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У 
сель гас ка а пе ра ты ве «Ні ва-2003» 
Гро дзен ска га ра ё на ця пер пра цуе 
аж но 11 ма ла дых спе цы я ліс таў. 

Праў да, у кі раў ніц тве гас па дар кі не 
ўпэў не ны, што ўсе яны за ста нуц ца тут 
і на да лей. Хоць та кі ва ры янт быў бы 
да рэ чы, бо ра бот ні каў у СВК не ха пае. 
І ўсё ж тут ад да юць пе ра ва гу кад рам, 
якія асэн са ва на аб ра лі гэ ты шлях. А чым 
ма ты ву юць свой вы бар са мі спе цы я ліс ты? 
На гэ та і мно гія ін шыя пы тан ні яны 
ад ка за лі шчы ра і не то я чы ся.

«Тут га лоў нае — ад да ча»
У СВК «Ні ва-2003» — га ра чая па ра. Гас-

па дар ка за вяр шае ўбор ку, та му га лоў ны 
аг ра ном Іван МА ЦЮК па ста ян на ў раз'-
ездзе. Ён спе цы яль на пад' ехаў да праў-
лен ня, каб пад вез ці ка рэс пан дэн та «МС» у 
сад, дзе пра цуе адзін з тых са мых ма ла дых 
спе цы я ліс таў, якія за ста лі ся ў гас па дар цы 
пас ля ад пра цоў кі. І гэ та вель мі доб ра, ка жа 
га лоў ны аг ра ном, стаж яко га 40 га доў, пры-
чым ме на ві та ў «Ні ве-2003». Пры зна ец ца, 
што ра ней бы ло знач на ляг чэй з кад ра мі, 
а за раз лю дзей не ха пае. Пры гэ тым аб' ём 
ра бо ты стаў яшчэ боль шы. На прык лад, не 
так даў но па ча лі куль ты ва ваць сад.

Ка ля ва рот са да нас су стра кае ін тэ лі-
гент на га вы гля ду хло пец, больш па доб ны 
на ай ціш ні ка. Гэ та і ёсць наш су раз моў-
нік — са да вод Па вел БЫ КОЎ СКІ.

Па сут нас ці, яго гіс то рыя па чы на ец ца, 
як і ў мно гіх вы пуск ні коў-аграр ні каў. Атры-
маў дып лом аг ра но ма, за тым раз мер ка-
ван не, ар мія, зноў ад пра цоў ка. На гэ тым 
да чы нен не хлоп ца да сель скай гас па дар кі 
маг ло скон чыц ца, як гэ та ад бы ло ся з боль-
шас цю яго ад на курс ні каў. Між тым Па вел 
вы ра шыў за стац ца ў гас па дар цы, дзе яму 
да ве ры лі ад каз ную па са ду са да во да.

Да рэ чы, у са дзе спе цы я ліст пра во дзіць 
увесь ра бо чы дзень, і на ват звыш та го. За-
раз ад каз ная па ра. Трэ ба рых та вац ца да 
ўбор кі, а пло шча са да не ма лая — больш за 
80 гек та раў. Тут і яб лы ні, і гру шы, і слі вы. 
Са да вод ка жа, што ёсць на мер па вя лі чыць 
пло шчу — гэ та да зво ліць даць боль шы ва-
ла вы збор. Але га лоў нае, каб сад быў зда-
ро вы, бо ка лі са да ві на не мае вы гля ду, 
яе цяж ка пра даць, а гэ та вель мі знач ны 
да ход. Пра дук цыю амаль што ад ра зу ад-
праў ля юць па Бе ла ру сі і ў Ра сію. Вя до ма, са 
схо ві шчам мож на бы ло б больш за ра біць, 
бо яб лык зі мой знач на рас це ў ца не. Але 
па бу да ваць та кі аб' ект за ўлас ныя срод кі 
вель мі скла да на, ка жа са да вод.

За кра ну лі пы тан не дэ фі цы ту кад раў. 
Са праў ды, та кая праб ле ма ёсць і на яго 
ўчаст ку. За раз па трэб ны ра бот ні кі, якія 
ро бяць сваю спра ву хут ка і якас на. Гэ та 
на ват не столь кі ква лі фі ка ва ныя кад ры, 
коль кі — ад каз ныя.

— Але та кіх, на жаль, ма ла. Бо трэ ба і 
пра цэс ра зу мець, і мець жа дан не пра ца-
ваць. Тут цэ лы лан цу жок, дзе ад кож на га 
звя на за ле жыць кан чат ко вы вы нік. Вось 

як зра біць, каб та кіх лю дзей бы ло як ма га 
больш? — за да ец ца пы тан нем са да вод.

А між тым, зар пла та, па сло вах су раз-
моў ні ка, тут да стой ная. Вя до ма, трэ ба пры-
клас ці на ма ган ні, каб атры маць ура джай. 
Пры хо дзіц ца пра ца ваць звыш нор мы. Але 
та кі на пру жа ны рытм апраў да ны — ба чыш 
вы нік сва ёй пра цы.

— Ка лі мы ў гэ тыя дні не па пра цу ем на-
пру жа на, уся да лей шая на ша пра ца бу дзе 
бес сэн соў ная. Бо ка лі ўра джай вы рас, а мы 
не імк нём ся яго са браць, то на вош та ўсё 
ас тат няе? Ад да ча — га лоў нае ў сель скай 
гас па дар цы. Да та го ж гэ та не бяс плат на. 
Той час, які ра бот нік пра цуе звыш нор мы, 
ад па вед на аплач ва ец ца, лю дзі атрым лі-
ва юць да пла ты і прэ міі, — за зна чае Па вел 
Бы коў скі.

— Ві да воч на, што ў ма ла до га спе цы я ліс-
та склаў ся пра віль ны па ды ход да пра цы ў 
сель скай гас па дар цы. Ці не су ты каў ся хло-
пец з пра па но ва мі ад ін шых гас па да рак? 
За раз та кая тэн дэн цыя ёсць: ба га цей шыя 
сель гас прад пры ем ствы пе ра мань ва юць 
спе цы я ліс таў, якія доб ра ся бе па ка за лі. Па-
вел ад ка заў, што да яго та кіх пра па ноў не 
па сту па ла, а ка лі б і бы лі, дык спа ку шац ца 
на іх ня ма сэн су, бо тут у яго ўлас ны дом, 
дзе яны жы вуць з жон кай. Да та го ж са да-
во ду важ на ўпэў ніц ца ў сва іх вы ні ках там, 
дзе ён па чаў пра ца ваць.

«Ра бо та для мя не як хо бі — 
а ад яго не маг чы ма ста міц ца»

У ад роз нен не ад Паў ла, аг ра хі мік Дзя-
ніс Крась ко па куль не жа на ты. Але жы ве 
ў асоб ным ка тэ джы, мае і служ бо вы аў-
та ма біль, і ўлас ны. Пры го жы, упэў не ны ў 
са бе хло пец. Што пры вя ло яго ў сель скую 
гас па дар ку? Мо жа, для ка го гэ та і дзіў на, 
але зу сім не ма тэ ры яль ная вы га да, як ака-
за ла ся. Хоць і жыл лё, і зар пла та так са ма не 
на апош нім мес цы. І ўсё ж Дзя ніс, па яго 
сло вах, га то вы жыць у ін тэр на це і пра ца-
ваць на зям лі. Мо жа, ра ман тык?

— Мне па да ба ец ца ра бо та на по лі, і тэх-
ні ка, і гэ та на пру жа насць, і гэ ты рух. Тут усё 
на ві да во ку, і твая ра бо та так са ма. А ка лі 
па лі чыс тыя, ня ма ні я кіх хва роб у па се ваў, 
ра зу ме еш, што ты ро біш пра віль на. Та му 
тут спра ва не ў ра ман ты цы, а ў маг чы мас ці
са ма рэа лі за цыі, — за ўва жае Дзя ніс. — Але 
га лоў нае, трэ ба лю біць пра цу на зям лі. 
Уво гу ле, лю бая ра бо та бу дзе цяж кая, ка лі 
яна не па да ба ец ца. Для мя не гэ та як хо бі, а 
ад хо бі не маг чы ма ста міц ца.

Мы гу та рым з Дзя ні сам пас ля 
яго нач ной зме ны на су шыль-
ным комп лек се. Пад час убор кі 
ўста но ва пра цуе круг ла су тач на 
і трэ ба кант ра ля ваць пра цэс. 
Пра суш ваць зер не не аба вяз ко-
ва, але па трэб на ачыст ка, та му 
пра цуе толь кі вен ты ля тар. За раз 
тут кі піць ра бо та — раз-по раз 
са ма зва лы пры во зяць зер не з 
па лёў. Ура джай сё ле та вы со кі — 
93 цэнт не ры з гек та ра.

Сам Дзя ніс ро дам з Мас тоў. 
Лі чыць ся бе га ра джа ні нам, але 
ма рыў пра ца ваць у сель скай 
гас па дар цы. Ба бу лі ка заў, што 
бу дзе стар шы нёй кал га са. Праў-
да, бы ла спро ба стаць ура чом, 
на ват па сту піў у Гро дзен скі ме д-
у ні вер сі тэт. Але доў га пад ман ваць са мо га
ся бе не атры ма ла ся — дзі ця чая ма ра пе ра-
маг ла, і хло пец пай шоў ву чыц ца на аг ра но-
 ма ва ўні вер сі тэт. Ка лі па сту пі ла пра па но ва 
раз мер ка вац ца ў СВК «Ні ва-2003», па га дзіў-
ся. І вось дру гі год пра хо дзіць, што на зы ва-
ец ца, ад пра цоў ку.

— Пры ехаў, азна ё міў ся з ра бо тай. Гас па-
дар ка да во лі тры ва лая. Ад Грод на 15 кі ла-
мет раў. Жыл лё ад ра зу па абя ца лі — асоб-
ны ка тэдж, вя лі кі ўчас так. Пра жы ван не 
з пра вам вы ку пу, — пе ра ліч вае бо ну сы 
хло пец.

І ўсё ж ні я кія вы го ды не пры цяг нуць ма-
ла до га спе цы я ліс та да зям лі, ка лі ў яго не 
бу дзе на гэ та жа дан ня. А та кіх ах вот ні каў 
сён ня ня шмат. Як пра ві ла, мо ладзь ідзе 
ву чыц ца дзе ля вы шэй шай аду ка цыі, і ма-
ла хто са праў ды мяр куе звя заць свой лёс 
з сель скай гас па дар кай. На ват аг ра но мы 
зна хо дзяць ра бо ту ў ін шай сфе ры, ка жа 
ма ла ды спе цы я ліст. Дзя ніс жа ба чыць ся бе 
толь кі ў аграр ным сек та ры, пры чым ме на-
ві та ў зга да ным сель гас прад пры ем стве.

— Важ на, каб ча ла век ішоў пра ца ваць у 
сель скую гас па дар ку свя до ма, та ды больш 
шан цаў, што ён ад туль не сый дзе, — упэў-
не ны ма ла ды аг ра ном. — Наш стар шы ня 
ўмее сты му ля ваць — па-пер шае, дом, па-
дру гое, зар пла та. Так са ма заў сё ды мож на
па ра іц ца з больш во пыт ны мі спе цы я ліс та мі, 
атры маць па трэб ную да па мо гу.

«Ка лі не пастараешся, 
за ста неш ся без кад раў»

Стар шы ня СВК «Ні ва-2003» Рус лан 
ГА МАН ЧУК — ма ла ды, су час ны кі раў нік. 
Ён ра зу мее, што доб рыя вы ні кі не маг чы-
мыя без на леж най ар га ні за цыі ра бо ча га 
пра цэ су. Для гэ та га па трэб ны, у пер шую 
чар гу, ква лі фі ка ва ныя кад ры.

На сён ня ў гас па дар цы пра цуе адзінаццаць 
ма ла дых спе цы я ліс таў. Яшчэ шэсць ча ла век 
ву чыц ца па мэ та вым на кі ра ван ні і праз не-
каль кі га доў вер нуц ца сю ды.

— Ка лі з гэ тай коль кас ці за ста нец ца 
хоць бы двое пас ля ад пра цоў кі, гэ та ўжо 
бу дзе да сяг нен не, та му што сён ня як ні ко-
лі ад чу валь ны кад ра вы го лад у сель скай 
гас па дар цы. Па куль у нас за ма ца ва лі ся 
толь кі два ма ла дыя спе цы я ліс ты. Усе ас-
тат нія збя га юць пас ля ад пра цоў кі. Хоць 
мы і жыл лё да ём, і зар пла та па гас па дар цы 
доб рая, і да па ма га ем, і пра ду гле джа ны са-
цы яль ныя вы пла ты. На прык лад, на вя сел-
ле вы дзя ля ем 50 ба за вых. Ёсць пад' ём ныя 
для тых, хто вяр та ец ца з ар міі. Імк нём ся 
пад тры маць, каб яны за ста ва лі ся, — вы-
каз вае сваю па зі цыю Рус лан Яў ге на віч.

Ча му ж ма ла дыя з'яз джа юць з вё сак? 
Гэ та пы тан не па куль за ста ец ца ў стар шы ні 
без ад ка зу. Маг чы ма, спра ва ў гас па дар-
скай жыл цы? Дак лад ней, у яе ад сут нас ці. 

З та кой дум кай Рус лан Га ман чук згод ны. 
Пры гэ тым ня ма ні я кай роз ні цы — га рад-
скі гэ та жы хар ці вяс ко вы. І са праў ды, сам 
стар шы ня — ка рэн ны гро дзе нец, але звя-
заў свой лёс з АПК. Бы ло б жа дан не пра-
ца ваць...

— Пра віль на, што зроб ле ны про філь ны 
аграр ны клас. У на шай Ра ціц кай шко ле ён 
так са ма ёсць, і мы бу дзем да ваць на кі ра-
ван не ад на му з вуч няў, які па даў да ку мен-
ты ў Гро дзен скі аграр ны ўні вер сі тэт. Вя дзём 
дыя лог з яго баць ка мі, з ім са мім, каб ён 
ву чыў ся ме на ві та па мэ та вым на кі ра ван ні. 
Та ды бу дзе га ран тыя, што ён прый дзе да 
нас і ад пра цуе пяць га доў. На шы мэ та ві кі 
ву чац ца і на аг ра но ма, і на заа тэх ні ка, і на 
ве тэ ры на ра. Ка лі не пра во дзіць ра бо ту, 
не на пруж вац ца, мож на за стац ца без кад-
раў, — лі чыць кі раў нік гас па дар кі.

Ра зам з тым пры ва біць кад ры ляг чэй 
той гас па дар цы, дзе ад да юць ува гу тэх ніч-
на му бо ку, су час най сіс тэ ме зем ля роб ства. 
Ква лі фі ка цыя ме ха ні за та ра па він на быць 
знач на вы шэй шая, чым ра ней. За тое і пра-
ца ваць мо ла дзі ці ка вей. Праў да, пад рых-
та ваць та кія кад ры не заў сё ды ўда ец ца, 
бо тэх ні ка, асаб лі ва за меж ная, зда ра ец ца, 
апя рэдж вае тыя ве ды, што да юць сён ня 
на ву чаль ныя ўста но вы. А трэ ба іс ці ў на гу 
з ча сам. Ін ша га шля ху ня ма, рэ зю муе свой 
пункт гле джан ня кі раў нік гас па дар кі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, фо та аў та ра.

ПРАБ ЛЕ МА І РА ШЭН НІ

«ЗЯМ ЛЯ І ТЭХ НІ КА, «ЗЯМ ЛЯ І ТЭХ НІ КА, 
НА ПРУ ЖА НАС ЦЬ І РУХ...»НА ПРУ ЖА НАС ЦЬ І РУХ...»

Ма ла дых спе цы я ліс таў у сель скай гас па дар цы ва бяць не толь кі жыл лё і зар пла та

 Ка мен та рый у тэ му
Іван ДА РАШ КЕ ВІЧ, пра рэк тар Гро дзен ска га дзяр жаў на га аграр на га ўні вер-

сі тэ та:
— За па тра ба ва насць у кад рах знач на вы шэй шая, чым мо жа за бяс пе чыць уні вер сі тэт. 

Не так даў но мы ра бі лі ана ліз, як вы пуск ні кі за ма цоў ва юц ца, ака за ла ся, што не больш 
за 25—30 % за ста ва лі ся пас ля ад пра цоў кі. Та му кад ры трэ ба па ста ян на ад наў ляць.

Сё ле та вы пу шча на 380 ма ла дых спе цы я ліс таў па лі ніі бюд жэ ту, амаль 300 раз мер-
ка ва на. А вось за яў ад кі раў ні коў сель гас прад пры ем стваў па сту пі ла ка ля 860. Атрым-
лі ва ец ца, што яшчэ 560 ва кан сій, ці больш за па ло ву, за ста юц ца ад кры тыя. Най больш 
за па тра ба ва ныя заа тэх ні кі і ве тэ ры на ры. Па заа тэх ніі бы ло 40 вы пуск ні коў, а па сту пі ла 
амаль 200 за явак. На ве тэ ры нар най ме ды цы не бы ло 47 бюд жэт ні каў, а за явак 226. 
Лі чы, за да во ле на толь кі кож ная пя тая за яў ка.

Уні вер сі тэт уліч вае та кі вы со кі по пыт на спе цы я ліс таў, та му сё ле та мы на па ло ву па-
вя лі чы лі на бор на са мыя за па траб ва ныя спе цы яль нас ці. Па ве тэ ры на рыі да вя лі на бор 
да 100 чала в ек, па заа тэх ніі пры ба ві лі да 80.

Дзя ніс КРАСЬ КО ро біць за мер віль гот нас ці зер ня на су шыль-
ным комп лек се.

Па вел БЫ КОЎ СКІ з га лоў ным аг ра но мам Іва нам МА ЦЮ КОМ.


