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ЛЕ ТА – 9 МЕ СЯ ЦАЎ 
НА ГО Д

У цяп лі цах ва ўсю квіт нее зе ля ні-
на і грон ка мі ві сяць агур кі. Пер шае, 
што хо чац ца зра біць, гэ та скі нуць 
па лі то, бо хут ка ад чу ва еш, як ад 
ця бе па чы нае іс ці па ра. «Нам мож-
на па зайз дрос ціць, ле та ў цяп лі цах 
па нуе 9 ме ся цаў на го д, — усмі ха-
ец ца на мес нік ге не раль на га ды-
рэк та ра ТАА «Сектрааграпрам» 
Сяр гей ПА ШКЕ ВІЧ. — На сен не 
на ра са ду па чы на ем вы са джваць 
яшчэ ў лю тым. А пер шы ўра джай 
сё ле та зня лі 15 са ка ві ка».

Агур кі вы рошч ва юц ца ме та дам гід ра-
по ні кі, гэ та ка лі рас лі на сіл ку ец ца за кошт 
спе цы яль на га бія ла гіч на га рас тво ру па ін-
ды ві ду аль на пад ве дзе най да яе кро пель-
ні цы. Аб' ём угна ен няў і па лі ву раз ліч вае да 
мі лі мет ра ра зум ная аў та ма ты ка. Ва ды, на-
прык лад, агур ку трэ ба мак сі мум два з па-
ло вай літ ры на дзень. І не гра ма бо лей, бо 
мо жа па чаць гніць ка ра нё вая сіс тэ ма. Ме-
ней — так са ма не бяс печ на. Рас лі на бу дзе 
сох нуць ад не да хо пу вільгаці. Ад каз насць 
па сіл ка ван ні агур коў цал кам ля жыць на 
аг ра но ме Ка ця ры не НЕ КРАШ. Яна во пыт-
ны спе цы я ліст і вель мі доб ра раз бі ра ец ца ў 
ню ан сах гэ та га пра цэ су.

Га ланд скі «Б'ё рн» — адзі ны сорт, на якім 
спе цы я лі зу ец ца прад пры ем ства. Не вя лі кія 
ка рот кія пла ды цём на-зя ле на га ко ле ру з 
ка люч ка мі на ба ках на гад ва юць агур кі з 
хат няй град кі. І та кія ж смач ныя. Ра ней прад-
пры ем ства вы рошч ва ла ра сій скі «Ку раж», 
але сорт «Б'ё рн» ака заў ся леп шы. І ця пер 
стаў ка ро біц ца ме на ві та на яго.

Аг ра ном Та ма ра БРА ЦЯН КО ВА ка жа, 
што пра дук цыя прад пры ем ства цал кам 
эка ла гіч на чыс тая. На ват са шкод ні ка мі 
тут зма га юц ца без хі міч ных прэ па ра таў. 
Агур ко ва га кля шча, які псуе рас лі не ліс це 
і не дае раз ві вац ца, тут зні шчае фі та сей-
у люс — так са ма клешч, але які хар чу ец ца 
вы ключ на сва ім шкод ным са бра там. Фі та-

сей у люс за во зіц ца з Із ра і ля ў 
спе цы яль ных сло і ках і вель-
мі кам форт на ад чу вае ся бе ў 
баб руй скіх цяп лі цах.

Ура джай збі ра ец ца ў стро-
га аб умоў ле ныя тэр мі ны. «У 
пер шыя дні кра са ві ка ра бі лі 3 
вы бар кі на ты дзень па 10–12 
тон, — рас каз вае аг ра ном. — 
Рас лі ны ўжо ў тым уз рос це, 
ка лі ад да ча най боль шая. 
Гэ та па куль яны ма лень кія, 
пла доў менш».

ПАД ВЯЗ ВА ЕМ, 
ПАД КРУЧ ВА ЕМ, 

ФАР МІ РУ ЕМ
Агур ка мі ў цяп лі цах за ня тыя 6 гек та раў. 

Іх да гля да юць ка ля 50 ага род ні каў. За кож-
ным за ма ца ва на асоб ная пля цоў ка. Рас лі-

ну трэ ба фар мі-
ра ваць, на кі роў-
ваць, ад ным сло-
вам пес ціць, як 
ма лое дзі ця. Не 
ва ўсіх, да рэ чы, 
атрым лі ва ец ца. 
«Ад на з най леп-
шых ра бот ніц — 
Свят ла на Ма зу-
ро нак, — ад зна-
чае Та ма ра Бра-
цян ко ва. — Яна 
ўсё ро біць свое-
ча со ва, ні ў чым 
не спаз ня ец ца». 
Пра цэс пад круч-
ван ня — адзін са 
скла да ных. Да-
рос лыя рас лі ны 
да ся га юць больш 
як двух мет раў у 
вы шы ню, і , каб іх 

на кі ра ваць, трэ ба быць кры ху акра ба там. 
Цяп ліч ні цы на ру хо мых ця леж ках пе ра мя-
шча юц ца па ра дах, і іх ру кі спрыт на пыр ха-
юць ва кол рас лін, за круч ва ю чы іх вер ха ві ны 
ва кол шну ра. Упэў не ны мі ру ха мі за ві вае 
рас лі ну На дзея Шаў чэн ка, якая пра цуе на 
цяп ліч ным кам бі на це з мо ман ту яго ад крыц-
ця. Яна ўжо на пен сіі, але за па тра ба ва ная. 
Та кія па ста ян ныя кад ры, як яна, заў сё ды ў 
па ша не. Не ад стае ад яе і Але на Гар дзей-
чык. Так са ма пра фе сій на кру ціць вер ха ві ну 
рас лі ны, а ліш нія ву сы 
ад ры вае.

На су сед нім участ ку 
на па га то ве ста іць ма ла-
дая ра са да, якую трэ ба 
пад вя заць. Ня прос тая 
гэ та спра ва — агу рок 
вы рас ціць. Цяп ліч ні цы, 
на прык лад, за ві ха юц ца 
ва кол рас лін з 8 га дзін 
ра ні цы да па ло вы пя-
тай ве ча ра. Аб ры ва юць, 
кру цяць, вы бі ра юць — 
агур кам па трэб ны па-
ста ян ны до гляд.

Но вых ра бот ні каў 
аду коў ва юць на мес цы. 
Спе цы яль насць, да рэ-
чы, ро лі не грае. Бо на 
прад пры ем стве свае 
пра ві лы і вы кон вац ца 
яны па він ны бес пя рэч-
на. Каб не са пса ваць 
увесь пра цэс, цяп ліч-
ні цам за ба ра ня ец ца 
пры маць ней кія свае 
ра шэн ні. Кож ны рух па-
ві нен быць вы ве ра ны.

САК РЭТ 
ПОС ПЕ ХУ

Баб руй скі агу рок за ва я ваў у Ра сіі доб-
ры аў та ры тэт. На прык лад, з Маск вой фір-
ма су пра цоў ні чае аж з 2005 го да. І ко ла 
пры хіль ні каў толь кі па шы ра ец ца. Не ва ўсіх 
вы твор цаў атрым лі ва ец ца зра біць так, каб 
агур кі бы лі ад на ча со ва смач ныя і маг лі доў-
га за хоў вац ца. Та ма ра Бра цян ко ва лі чыць, 
што сак рэт у баб руй скай ва дзе, якой сіл ку-
юц ца агур кі. Ме на ві та яна ро біць іх та кі мі са-
ка ві ты мі і пя шчот ны мі на смак. Мар ке то лаг 
Аляк сандр ДУД КОЎ сцвяр джае, што пос-
пе ху спры яе ўмен не на ладж ваць ста сун кі 
з людзь мі і да кож на га клі ен та зна хо дзіць 
па ды ход. І кож ны з іх мае ра цыю: пос пех — 
гэ та заў сё ды шмат роз ных фак та раў.

— У 2016 го дзе вы руч ка ў па раў на нні з 
2015-м па вя лі чы ла ся на 30%, — удак лад ні ла 
га лоў ны бух гал тар Ві я ле та КА РА ЛЁ ВА. — 
Гэ та ад бы ло ся за кошт рос ту аб' ёмаў про да-
жаў. Ста ла больш за каз чы каў з Ра сіі. Нех та 
да ве даў ся пра фір му праз наш сайт. А нех та 
прос та па чуў доб рыя вод гу кі. Ка лі та вар 
доб ры, ін фар ма цыя хут ка пе рад аец ца.

Сяр гей Па шке віч дэ ман струе сер ты фі кат 
ад па вед нас ці, які фір ма атры ма ла ле тась. 
Гэ та яшчэ адзін до каз та го, што та вар якас-
ны. «Трэ ба бы ло пры вес ці ў ад па вед насць 
усё — ад па сад кі зяр нят ка да вы рошч ван ня 
агур ка, — ка жа на мес нік ге не раль на га ды-
рэк та ра. — Мы па цвер дзі лі якасць сва ёй 
пра дук цыі. І гэ та на клад вае на нас пэў ныя 
аба вяз кі, бо мы за ці каў ле ныя ў тым, каб на-
шы агур кі пры но сі лі толь кі ка рысць і маг лі 
спа жы вац ца на ват ма лы мі дзет ка мі».

КА ЦЕЛЬ НАЯ 
ДЛЯ АГА РОД НІ НЫ

Апош нія не каль кі га доў на прад пры ем стве 
толь кі і га во раць, што пра но вую ка цель ную і 
па шы рэн не па сяў ных пло шчаў. Пад клю чаць 
но вы комп лекс да цэнт раль на га ацяп лен ня 
не эфек тыў на і не мэ та згод на. Гэ та зна чыць, 
што са бе кошт пра дук цыі бу дзе вы шэй шы. І 
прад пры ем ства вы ра шы ла пе рай сці на аў-
та ном ную кры ні цу цяп ла. Ёсць і ін вес тар, 
які згод ны ўклас ці ў гэ та гро шы. Ка цель ная 

і но выя цяп лі цы маг лі б 
па явіц ца яшчэ 2 га ды та-
му, але ўзнік лі скла да-
нас ці. Спра ва ў тым, што 
пер ша па чат ко ва рас пра-
цоў ваў ся пра ект на бу-
даў ніц тва ка цель най на 
пры род ным га зе, але яго 
не за цвер дзі лі, па коль-
кі кан цэп цыя раз віц ця 
энер ге ты кі Бе ла ру сі ад-
дае пе ра ва гу мяс цо вым 
кры ні цам па лі ва. Но вы 
пра ект пра ду гледж вае 
бу даў ніц тва ка цель най 
на шча пе. «Але мы згу бі-
лі час і ледзь не за ста лі ся 
без ін вес та ра, — дзе ліц-
ца на ба ле лым са вет нік 
ге не раль на га ды рэк-
та ра Анд рэй ПРА КОП-
ЧЫК. — Ця пер шмат 
га во рыц ца пра спра-
шчэн не ўмоў вя дзен ня 
біз не су, ства рэн не спры-
яль ных умоў. Пы тан ні 
рэ гіст ра цыі вы ра ша ны 
вель мі доб ра, але пра-
цэс функ цы я на ван ня, 

вя дзен ня гас па дар чай дзей нас ці ўсё яшчэ 
куль гае. Ка лі ёсць ін вес тар, які жа дае ўклас ці 
гро шы ў раз віц цё прад пры ем ства, на вош та 
тар ма зіць пра цэс? Хо чац ца, каб пад вод ныя 
плы ні не пе ра шка джа лі ра бо це. Бо ма лы біз-
нес так са ма за ці каў ле ны, каб у кра і не бы ла 
моц ная і эфек тыў ная эка но мі ка».
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Ка лісь ці цяп лі цы па ву лі цы Энер ге ты каў у Баб руй ску на ле жа лі саў га су, 

але гас па дар ка з ча сам раз ва лі ла ся і ёй на зме ну прый шлі 

прад пры маль ныя лю дзі. Зра бі лі за свой кошт ра монт цяп ліц і па ста ві лі 

спра ву на но выя рэй кі. І баб руй скі агу рок па чаў пры но сіць дзяр жа ве 

ва лю ту. Асноў ныя спа жыў цы гэ тай ага род ні ны жы вуць у Маск ве, 

Санкт-Пе цяр бур гу і Сма лен ску. Пры яз джа юць на ват са мі, 

каб за браць ка рыс ны пра дукт. Толь кі, маў ляў, вы рошч вай це па бо лей.

Сяр гей ПА ШКЕ ВІЧ па каз вае, дзе 
бу дзе бу да вац ца но вы комп лекс. 

Злева направа цяплічніцы Святлана МАЗУРОНАК, Аксана ГОЦМАН, Ганна ПАХВАЛЁНАЯ, 
Наталля ВАРАБ’ЁВА, Алеся ВЕКА. Ад іх дзеянняў залежыць будучы ўраджай.

Галоўны аг ра ном Та ма ра БРА ЦЯН КО ВА: 
«Ахова ў агур коў вы ключ на бія ла гіч ная». 

Надзея ШАЎЧЭНКА працуе ў цяплічным 
камбінаце з моманту яго адкрыцця.

Пад рас тае агу роч ная зме на.

Аг ра ном Але на СІ ГА Ё ВА 
за дае па ра мет ры для па лі ву агур коў.

На прад пры ем стве шмат мо ла дзі — юрыс кон сульт і вя ду чы спе цы я ліст 
па кад рах Вік то рыя СА ХАР, га лоў ны бух гал тар Ві я ле та КА РА ЛЁ ВА, 

ка сір Ка ця ры на ТУ РА ВА.

БІЗ НЕС НА АГУР КАХБІЗ НЕС НА АГУР КАХ


