
Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» гу та рыць 
з кі раў ні ком ка лек ты ву 
кан ды да там тэх ніч ных 
на вук Аляк санд рам 
ВА ШЧУ ЛАМ.

— Ка лі ле тась Бе ла рус кая 

ма шы на вы пра ба валь ная стан-

цыя свят ка ва ла 70-год дзе, то 

бы лі агу ча ны ліч бы, коль кі 

пра ве ра на тэх ні кі за ўвесь пе-

ры яд і за апош нія га ды...

— За ўсю гіс то рыю вы пра ба-

ван ні ў нас прай шлі пры клад на 

дзе сяць ты сяч узо раў сель ска-

гас па дар чай тэх ні кі — ай чын най 

(са вец кай, у пры ват нас ці бе ла-

рус кай) і за меж най. За апош нія 

ча ты ры га ды — 1489. Ды на мі ка 

ад чу ва ец ца сур' ёз ная.

— На ка го з су час ных ме-

ха ніч ных па моч ні каў аг ра ры-

яў вы ха це лі б звяр нуць ува гу 

чы та ча?

— У пер шую чар гу на элект-

ра трак тар, яго ак ту аль насць 

пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. 

Вы пра ба ван ні пра вод зяц ца пры-

клад на сем га доў, з пе ра пын ка-

мі, бо спра ва но вая і за да ча не 

з прос тых. Без умоў на, гэ та ма-

шы на, якая дасць маг чы масць 

лю дзям, што ся дзяць за ру лём, 

ад чуць ся бе ў ХХІ ста год дзі. Ужо 

пры ня та ра шэн не і ёсць ад па-

вед нае да ру чэн не, каб ра бо ты 

на за вод зе за вяр шыць у па ско-

ра ным па рад ку. Спа дзя ю ся, гэ-

та пры дасць ста ноў чы ім пульс, 

і вы твор часць та ко га трак та ра 

пач нец ца. У ім пры ме не на ары гі-

наль ная схе ма ме ха ніз маў, што 

ад роз ні ва ец ца ад усіх ін шых, і 

перс пек ты вы ў на він кі вя лі кія.

Яшчэ ад на гру па ма шын, пра 

якую вар та ска заць, — кам бай-

ны «Гом сель ма ша». Тут ві даць 

ка ла саль ны пра грэс. Га доў 

10—12 на зад усе з за від ка-

мі гля дзе лі на за меж ныя кам-

бай ны «Кла ас» і пры кід ва лі, ці 

рэ аль на нам да сяг нуць та ко га 

ўзроў ню. Але сён ня наш ай чын-

ны кам байн ні коль кі не ўсту пае. 

Вы пра ба ван ні но ва га ся мей ства 

збож жа ўбо рач ных і кор ма ўбо-

рач ных кам бай наў пры но сяць 

толь кі ра дасць і за да во ле насць. 

Пры ем на за за вод, які ака заў ся 

здоль ны ства рыць цэ лую лі ней-

ку пра грэ сіў най тэх ні кі.

Ка лі да лей га ва рыць пра 

наш кі ру нак дзей нас ці, то пры-

ня ты, і ўсту піў у дзе ян не новы, 

31-ы тэх ніч ны рэг ла мент па тра-

ба ван няў да трак та роў і пры чэ-

паў, ён кар ды наль на ад роз ні ва-

ец ца ад рэг ла мен таў да ін шай 

сель ска гас па дар чай тэх ні кі — 

у пла не па тра ба ван няў да іх 

кан струк цыі. Ма ец ца на ўва зе 

пе ра ход на больш уваж лі выя 

вы пра ба ван ні кам па не нтаў. Ка лі 

да гэ та га ў сель ска гас па дар чай 

тэх ні цы мы вы пра боў ва лі ма шы-

ну ў цэ лым і да ва лі (ці не да-

ва лі) ёй да ро гу ў жыц цё, то тут 

па ві нен прай сці вы пра ба ван ні 

кож ны кам па нент, а ўжо по тым 

трак тар у збо ры. Ад чуй це роз ні-

цу, яна вя лі кая.

Вы кон ва ю чы па тра ба ван ні 

да ку мен та, мы вый шлі на но вы 

для ся бе від ра бот — вы пра ба-

ван ні ка бін, што, да рэ чы, ака-

за ла ся ка мер цый на вы гад най 

спра вай. За раз та кія су свет ныя 

вы твор цы, як «Джон Дзір», «Кла-

ас» і ін шыя пры во зяць нам свае 

ка бі ны на вы пра ба ван ні. Гэ та 

зна чыць, з на мі цес на су пра цоў-

ні ча юць вы твор цы трак та роў з 

пер шай пя цёр кі. Ду маю, тут ёсць 

эле мент шы ро ка га пры знан ня ў 

све це. Ле тась мы вы пра ба ва лі 

ка ля 40 ка бін і пра цяг ва ем перс-

пек тыў ную ра бо ту сё ле та.

Гле дзя чы на гэ та, да нас 

прый шлі «Амка дор» і ін шыя 

буй ныя вы твор цы. Звяр та юц ца 

і не вя лі кія пры ват ныя кам па ніі 

(та кія, як ай чын ная «На він ка», 

што ро біць ка бі ны для шах та вых 

ма шын), іх мно га. Ра ней яны бы-

лі як бы за ме жа мі пра ва во га 

рэ гу ля ван ня, а ў су вя зі з уз рос-

лы мі па тра ба ван ня мі прый шлі 

да нас. За раз дзіў ным зда ец ца, 

што мы ра ней не зда гад ва лі ся 

пра на яў насць та кой ёміс тай ні-

шы су свет на га рын ку.

Над чым мы пра цяг ва ем ак-

тыў на пра ца ваць? Па да лі да-

ку мен ты на па шы рэн не сфе ры 

акрэ ды та цыі па та кім кі рун ку, як 

вы пра ба ван не кат лоў. У са вец-

кія ча сы ў нас бы ла цэ лая ла ба-

ра то рыя, яна па ці ху згар ну ла ра-

боту, мы ады шлі ад гэ тай тэ ма-

ты кі. За раз з'я віў ся вя лі кі по пыт 

на сер ты фі ка цыю, а зна чыць, і 

вы  пра -

б а  в а н  н е 

ка цель на га аб-

ста ля ван ня: на цвёр дым 

па лі ве, на га зе, на вад кім 

па лі ве. Ра бо ту ла ба ра то-

рыі ад ра дзі лі і ча ка ем, ка-

лі атры ма ем ад па вед ныя 

да ку мен ты і пры сту пім да 

гэ тай спра вы.

— А як зда га да лі ся 

вяр нуц ца да тэ мы?

— Па спра ба ва лі пра вес ці 

вы пра ба ван ні двух кат лоў, 

і пра та ко лы ака за лі ся на-

столь кі ўда лы мі, што ў Поль шчы 

па на шых пра та ко лах вы да лі да-

ку мен ты на па цвяр джэн не ад па-

вед нас ці, яны ад кры лі вы твор цу 

да ро гу для па стаў кі ў Еў ра са юз. 

Для нас тое бы ло на ват кры шач-

ку не ча ка ным, хо ць і прад ка-

заль ным вы ні кам.

Яшчэ адзін шмат абя цаль ны 

кі ру нак — тэх ніч ны рэг ла мент 

на элект ра маг ніт ную су мя-

шчаль насць. Га вор ка ідзе пра 

ўстой лі васць кам п'ю та ра ў ка бі-

не ма гут на га трак та ра да чыс та 

тэх ніч ных пе ра шкод — каб на 

яго не ўплы ва лі элект ра маг ніт-

ныя па лі раз на стай на га су час на-

га аб ста ля ван ня, раз ме шча на га 

ў той жа ка бі не. За кошт гэ та га 

так са ма бу дзем па шы раць на шу 

сфе ру акрэ ды та цыі.

По шу кі для но ва га пры кла-

дан ня сіл вя дуц ца на фо не тра-

ды цый най ра бо ты па вы пра ба-

ван ні тэх ні кі. Прак ты ка мя ня ец-

ца хут ка, мно гія ві ды тэх ні кі ўжо 

не ак ту аль ныя, яны зды ма юц ца 

з вы твор час ці. І, зда ва ла ся б, 

коль касць вы пра ба ван няў па-

він на бы ла б па мян шац ца. Але 

ай чын ныя вы твор цы імк нуц ца 

апе ра тыў на рэ ага ваць на но выя 

вы клі кі, на но выя за па тра ба ван-

ні су свет на га і ўнут ра на га рын-

каў, ства ра юць но выя ма шы ны, 

ма дэр ні зу юць ста рыя, і ра бо ты 

ў нас, дзя ка ваць бо гу, не мен-

шае.

На рын ках ма ла дых кра ін, 

якія раз ві ва юц ца, па тра бу ец ца 

не над та скла да ная і не да ра гая 

тэх ні ка, та му прад пры ем ствы 

ма шы на бу да ван ня вяр та юц ца 

да на дзей ных, даў но аб ка та ных 

ма дэ ляў, у якіх су ад но сі ны ца ны 

і якас ці вы бу да ва ны з улі кам ін-

та рэ саў і маг чы мас цяў па куп ні-

ка. Мы аказ ва ем уся ля кае са-

дзей ні чан не. Ска жам, апош нім 

ча сам на шы ма шы на бу даў ні кі 

скла да юць кан ку рэн цыю зна-

ка мі та му ўкра ін ска му прад пры-

ем ству «Чыр во ная зор ка», што 

вы раб ляе са мыя тан ныя ў све-

це се ял кі. І мы вы да ём сер ты фі-

ка ты, якія ад кры ва юць да ро гу 

так са ма тан най, але якас най 

бе ла рус кай пра дук цыі на знеш-

нія рын кі.

І ўсё ж у ай чын ным сель ска-

гас па дар чым ма шы на бу да ван ні 

най больш бур ны рост за апош-

нія па ру га доў на гля да ец ца ў 

вы твор час ці ма ла га ба рыт най 

тэх ні кі і вуз лоў для яе. Ак ту аль-

насць ад чу ва ец ца і па коль кас-

ці дэк ла ра цый на ўвоз ма ла га-

ба рыт най сель ска гас па дар чай 

тэх ні кі, тут па го ду ро бяць Кі тай 

і Поль шча. Яны па ца не «за бі ва-

юць» усіх. Але і ў нас у Бе ла ру сі 

не каль кі вы твор цаў ма юць тэх-

ніч ныя ўмо вы для вы ра бу та кой 

тэх ні кі, як пра ві ла ў ка а пе ра цыі 

з кі тай ца мі, і пра да юць на ра сій-

скі ры нак, ва Уз бе кі стан, Турк-

ме ні стан. Тут рост уз рыў ны.

— Та кім чы нам, ці мож на 

ска заць, што вы ўсё час цей ад 

ацэн кі асоб ных ма шын пе ра-

хо дзі це да ацэн кі тэх на ла гіч-

ных комп лек саў, тэх на ло гій? 

Гэ та прын цы по вы мо мант.

— Ука ра нен не сіс тэм дак-

лад на га зем ля роб ства, сіс тэм 

на ві га цыі да зва ляе пе рай сці да 

ацэн кі тэх на ло гій. Бо та ды мы 

мо жам пры вя заць эка но мі ку той 

ці ін шай гас па дар кі да кан крэт-

на га по ля і на ват да кан крэт най 

куль ту ры. Тым больш што за раз 

сіс тэ мы на ві га цыі ста лі да ступ-

ны мі па гра шах.

І пры тым 

мы са праў ды імк нём ся 

вы зна чаць здоль насць ма шын 

пра ца ваць у комп лек се з ін шы мі, 

пра во дзім іх вы пра ба ван ні ў тых 

ці ін шых умо вах з гэ та га пунк ту 

по гля ду. Вось і за раз вы кон ва-

ец ца та кая кан крэт ная ра бо та. 

З'я ві ла ся «мо да»: не ка то рыя 

прад пры ем ствы ста лі на бы ваць 

вя лі кія 12-мет ро выя се ял кі. Спа-

сы ла юц ца на тое, што ідзе ўзбуй-

нен не гас па да рак. На вош та гэ та 

ра біць пры дроб най кон тур нас ці 

па лёў? Якім прад пры ем ствам 

ла гіч на на бы ваць та кі агрэ гат? 

Мы «пры вя за лі» ім парт ны агрэ-

гат да комп лек су ма шын і пра во-

дзім іх вы пра ба ван ні ад на ча со-

ва з вы пра ба ван ня мі ай чын ных 

9-мет ро вых се я лак і 6-мет ро ва га 

кам бі на ва на га агрэ га та з увяз-

кай да ўся го на бо ру па ля вых 

ра бот на кан крэт ным по лі. У вы-

ні ку гэ та да зво ліць зра зу мець, 

у ме жах якіх тэх на ло гій тая ці 

ін шая ма шы на зной дзе ся бе ў 

сіс тэ ме ма шын. Уні вер саль ных 

ра шэн няў не іс нуе для кож на га 

по ля, так што цал кам маг чы ма, 

што ў ней кай кан крэт-

най сі ту а цыі се ял-

ка-гі гант бу дзе 

са праў ды рэн-

та бель най.

А ўво гу ле ма шы на па він на 

быць «убу да ва на» ў «сям'ю» тых 

ці ін шых ма шын, для эфек тыў на-

га ра шэн ня вы твор чай за да чы. 

За раз асоб на ўзя тая ма шы на ні-

ко му не ці ка вая, яна па він на быць 

част кай сіс тэ мы. І аца ніць эфек-

тыў насць ма шы ны мож на толь кі 

як эле мен та тэх на ло гіі. Ска жам, 

пад нар маль ны прэс-пад бор шчык 

па трэб ны спе цы яль ныя ка сіл кі і 

гэ так да лей. Я спа дзя ю ся, дум ка 

зра зу ме лая.

— Маг чы ма, за апош ні час 

з'я ві лі ся но выя ме та ды кант-

ро лю.

— Важ на ін шае: ры нак стаў 

на сы ча ны сіс тэ ма мі кант ро лю 

за ра бо тай тэх ні кі, прый шлі но-

выя іх вы твор цы, яны кан ку ры-

ру юць па між са бой, і ў вы ні ку 

кошт сіс тэм іс тот на зні зіў ся. І іх 

ука ра нен не не звя за на з вя лі кі-

мі рас хо да мі на ват для ся рэд ніх 

гас па да рак. Той жа на ві га тар 

каш туе сто руб лёў. Лі чыль нік 

па лі ва каш туе больш, ты ся-

чу руб лёў з ліш кам, але ка лі 

ўзяць у раз лік аб' ёмы са ляр кі, 

якая за зме ну пра хо дзіць праз 

ма гут ны трак тар, то лі чыль нік 

аку піць ся бе вель мі хут ка. 

Ра ней на ўсю кра і ну быў 

адзін рас хо да мер па лі-

ва кош там 34 ты ся чы 

еў ра... Мо жа це аца-

ніць пра грэс у гэ тай 

га лі не.

І ўсё ж но выя 

срод кі вы мя рэн няў 

пры вы пра ба ван нях 

тэх ні кі з'яў ля юц ца, іх 

кошт да стат ко ва вы со-

кі, і мы на гэ тыя за тра-

ты ідзём, каб за бяс пе чыць 

дак лад насць. На бы ва ем да ра-

гое вы мя раль нае аб ста ля ван-

не, яно да стат ко ва да лі кат нае, 

ска жам так, па тра буе вы со-

кай ква лі фі ка цыі спе цы я-

ліс таў. На ват за пус ціць з 

пер ша га ра зу ня прос та, 

за пра ша ем прад стаў ні ка 

за во да-вы твор цы.

— Ці мож на га ва-

рыць пра ней кую ай-

чын ную ма шы ну, якая апош-

нім ча сам імк лі ва ўвар ва ла ся 

на рын кі...

— Па куль та кой пра рыў ной 

ма шы ны за апош ні час у нас ня-

ма. Хо ць пэў ныя на він кі ці ма ды-

фі ка цыі з'яў ля юц ца. Той жа кам-

байн для збо ру ягад, што рас-

туць на кус тах. Цвёр дай яга ды, 

та кой як шып шы на, глог. Ёсць 

са ма ход ны, ёсць і пры чап ны та кі 

кам байн. Гэ та рас пра цоў ка НПЦ 

па ме ха ні за цыі сель скай гас па-

дар кі, абедз ве ма дэ лі пра пра ца-

ва ны, пра хо дзі лі вы пра ба ван ні і 

па ка за лі ся бе з доб ра га бо ку.

Але ра бо ты над на шай су пер-

тэх ні кай вя дуц ца. Та му ж «Гом-

сель ма шу» да вя дзец ца яшчэ 

па пра ца ваць над но вым су пер-

кам бай нам. Пра рыў ныя ма дэ лі і 

кам бай на, і трак та ра — бу дуць, 

ра бо та над імі ідзе. Але паў то-

рым ся, па трэ бен час. Ад мо ман-

ту ства рэн ня пер ша га ўзо ру да 

вы ха ду на знеш нія рын кі МТЗ-

80/82 спат рэ бі ла ся 14 га доў. Ме-

на ві та столь кі кра і на ад пра цоў-

ва ла тэх на ло гію і якасць гэ та га 

трак та ра. І ўжо по тым ён рэ ва-

лю цый на вый шаў на знеш нія 

рын кі і за ва я ваў іх. І ге не раль ны 

кан струк тар трак тар на га за во да 

ў Фран цыі ўра чыс та ўру чыў клю-

чы ад 500-ты сяч на га трак та ра 

фран цуз ска му фер ме ру.

— Што з га за ма тор най тэх ні-

кай, Аляк сандр Ула дзі мі ра віч?

— Кам байн на га за вым па лі-

ве пра цуе, пра хо дзіць вы твор-

чыя вы пра ба ван ні. Уво сень мы 

пра во дзі лі пер шыя ацэн кі. Сё-

ле та ра зам з «Гом сель ма шам» 

бу дзем зай мац ца тэ май больш 

шчыль на. А на трак та рах па куль 

ра бо ты пры пы не ны, ма шы ны 

вяр ну лі ся на за вод. Пад ра бяз-

нас цяў не ве даю, мы імі па куль 

не зай ма лі ся.

— Пры пра вя дзен ні вы пра-

ба ван няў ча му вы ад да яце 

пе ра ва гу, на што звяр та е це 

ўва гу перш за ўсё?

— На пер шы план заў сё ды 

вы хо дзіць праб ле ма бяс печ нас-

ці. Ма шы на перш за ўсё па він-

на быць бяс печ най. І яе свят-

ло сіг наль нае аб ста ля ван не; і 

па стаў ле ны не аб ход ныя ага ро-

джы — усе част кі, якія кру цяц-

ца, за кры ты; і су праць пад кат нае 

ўстрой ства ёсць, і гэ так да лей. 

Да ка за на на мі, што ма шы на 

бяс печ ная, — та ды ўсё ас тат-

няе вы ра шае эка но мі ка. Ка лі 

яна вы кон вае свае функ цыі пры 

мі ні маль ных за тра тах, зна чыць, 

ма шы на атры ма ла ся.

— Тэх ніч ная асна шча насць 

стан цыі па ляп ша ец ца?

— Кож ны год ро біц ца крок 

на пе рад у гэ тым кі рун ку. Бу-

дзем ства раць су час ны стэнд 

для вы пра ба ван няў ка бін, і гэ та 

так са ма крок на пе рад. Па ста ян-

на мя ня юц ца са мі па тра ба ван ні 

да пра вя дзен ня вы пра ба ван няў, 

увод зяц ца но выя, больш жорст-

кія па ра мет ры, я ка заў пра тое. 

Пад гэ та па трэб на аб ста ля ван-

не ад па вед най дак лад нас ці. 

І трэ ба свое ча со ва за мя няць 

пры бор нае 

а б  с т а  л я  в а н  н е , 

удас ка наль ваць кан струк-

цыю стэн даў. На гэ та скі ра ва ны 

на шы на ма ган ні ў апош нія га ды. 

Атрым лі ва ем пад трым ку з бо ку 

бюд жэ ту і ўклад ва ем улас ныя 

срод кі.

Асаб лі вую ўва гу звяр та ем 

на пад рых тоў ку спе цы я ліс таў, 

бо лі чым яе клю ча вым фак та-

рам. Па сы ла ем сва іх лю дзей на 

ву чо бу ў Ра сію, Поль шчу, там 

ёсць цу доў ныя вы пра ба валь ныя 

ар га ні за цыі. Пе рад вы стаў кай у 

Га но ве ры сё ле та на ве да ем вы-

дат на аб ста ля ва ны ня мец кі вы-

пра ба валь ны цэнтр ДЛГ. Гэ та, 

ві даць, са мы пра су ну ты ў све це 

вы пра ба валь ны цэнтр, у нас з ім 

пад пі са ны да га вор. Я так са ма 

па вы шаў улас ную ква лі фі ка цыю 

ў Аме ры цы на «Джон Дзі ры», 

па гля дзеў, як пра цу юць іх вы-

пра ба валь ні кі.

— Па за бюд жэт ных вы пра-

ба ван няў пра во дзі це шмат?

— Так, да стат ко ва шмат. 

У тым лі ку атрым лі ва ем за ка-

зы з-за мя жы. Пры ем на, што 

на шу стан цыю там ве да юць і 

нам да вя ра юць. Мы да стат ко-

ва шчыль на су пра цоў ні ча ем з 

фір май Bаsf па ацэн цы кам па-

нентаў па лі ва. Гэ та най буй ней-

шы ў све це вы пра цоў шчык хі міч-

най пра дук цыі. Яны пра вод зяць 

вы пра ба ван ні пры са дак, ма сел і 

гэ так да лей, бе ла рус кія за во ды 

з імі сяб руюць.

Пра цу ем з вы твор ца мі ка му-

наль най тэх ні кі па вы пра ба ван ні 

кам па не нтаў. І ка бін, пра якія я 

ка заў, і ця га ва-счап ных пры-

ста са ван няў, ся дзен няў і гэ так 

да лей.

Боль шасць да іль ных уста но-

вак на жы вё ла га доў чых комп-

лек сах і фер мах — ужо ай чын-

най вы твор час ці, хо ць ёсць і ім-

парт ныя. Трэ ба толь кі на леж ным 

чы нам іх экс плу а та ваць. У нас 

пра цуе кам п'ю тар ная пра гра ма 

па кант ро лі за пра вя дзен нем 

тэх ніч на га аб слу гоў ван ня да іль-

ных за лаў, час ад ча су пра во-

дзім «кант роль ныя ра бо ты» — ці 

вы кон ва ец ца тэх аб слу гоў ван не 

рэ аль на і на коль кі якас на. Грун-

ту ю чы ся на скар гах гас па да рак, 

зра бі лі спе цы яль ны стэнд для 

пра вер кі са ско вай гу мы на да-

іль ных уста ноў ках.

На шы маг чы мас ці да стат ко-

ва вя лі кія, жа дан не пра ца ваць у 

ка лек ты ву ёсць, за ка зы пры ма-

ем ах вот на.

— Ці мож на ска заць, што 

стан цыя ў пэў ным сэн се з'яў-

ля ец ца ба ро мет рам для Мі ніс-

тэр ства сель скай гас па дар кі і 

ўра да, бо, аба пі ра ю чы ся на ва-

шы пра та ко лы і спра ва зда чы, 

яны мо гуць больш дак лад на 

ад соч ваць тэн дэн цыі ў аграр-

ным ма шы на бу да ван ні?

— Ду маю, што так. У нас у 

дэ ві зе за пі са на «Мы за бяс печ-

ва ем не за леж насць і кам пе тэнт-

насць». Гэ та азна чае, што на 

наш вы нік не ўплы ва юць ней кія 

ста рон нія фак та ры. Імен на так 

і ста ра ем ся пра ца ваць. Аба пі-

ра ю чы ся на на ву ку, пад трым-

лі ва ю чы су вязь з ай чын ны мі 

сель ска гас па дар чы мі ВНУ. Мы 

ўза е ма дзей ні ча ем з аграр на-

тэх ніч ным уні вер сі тэ там, на 

стан цыі пра цу юць фі лі ялы дзвюх 

ка фед раў БА ТУ. Пры яз джа юць 

сту дэнц кія гру пы, і мы, згод на 

з іх ву чэб ным пла нам, зна ё мім 

бу ду чых спе цы я ліс таў са сва і мі 

на пра цоў ка мі.

На коп ле ныя кад ра мі стан цыі 

ве ды і шмат га до вы во пыт, у тым 

лі ку і як бы ло га фі лі яла Усе са-

юз на га ін сты ту та па вы шэн ня 

ква лі фі ка цыі Дзярж кам сель гас-

тэх ні кі СССР, і бы лой рэс пуб лі-

кан скай вы стаў кі но вай тэх ні кі, 

мож на бы ло б вы ка рыс тоў ваць 

больш поў на, ка лі ства рыць 

на на шай ба зе рэс пуб лі кан скі 

цэнтр па ўка ра нен ні сіс тэм дак-

лад на га зем ля роб ства. Каб на-

ву чаць лю дзей, як ка рыс та юц ца 

гэ ты мі сіс тэ ма мі ва ўсім све це і 

як ка рыс тац ца нам, бо па трэ ба ў 

гэ тым ста ла над звы чай ак ту аль-

най. Мі ніс тэр ства нас заў сё ды 

пад трым лі вае ва ўсіх на шых па-

чы нан нях, спа дзя ём ся і на пад-

трым ку гэ тай іні цы я ты вы.

Ад рэ дак цыі. Шчы ра дзя ку-

ем за да па мо гу ў пад рых тоў цы 

пуб лі ка цыі на мес ні ку ды рэк та-

ра Бе ла рус кай МВС па выпра-

ба ван нях Іга ру Мі ка ла е ві чу 

Мацюту.

Гу та рыў 

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

Здым кі Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.
УНП 600068848.

Ра бо та Бе ла рус кай МВС — 
ба ро метр для ўра да

Бе ла рус кая ма шы на вы пра ба валь ная стан цыя га то ва стаць 
цэнт рам па ўка ра нен ні дак лад на га зем ля роб ства
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Ін жы нер Аляк сандр ВОЎ ЧАК 
зна ё міц ца з вы ні ка мі вы пра ба ван няў тры ва лас ці ка бі ны трак та ра.

Вя ду чы ін жы нер Мі ка лай НА СКО ВІЧ 
да сле дуе тры ва ласць гу мы да іль на га апа ра та.

Інжынер ла ба ра то рыі ме ха ні за цыі жы вё ла га доў чых фер маў 
Максім ДЗЯДЗЮЛЯ ка ля стэн да вы пра ба ван няў да іль на га аб ста ля ван ня.

Вы пра ба ван не 
ця га ва-счап ных 
пры ста са ван няў 
сель гас тэх ні кі пра во дзіць 
ін жы нер Ва ле рый БА ГА ЛЕ ПАЎ.

За гад чык ла ба ра то рыі бяс пе кі і эр га но мі кі сель гас тэх ні кі 
Яў ген ПА ЛЯ ШЧУК і ін жы нер Але на МЕЛЬ НІК да сле ду юць 

уз ро вень віб ра цыі пры кі ра ван ні мо та куль ты ва та рам.

Ды рэк тар Бе ла рус кай МВС Аляк сандр ВА ШЧУ ЛА — 
адзін з су аў та раў гэ тай кні гі, вы пу шча най пад эгі дай 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі.

«На коп ле ныя 
кад ра мі стан цыі ве ды 
і шмат га до вы во пыт можна 
было б выкарыстаць 
больш поўна, ка лі 
ства рыць на на шай ба зе 
рэс пуб лі кан скі цэнтр 
па ўка ра нен ні сіс тэм 
дак лад на га зем ля роб ства».


