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На жні ве пра цуе 12 збож-

жа ўбо рач ных экі па жаў, два 

з якіх ма ла дзёж ныя і адзін 

ся мей ны. Лі дзі руе экі паж Мі-

ка лая Да рэч кі на і Ва лян ці на 

Яку ша ва. Іх на ма лот скла-

дае 1878 тон. Мехд вор гас-

па дар кі ажы вае а сё май га-

дзі не ра ні цы. Ідзе пра чыст ка 

кам бай наў, іх пра дзі ман не, 

без гэ тых ма ні пу ля цый не-

маг чы мы вы езд у по ле. Са-

мае ран няе, ка лі кам бай ны 

там з'яў ля юц ца, гэ та 9 га-

дзін, але даж джы за трым-

лі ва юць пра цэс на не акрэс-

ле ны пе ры яд. Тут усё за ле-

жыць ад на яў нас ці ра сы. 

Той жа яч мень — куль ту ра 

да лі кат ная, ад чу вае віль-

гаць і, па куль не пра сох не, 

не вы ма лоч ва ец ца.

ЗО РАЧ КІ 
НА КАМ БАЙ НЕ

У Мі ка лая Да рэч кі на іх 

не каль кі — за мі ну лыя га-

ды і ўжо за гэ ты. У лі да рах 

ён не пер шы год і ад чу вае 

вя лі кую ад каз насць пе рад 

гас па дар кай. Та му заў сё ды 

ў пры зё рах. На рэс пуб лі кан-

скіх «Да жын ках» быў ча ты-

ры ра зы. Пры вёз ад туль два 

ха ла дзіль ні кі, ма ра зіль нік і 

мо та блок. У аб лас ных «Да-

жын ках» удзель ні чае што-

год, так са ма атрым лі вае 

каш тоў ныя па да рун кі. «Дом 

ёсць, ма шы на, мэб ля — што 

яшчэ трэ ба», — усмі ха ец ца 

кам бай нер. І не ха вае, што 

гэ та дзя ку ю чы ра бо це ў кал-

га се і што за яго ны мі пе ра-

мо га мі ста іць кло пат кі раў-

ні ка гас па дар кі Аляк санд ра 

Ла па цен та ва.

— Як у вас атрым лі ва-

ец ца заўж ды быць у лі да-

рах? — спра бую вы ве даць 

сак рэт па спя хо вас ці.

— У нас з на пар ні кам 

свая ад воз ка, ён да па ма-

гае, — пры зна ец ца Мі ка-

лай. — Та му ў нас атрым-

лі ва ец ца хут чэй. Па моч-

нік — во пыт ны, сё мы або 

вось мы се зон ра зам. Сам 

ён, да рэ чы, мяс цо вы, з Ер-

ма ла віч. Апош ні час пра цуе 

ў Ма гі лё ве, але на ўбор ку 

заў сё ды пры яз джае. Да нас 

у кал гас на огул шмат лю-

дзей про сіц ца. На ша гас па-

дар ка ў ра ё не най мац ней-

шая. Ча ла ве ку га лоў нае, 

каб пла ці лі, а тут пла цяць. 

Але ні чо га прос та так не да-

ец ца. Пра цу ем з ад да чай не 

толь кі пад час убор кі, а цэ лы 

год. І на зап част ках да тэх ні-

кі гас па дар ка не эка но міць. 

У вы ні ку на по лі яна амаль 

не псу ец ца. Май му «Нью хо-

лан ду» ўжо 13 га доў, а пра-

цуе як га дзін нік.

ДОЖДЖ ПСУЕ ВЫ НІ КІ
Кам байн у Мі ка лая са-

праў ды добры, з кан ды цы я-

не рам і ін шы мі зруч ны мі «оп-

цы я мі». Мож на, на прык лад, і 

му зы ку па слу хаць. Але кам-

бай не ру не да гэ та га, ка лі і 

слу хае неш та, то вы ключ на 

пра гноз на двор'я. А ён, на 

жаль, не ра дуе.

— Ка лі б не даж джы, спра-

ва даў но б іш ла да за кан чэн-

ня, — кан ста туе ме ха ні за-

тар. — А коль кі нер ваў з-за 

гэ тых ча кан няў. Два га ды 

та му мы за 22 дні ўбра лі цал-

кам рапс і збож жа выя. Сё ле-

та ўжо дру гі ме сяц пай шоў. 

Пры спры яль ных умо вах і 

220 тон на ма лоч ва лі, але 

сё ле та са мы вя лі кі на ма лот 

экі па жа быў 168 тон. Ста ім 

у асноў ным толь кі з-за даж-

джоў. Мі ну лы ты дзень пра ца-

ва лі на огул праз дзень. Ва ды 

бы ло столь кі, што не вы ехаць. 

На гэ тым тыд ні без пе ра мен, 

зноў абя ца юць даж джы.

Але ўра джай насць збож-

жа доб рая — 57 цэнт не раў 

з гек та ра су праць 26 ся рэд-

не аб лас ных. А рапс, ад зна-

чае су раз моў нік, нао гул вы-

дат ны, на асоб ных участ ках 

яго ўра джай насць скла да-

ла 50 цэнт не раў з гек та ра. 

Маг чы ма, ме на ві та даж джы 

і пай шлі яму на ка рысць.

За тое яч мень кры ху па лёг, 

і з гэ тым ні чо га не зро біш.

— У ся рэд нім мы ўсі мі 

кам бай на мі за дзень на жы-

на лі 1200 тон. Але ёсць роз-

ні ца, ка лі збож жа су хое і ка лі 

за кошт віль га ці на шмат ця-

жэй шае. Гэ та і ліш ні рас ход 

га зу для пра суш кі, і па лі ва. 

Кам байн за су ткі «з'я дае» да 

500 літ раў ды зель на га па лі ва. 

Усё гэ та ўклад ва ец ца ў са бе-

кошт. Але жа дан не пе ра маг-

чы ру хае кож ным і пры му шае 

зма гац ца за ўра джай.

«ПРА ЦУ ЕМ АД ЦЯМ НА 
ДА ЦЯМ НА»

У на ро дзе ка жуць, як ча-

ла век ес ць, так ён і пра цуе. 

Удзель ні кам жні ва грэх скар-

дзіц ца. Кор мяць так, што ні я-

кія сса бой кі браць не трэ ба. 

Па ля вая кух ня вы яз джае на 

по ле двой чы на дзень, за-

бяс печ вае пра цаў ні коў сыт-

ны мі абе дам і вя чэ рай.

— Наш Аляк сандр Мі-

хай ла віч (кі раў нік гас па дар-

кі. — Рэд.), ка лі трэ ба, і тры 

ра зы на кор міць, — смя юц ца 

муж чы ны. — І на пер шае, і 

на дру гое смач ныя стра вы 

з мя сам.

Не эка но міць гас па дар-

ка і на спец адзен ні. Кож ны 

год удзель ні кі жні ва атрым-

лі ва юць но выя кам плекты. 

І аба вяз ко ва — фір мен ны, 

з ла га ты пам род най гас-

па дар кі. Так што ра бот ні ка 

СВК «Кал гас «Ра дзі ма» ні з 

кім не пе ра блы та еш.

Ка лі на двор'е доб рае, 

кам бай не ры не сы хо дзяць 

са свай го ра бо ча га мес ца па 

10 га дзін. Да моў вяр та юц ца, 

ка лі ўжо сцям не ла. Сіл ха-

пае толь кі на тое, каб па ес ці 

і па спаць. Бо ра ні цай трэ ба 

зноў быць све жым і ба дзё-

рым. Якім бы на ва ро ча ным 

ні быў кам байн, яго кі роў ца 

па ві нен быць мак сі маль на 

ўваж лі вы.

— Трэ ба ад соч ваць, каб 

ра бо та бы ла якас най, без 

страт — за дзень вель мі 

стам ля еш ся. Дзе сяць га-

дзін у ка бі не — гэ та вель мі 

на пру жа на. І но гі мле юць, 

і во чы ба ляць. Пры пы нак 

15 хві лін толь кі на абед і 

вя чэ ру, ху цень ка па еў і ў 

ка бі ну, — пры зна ец ца Мі-

ка лай.

До ма ў ге роя жні ва свая 

гас па дар ка — ку ры, свін ні, 

ча су да па ма гаць жон цы не 

ха пае. І яна ста віц ца да гэ-

та га з ра зу мен нем.

Сі лы і ўваж лі васць па-

трэб ны і кі роў цам, якія ад-

во зяць ура джай да зер не су-

шыль ных комп лек саў. Яны, 

да рэ чы, пра цу юць на ват 

ноч чу.

— У нас змен ны гра фік 

ра бо ты, — ка жа Мі ха іл Вар-

фа ла ме еў, кі роў ца гру за-

ві ка. — Цяж ка пра ца ваць 

ноч чу, але ж мы ра зу ме ем, 

на коль кі важ ную ра бо ту вы-

кон ва ем. Тым больш што я 

да гэ та га з ма лен ства пры-

вык. Баць ка тут пра ца ваў, 

а я школь ні кам бе гаў яму 

да па ма гаць.

Мі ха іл не ха вае, што і ён 

у ду шы так са ма імк нец ца 

ў лі да ры. Але не зда ро вай 

кан ку рэн цыі ў гас па дар цы 

ня ма. Кож ны ра зу мее, што 

ка лі бу дзе пра ца ваць доб ра, 

то і агуль ны вы нік не пры-

му сіць ся бе ча каць. А ка лі 

гас па дар ка ба га тая, то і яе 

лю дзі так са ма. За тое, што 

даж джы пе ра шка джа юць 

ко ла су на лі вац ца, тут шчы-

ра пе ра жы ва юць усе. Сё-

лет ні хлеб, на жаль, да ец ца 

ня лёг ка.

За хо дам жні ва ў «Кал-

гасе «Ра дзі ма» аса біс та на-

зірае на мес нік стар шы ні 

СВК Мі ха іл СКУ САЎ:

— Гля дзім, каб усё да 

апош ня га ко ла са бы ло зжа-

та, каб вы кон ваў ся хут кас ны 

рэ жым; на зі ра ем за свое ча-

со вай ад воз кай, каб не стая  лі 

кам бай ны, — пе ра ліч вае ён 

усё, што ўва хо дзіць у яго аба-

вяз кі. — За дзень кі ла мет раў 

пад 30 па по лі на круч ваю. 

Якасць убор кі цал кам ад кам-

бай не раў за ле жыць, мо гуць 

не да гля дзець кры ху, не за-

ха піць жня яр кай усю па лос ку 

і па кі нуць ка ла сы. Але іх зра-

зу мець мож на, яны ўвесь час 

у на пру жан ні. Та му і кант ра-

лю ем. Зрэз ка ла соў так са ма 

гля дзім, каб быў пра віль ны. 

Па він на за ста вац ца ір жы-

шча — 5-7 сан ты мет раў вы-

шы нёй, не бо лей. Га лоў ныя 

кам бай не ры ўсе лю дзі во пыт-

ныя, па моч ні кі — з лі ку мо-

ла дзі і прывабленыя з ін шых 

ар га ні за цый. Але яны так са-

ма вы бі ра юц ца з на дзей ных 

ра бот ні каў. Па моч нік — ад-

каз ная па са да. Ён да па ма-

гае аб слу гоў ваць кам байн, 

ад соч вае, каб ра бо та бы ла 

якас ная. Па ві нен, ка лі трэ ба, 

апе ра тыў на вы ска чыць, вы-

рваць, пры браць. Бы вае на 

да ро зе трап ля юц ца ка мя ні, 

а гэ та вель мі не бяс печ на для 

на шай тэх ні кі.

Аляк сандр ЛЕЙ БУ ЦІН, 

га лоў ны аг ра ном СВК:

— Га лоў ная на ша праб-

ле ма — даж джы, вы ка рыс-

тоў ва ем кож ную хві лі ну. Чым 

больш за цяг ва ец ца ўбор ка, 

тым боль шыя стра ты. Пла-

на ва лі 21 ты ся чу тон збож жа 

са браць, але на ўрад ці атры-

ма ец ца. Ня сём на ту раль ныя 

стра ты, на якія мы не мо жам 

паў плы ваць.

Па звод ках аб лсель-

гас хар ча

У Крас на поль скім, 

Кі раў скім і Шкло ўскім 

ра ё нах жні во на блі жа-

ец ца за за вяр шаль най 

ста дыі. У пла нах аг ра ры-

яў Ма гі лёў шчы ны атры-

маць ура джай у па ме ры 

1 мільён 170 ты сяч тон з 

улі кам зер ня ку ку ру зы. 

Пра цяг ва ец ца на рых тоў-

ка кар моў, з ве рас ня пач-

нец ца ўбор ка ку ку ру зы 

на сі лас.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, 

фота аўтара.

Умоўныя абазначэнні:
 — Намалочана збожжа, тысяч тон;

 — Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

 — Сабрана збожжавых 
            і зернебабовых культур, 

      у працэнтах да плана.

УСЯГО ПА КРАІНЕ:
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ЗО ЛА ТА «РА ДЗІ МЫ»
Ма ла дзёж ны экі паж 

у скла дзе 
Ар ту ра ЛЯ НЕЎ СКА ГА 

і Кі ры ла ЕЛІ СЕ Е ВА 
не ад стае.

У па ня дзе лак 
лі да рам 

па шчас ці ла 
з на двор' ем.

Мі ха іл ВАР ФА ЛА МЕ ЕЎ 
прый шоў у гас па дар ку 
ад ра зу пас ля шко лы.


