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У НА ГУ 
З НА ВУ КАЙ

Кі руе гас па дар кай 
за хоп ле ны сва ёй спра-
вай ча ла век, які пры вык 
браць на ўзбра ен не ўсё 
са мае но вае і пе ра да вое. 
На яго ста ле ля жыць 
стос на ву ко вых ча со пі-
саў. Та му і раз мо ву па-
чы на ем ме на ві та з іх.

— Для ўсіх, хто за-
ці каў ле ны ў па каз чы-
ках, яны па він ны быць 
на столь ныя, — дэ ман-
струе ён не каль кі не вя ліч кіх бра-
шу рак з на ву ко вы мі рас пра цоў ка мі 
ву чо ных Го рац кай БДСГА. — Для 
кож на га ра бот ні ка рас пі са на, што і 
як ён па ві нен ра біць, каб атры маць 
нар маль ную пра дук цыю. Па ста ян на 
ву чым лю дзей най ноў шым па ды хо-
дам да вы твор час ці. Гэ та пры но сіць 
свой плён і... зар пла ты. Зда ро вая 
жы вё ла па тра буе менш ува гі з бо ку 
ве ту ра чоў, менш пры хо дзіц ца тра-
ціц ца на ле кі. Зда ро вае ця ля хут чэй 
рас це, на бі рае ва гу.

Мі ха іл Мі ка ла е віч у ру ля гас па-
дар кі трэ ці год, лі чыць, што з ка лек-
ты вам яму па шчас ці ла. Га лоў ныя аг-
ра ном, заа тэх нік, ін жы нер — лю дзі з 
вя лі кім жыц цё вым і вы твор чым во-
пы там, ка рыс та юц ца аў та ры тэ там 
ся род ка лег. На кож на га з іх ды рэк-
тар га то вы цал кам па клас ці ся. «Усе 
цяж кас ці вы ра ша ем ра зам, сак рэ таў 
ад но ад ад на го ў нас ня ма», — ка-
жа ён. Са мым не да ра валь ным для 
ра бот ні ка ён лі чыць па ру шэн не тэх-
на ло гіі. Але ка раць руб лём — гэ та 
не яго ме тад. Не ка то рыя лю дзі па-
ру шэн ні да пус ка юць не та му, што 
хо чуць, а та му, што не ве да юць, як 
трэ ба бы ло зра біць. «Для пра фе сі-
я на ла гэ та, вя до ма, гань ба, а ды ле-
тан та трэ ба ву чыць, — ка жа ён. — Я 
заў сё ды ары ен тую ка лек тыў на тое, 
што гро шы па він ны быць за роб ле-
ныя. Клас насць, да сяг нен ні — усё 
гэ та аплач ва ец ца. Тая ж апе ра тар 
ма шын на га да ен ня, якая до іць на 
ка ро ву 7 ты сяч кі ла гра маў ма ла ка, 
атрым лі вае зу сім ін шыя гро шы, чым 
тая, у якой 4 ты ся чы».

МА ЛА КО — 
УСЯ МУ ВЯ НЕЦ
Сам кі раў нік па спе цы яль нас-

ці — ін жы нер-гід ра тэх нік, але ў яго 

бы лі вель мі доб рыя на стаў ні кі па 
жы вё ла га доў лі. Сва ім пер шым і 
най леп шым да рад цам лі чыць Мі-
ха і ла Пят ро ві ча Ле ва ко ва, кі раў ні ка 
кал га са «Гі гант». Ка жа, што гэ та 
адзін з най ра зум ней шых і най дас-
вед ча ней шых аг ра ры яў. Жы вё ла-
га доў ля — гэ та тое, што пры но сіць 
гас па дар цы льві ную до лю вы руч кі. 
І Мі ха іл Стры жэў скі ста ран на ўні кае 
ва ўсе ню ан сы.

— Ма ла ко — уся му вя нец, — ка жа 
ён. — Ка лі ў гас па дар цы ёсць ма ла ко, 
зна чыць, усе спе цы я ліс ты на мес цы. 
Ка лі дрэн на спра ца ва ла ін жы нер ная 
і аг ра на міч ныя служ бы, як бы ні ста-
ра ўся заа тэх нік, ве ту рач, апе ра тар 
ма шын на га да-
ен ня, за гад чы ца 
фер мы, ні чо га не 
атры ма ец ца. І на-
ад ва рот. Тут усё 
ўза е ма звя за на.

Ле тась на 
ўра джаі ад бі-
ла ся страш ная 
за су ха. За па сы 
віль га ці ў гле бе 
на па чат ку па-
сяў ной кам па ніі 
бы лі на 30% ме-
ней, чым у 2015 
го дзе. Даж джы 
амаль не іш лі, 
дзён ныя тэм пе-
ра ту ры да ся га-
лі вы со кіх ад знак, та му і не да бор 
пра дук цыі рас лі на вод ства ад быў ся 
вя лі кі. Але прад пры ем ства тым не 
менш спра ві ла ся, на рых та ва ла кар-
моў на 1,5 го да на пе рад.

Сён ня ды рэк тар ду мае, як за-
бяс пе чыць жы вё лу тан ным бял ком. 
Ёсць ужо да га вор з кі раў ні ком «Гі-
ган та», што той па дзе ліц ца на сен-
нем эліт на га га ро ху. Гэ та дасць 
маг чы масць «Хар ча ві ку-Аг ра» ста-

бі лі за вац ца і не куп ляць да-
ра гія шро ты. Усё ж у вы ні ку 
ад бі ва ец ца на са бе кош це.

РА ДА СЛОЎ НАЯ 
ДЛЯ ЦЯ ЛЯ ЦІ
Ра зам з га лоў ным заа-

тэх ні кам Мі ха і лам БАН-
ДАР ЧУ КОМ едзем на фер му 
гля дзець, як утрым лі ва ец ца 
жы вё ла.

— У нас ма лень кая гас па-
дар ка, — уво дзіць ён у курс 

спра вы. — На 
1 кра са ві ка бы ло 
1680 га лоў жы-
вё лы, з іх — 575 
га лоў дой на га 
стат ку. З трох на-
шых ма лоч на-та-
вар ных фер маў 
дзве — асноў ныя, 
там на ла джа-
на вы твор часць 
ма ла ка. З да па-
мо гай га лаў но га 
прад пры ем ства 
рэ кан стру я ва лі 

фер му для не ця ляў, які мі по тым 
па паў ня ем дой ны ста так. На ўсіх 
трох МТФ ста яць лі ней ныя ма ла ка-
пра во ды. За раз у нас на 100 ка роў 
пры хо дзіц ца 120 цё лак. Але мы пла-
ну ем на рошч ваць па га лоўе.

Зда ля ві даць бе лыя шат ры. Хут-
ка ста но віц ца зра зу ме ла, што гэ та 
до мі кі для ця лят. У кож ным — па 
ма лым. «Ба чы це, якія сы цень кія, — 
га на рыц ца га да ван ца мі ве ту рач 
Аляк сей СКА ТА РЭН КА. — На 
«эка мо лаў скіх» су ме сях рас туць як 
на драж джах. На ра джа юц ца ва гой 
25 кі ла гра маў, за 2 ме ся цы пры ба-
ві лі ў ва зе ў два ра зы».

Па «эка мо лаў скай» пра гра ме 
«Хар ча вік-Аг ра» пра цуе ад ным 
з пер шых у кра і не. Ме на ві та яна 
па тра буе, каб кож нае ця ля да 2 
ме ся цаў зна хо дзі ла ся па асоб ку ў 
ін ды ві ду аль ным бок се. Два га ды 
та му гас па дар ку на вед ваў мі ністр 
сель скай гас па дар кі, каб па гля-
дзець, як пра цуе гэ та сіс тэ ма. Во-
пыт пры зна ны ста ноў чым.

Ім ён у ця лят ня ма, за тое на ву-
шах ві сяць ідэн ты фі ка ва ныя бір кі. 
«Там змя шча ец ца ўся іх ра да слоў-

ная, — усмі ха ец ца га лоў ны заа-
тэх нік. — Па гэ тых ну ма рах мож на 
пра са чыць, ка лі ця ля на ра дзі ла ся, 
ад якой ка ро вы, чым хва рэ ла».

Ін ды ві ду аль ны ну мар ця ля ці 
за но сіц ца ў ба зу да ных, і бу дзе 
там па зна ча ны, па куль жы вё ла не 
пой дзе на мя са кам бі нат. Спа жы-
вец, на прык лад, ка лі куп ляе каў-
ба су або ма ла ко, па штрых ко дзе 
мо жа да ве дац ца, з якой кра і ны 
пры ве зе на пра дук цыя і на ват з 
якой гас па дар кі. На пе ра пра цоў-
чых прад пры ем ствах штрых ко ды 
ска ну юц ца і на но сяц ца на ўпа-
коў ку.

Усе 32 ця ля ці зна хо дзяц ца на 
вы ха ван ні за гад чы цы фер мы На-
тал лі Юш ке віч. Яна кант ра люе, 
каб жы вё лы бы лі свое ча со ва на-
корм ле ны і на по ены. А яшчэ шэф-
ствуе над не це ля мі, па сут нас ці, 
да рос лы мі ка ро ва мі, якія пры но-
сяць не ма лыя на доі. На прык лад, 
най леп шая з да ярак Ган на Ка-
нап ліц кая на дой вае па 7 і бо лей 
ты сяч ма ла ка ад ад ной жы вё лы. 
На огул, гас па дар ка спе цы я лі зу ец-
ца на чор на-пя рэс тай і галш тын-
скай па ро дах ка роў. Яны больш 
ма лоч ныя.

МОЦ НЫЯ 
КАД РА МІ

Які мі бу дуць на доі і пры баў лен ні 
ў ва зе, цал кам за ле жыць ад кар ма-
вой ба зы. Пло шча сель гас угод дзяў 
«Хар ча ві ка-Аг ра» скла дае 2832 
гек та ры, з іх рал лі — 1969 гек-
та раў і 878 — лу га вых і па ша вых 
угод дзяў. Ад каз ная за хар чо вую 
бяс пе ку ту тэй ша га стат ка га лоў ны 
аг ра ном Ва лян ці на МА СО ЛА ВА. 
«Баль насць гле бы сла бая — 28,8, 
у асноў ным пяс кі і рых лыя су пе сі. 
Та му ка лек ты ву трэ ба пры клас ці 
шмат на ма ган няў, каб усё рас ло і 
спе ла, — ка жа яна. — Доб рыя ара-
тыя ў нас на ва гу зо ла та. Якас на 
вы кон вае пра цу ме ха ні за тар Ана-

толь Ткач. За дзень уз ор вае па 
10–15 гек та раў. Не ад стае ад яго 
Мі ка лай Юш ке віч. Да рэ чы, у гас-
па дар цы пра цу юць і два яго бра-
ты — Па вел і Ва сіль. Баць ка, у мі-
ну лым так са ма трак та рыст, за раз 
на пен сіі. А вось ма ці — за гад чы ца 
той са май фер мы, дзе га ду юц ца 
ця ля ты».

Тое, што мо ладзь не з'яз джае ў 
Баб руйск, да яко га ўся го 15 кі ла-
мет раў, так са ма пра мно гае свед-
чыць. Ігар Сту пень, на прык лад, са 
шко лы пры вы каў да па груз чы ка. 
Па куль быў не паў на лет ні, гля дзеў, 
як гэ та ро біць баць ка. Ця пер сам 
і мі не раль ныя ўгна ен ні ўно сіць, і 
зер не з кар ма мі гру зіць.

Мі ну лы год быў цяж кі, але 
асноў ных па зі цый гас па дар ка не 
зда ла, а па не ка то рых на ват вый-
шла на рост. «Рэа лі за цыя мя са на 
мя са кам бі нат вы рас ла да 184 тон 
за год — 110% да ўзроў ню па за мі-
ну ла га го да, — ка жа вя ду чы эка на-
міст Ма ры на Гу дар' ян. — Удой на 
га ла ву за сне жань мі ну ла га го да 
па вя лі чыў ся да ўзроў ню за ана ла-
гіч ны пе ры яд 2015-га на 128%».

У ДА ДА ТАК 
ДА МАР МЕ ЛА ДУ

«Хар ча вік-Аг ра» — фі лі ял баб-
руй ска га «Чыр во на га хар ча ві-
ка», зна ка мі та га сва ім смач ным 
мар ме ла дам і зе фі рам. Га лоў нае 
прад пры ем ства да па ма гае фі-

лі ялу з аб наў лен нем асноў ных 
фон даў, за куп кай тэх ні кі. Яго ды-
рэк тар Сяр гей Аню хоў скі заў сё ды 
ўваж лі ва ўні кае ва ўсе праб ле мы 
пад на ча ле най яму гас па дар кі. Не 
са ро ме ец ца пры ехаць на фер му, 
па ці ка віц ца, што ка го хва люе.

Сён ня і прад пры ем ства, і яго 
фі лі ял пра цу юць над аб са лют на 
но вым пра ек там. «Чыр во ны хар-
ча вік» мае вя лі кую ганд лё вую сет-
ку і праз яе мог бы рэа лі зоў ваць 
пра дук цыю фі лі яла. Па куль яна 
цал кам ідзе на пе ра пра цоў ку на 
ін шыя прад пры ем ствы. Ка лі раз лі кі 
па цвер дзяць, што пра ект пры ня-
се да дат ко вы пры бы так, ён бу дзе 
рэа лі за ва ны.
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«КАД РЫ І ТЭХ НА ЛО ГІІ 
ВЫ РА ША ЮЦЬ УСЁ»

Ды рэк тар фі лі яла «Хар ча вік-Аг ра» 
ААТ «Чыр во ны хар ча вік» Мі ха іл СТРЫ ЖЭЎ СКІ 

пра тое, як быць гас па да ром

На ват са ма наз ва аг ра га рад ка Ця лу ша, дзе зна хо дзіц ца цэнт-
раль ная ся дзі ба гэ тай гас па дар кі, су гуч ная з той дзей нас цю, якой 
яна зай ма ец ца. Тут раз ме шча на ад на з фер маў «Хар ча ві ка-Аг ра», 
дзе га ду юц ца са мыя ма лень кія ця лят кі ад дня свай го на ра джэн ня да 
та го мо ман ту, ка лі прый дзе час па поў ніць ста так. Да рэ чы, Ця лу шу 
шмат хто ве дае не толь кі як цэнтр ад ной з най леп шых гас па да рак 
ра ё на, але і мес ца, якое звя за на з імем вя лі ка га рус ка га кла сі-
ка Аляк санд ра Пуш кі на. У гэ тых кра ях жы ла яго ўнуч ка На тал ля 
Аляк санд раў на, гра фі ня Ва ран цо ва-Вель я мі на ва. Яна па бу да ва ла 
ў Ця лу шах царк ву, кла па ці ла ся пра даб ра быт ту тэй шых лю дзей. 
Ця пер гэ тым з пос пе хам зай ма ец ца «Хар ча вік-Аг ра». У ім пра цу юць 
жы ха ры ад ра зу не каль кіх вё сак.

Ды рэк тар 
пры вык ра біць 
усё па на ву цы. 

Ква тэ ра для ця ля ці. 

Ве ту рач з заа тэх ні кам ро бяць ад ну спра ву. 

Но вае па паў нен не для стат ка. 

Аг ра ном ад каз вае 
за рас лін ную част ку. 

Алег Аку шэ віч: «Я люб лю сваю пра цу».

Загадчыца фермы 
для цяляці як маці.


