяр гей Ма на ха вы і заа тэх нік-се лек-

цы я нер Тац ця на Шчад ро — за ня ло 

дру гое мес ца на рэс пуб лі кан скіх 

спа бор ніц твах па ўзнаў лен ні.

Пра цоў ны кам форт дае эка на міч ныя вы га ды

Кан ды цы я не ры ў трак та рах, жыл-
лё для кож на га ра бот ні ка, мяс ныя 
бо ну сы... Гэ тыя і ін шыя вы го ды 
прад пры ем ства «Фаль ко-Аг ра» 
пры ваб лі ва юць да на са мрэч да во лі 
цяж кай сель скай пра цы спе цы я ліс-
таў з вы шэй шай аду ка цы яй і на ват 
га рад ской пра піс кай. А ўсё та му, 
што тыя, хто імк нец ца пра ца ваць і 
ўдас ка наль вац ца, ба чаць ад да чу і 
пад трым ку ад гас па дар кі. А яшчэ — 
ра зу мен не і спа га ду яе кі раў ні ка, які 
заўж ды га то вы, зда ец ца, да лю бых 
рап тоў нас цяў: сюр пры заў пры ро ды 
ці не ча ка ных гас цей лю бо га ран гу.

Ірына СІДАРОК, Алена ДАЎЖАНОК, Андрэй САЗОНАЎ. УНП 601064189.

Ды рэк тар «Фаль ко-Аг ра» Ва дзім КУНЦ.

То кар 5-га раз ра ду 
Іван КА СЯ НІК 
вы раб ляе дэ таль 
для гру за во га пры чэ па.

Сле сар Сяр гей АР НАУТ 
кант ра люе ра бо ту да іль на га аб ста ля ван ня.

Па моч нік на чаль ні ка ма лоч на та вар на га 
комп лек су «Вя зын ка» 

Аляк сандр КАМ ЗО ЛАЎ з да па мо гай 
кам п'ю та ра кант ра люе ра бо чы пра цэс.

Апе ра та ры ма шын на га 
да ен ня Але на РА МАШ КА 

і Ак са на ІВА НО ВА 
за ра бо тай.

Ме ха ні за тар Ге надзь ХА ФІ ЗАЎ.


