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Ка лi ў го ра дзе дзяў ча ты 

хо чуць за муж за ай цiш нi-

ка, то ў вёс цы ка жуць, што 

спа да рож нi ка жыц ця вар та 

шу каць ся род кам бай не-

раў — яны не ба яц ца ра бо-

ты i ўме юць за раб ляць гро-

шы. У аг ра га рад ку Жо дзiш кi 

Смар гон ска га ра ё на мо ла дзi 

не над та шмат, але не ўсе 

з'е ха лi ў го рад у по шу ках 

леп шай до лi. Са ма му ма ла-

до му кам бай не ру ў Жо дзiш-

ках яшчэ ня ма 25. Ён ле тась 

скон чыў унi вер сi тэт, пра цуе 

ў гас па дар цы аг ра но мам па 

ахо ве рас лiн, а пад час жнi ва 

са дзiц ца ў ка бi ну кам бай на.

— У нас мо ладзь, якая 

прый шла пас ля ВНУ або 

ка ле джаў у аг ра но мiю, у 

заа тэх нi ку, — усе яны пра-

цу юць. У асноў ным па раз-

мер ка ван нi, але ёсць i тыя, 

хто за ста юц ца, — рас каз вае 

ды рэк тар фi лi яла «Жо-

дзiш кi» УВП «Смар гон скi 

кам бi нат хле ба пра дук таў» 

Анд рэй ЯНЮК. — У са ма га 

ма ла до га на ша га ве ту ра ча 

ўжо скон чы ла ся ад пра цоў-

ка, але яна за ста ла ся пра ца-

ваць. Спе цы я лiст па кор ма-

на рых тоў цы два га ды ад пра-

ца ваў i так са ма за стаў ся... 

У ШТАТ НЫМ 
РЭ ЖЫ МЕ

Ра бо та кам бай не ра — се-

зон ная. Асноў ны за ро бак — 

з мая да ве рас ня-каст рыч-

нi ка. По тым — за цiш ша, 

за ро бак сцiп лы. У снеж нi-

сту дзе нi ў трак та рыс таў — 

час пра цоў ных ад па чын каў. 

За тое ў се зон мож на за ра-

бiць не каль кi ты сяч до ла раў. 

Праў да, пра ца ваць ча сам 

да во дзiц ца па 13-15 га дзiн 

у су ткi — i на ват больш.

— Ад ча го за ле жыць за-

ро бак кам бай не ра?

— Ад коль кас цi на ма ло-

ча ных тон i, зра зу ме ла, ад 

якас цi — тлу ма чыць ды рэк-

тар. — Ня якас ны на ма лот 

свед чыць пра не пра фе сi я на-

лiзм кам бай не ра, якi дрэн на 

ад рэ гу ля ваў свой кам байн.

Роз ныя куль ту ры ў роз-

нае на двор'е па тра бу юць 

роз ных на лад аб ста ля ван ня. 

Гэ та му, зра зу ме ла, ву чаць 

у ка ле джах, дзе рых ту юць 

трак та рыс таў. Але пра фе сi я-

 на лiзм, як i ў лю бой спра ве, 

пры хо дзiць толь кi з во пы там. 

Да рэ чы, аб слу гоў ван нем i 

ра мон там да ру ча най яму ма-

шы ны кам бай нер зай ма ец ца 

сам — СТА для кам бай наў не 

пра ду гле джа на.

— Амаль ты ся чу тон 

ужо на ма ла цiў, — рас каз-

вае кам бай нер Ста нi слаў 

ПЛОС КI. — Сё ле та ўра джай 

доб ры. Я яч мень ма ла цiў 

усю да ро гу. Пша нi цы бы ло б 

бо лей, там збож жа ця жэй-

шае. Вя до ма, i на жы це хут-

чэй «на бiў» бы ты ся чу.

Але тут, як у вой ску — на 

якi ўчас так па ста вiў га лоў ны 

аг ра ном, там i «зма гай ся». 

Зрэш ты, як рас тлу ма чыў 

су раз моў нiк, асаб лi вас цi 

ўбра ных куль тур так са ма 

ўлiч ва юц ца пры на лi чэн нi 

зар пла ты.

— А ад куль пай шла гэ-

тая тра ды цыя — кам бай-

не ры-«ты сяч нi кi»?

— Яшчэ з трыц ца тых га-

доў мi ну ла га ста год дзя, — 

ад каз вае ды рэк тар. — 

Та ды на кам бай ны за кож-

ную ты ся чу зо рач кi кле i лi. 

З та го ча су гэ та тра ды цыя i 

за ста ла ся — «ты сяч нi кi».

— Як i па няц це «бiт ва за 

ўра джай»?

— Ды якая там бiт ва!.. Мы 

не зма га ем ся, а пра цу ем у 

штат ным рэ жы ме. Ёсць га-

ды, ка лi бы ва юць пы тан нi па 

на двор'i, па-роз на му спее ад-

на куль ту ра на роз ных па лях, 

трэ ба шу каць, ку ды па ехаць 

убi раць сён ня i заўт ра. Сё ле-

та з на двор' ем па шан ца ва ла, 

мож на ўбi раць усё за пар — 

лю бую куль ту ру, акра мя яра-

вой пша нi цы, якая яшчэ не 

са спе ла. Што та кое сён ня 

ўбор ка? Пры ехаў на по ле ў 

80 гек та раў — i ўбi рай са бе. 

Га лоў нае, каб нi чо га не ла-

ма ла ся i каб бы лi ма шы ны 

вы во зiць збож жа.

ЧА ЛА ВЕ ЧЫ 
ФАК ТАР

Кам байн ураж вае сва i мi 

па ме ра мi — у ка бi ну вы са-

чэз най ма шы ны трэ ба па-

ды мац ца па да во лi доў гай 

лес вiч цы. Кi ру ец ца гэ тая 

ма хi на джой сцi кам. Ёсць 

дзве пе да лi — счап лен не 

i тор маз — i ка ля дзя сят ка 

тумб ле раў спра ва.

— Тут ўклю ча ем ма ла цiл-

ку, тут — жат ку, гэ та — вы-

груз ка збож жа, — пра во дзiць 

для мя не лiк без Ста нi слаў.

Сён ня ра нi цай iшоў 

дождж, i на по ле кам бай ны 

вый дуць кры ху паз ней — 

мок рае збож жа доб ра не 

вы ма ла цiц ца, трэ ба, каб 

тро хi пра сох ла. Во пыт ны 

кам бай нер ба чыць по ле 

i ад ра зу ж ра зу мее, якiя 

рэ жы мы па трэб ныя для 

ўбор кi. Час та гэ тая пра фе-

сiя пе ра хо дзiць у спад чы ну. 

А яшчэ ня рэд ка экi паж кам-

бай на — гэ та баць ка i сын. 

У фi лi яле «Жо дзiш кi» та кiх 

два.

— Пад час жнi ва (i збож жа -

ўбор кi, i асаб лi ва кор ма-

на рых тоў кi) вель мi важ ны 

ча ла ве чы фак тар, — ка жа 

ды рэк тар. — Бо гэ та пра-

цэс твор чы, тут па трэб ны i 

та лент, i во пыт. Ёсць трак-

та рыс ты, якiм на ка на ва на 

толь кi пры чэп за са бой ця-

гаць. Нi ўбор ку збож жа, нi 

на рых тоў ку кар моў iм не да-

ве рыш. Не тое каб яны п'юць 

цi не ста ра юц ца — прос та не 

атрым лi ва ец ца. А тыя ме ха-

 нi за та ры, якiх мож на па са-

дзiць i на кам байн пад час 

жнi ва, i на ўбор ку кар моў 

ад пра вiць, i на во ры ва, i на 

жы вё ла га доў чыя аб' ек ты, у 

лю бой гас па дар цы — «за ла-

ты за пас».

Фi лi ял «Жо дзiш кi» — сы ра -

вiн ная ба за Смар гон ска га 

кам бi на та хле ба пра дук таў. 

Сю ды (i на шэ раг iн шых 

прад пры ем стваў) па дзярж-

за ка зе па сту пае збож жа, 

што вы рас ла на па лях гас-

па дар кi. Акра мя та го, част-

ко ва з са бра най тут пша нi цы 

ро бiц ца вя до мая «Лiд ская 

му ка». Амаль 80 % ура джаю 

на кi роў ва ец ца на вы твор-

часць кам бi кар моў (у гас-

па дар цы — амаль 9 ты сяч 

га лоў жы вё лы). 

ХАТ НЯЯ 
ГАС ПА ДАР КА — 
НА ЖА НО ЧЫЯ 
ПЛЕ ЧЫ

У аг ра га рад ку Жо дзiш кi 

ка ля ты ся чы да моў, ся рэд-

нi ўзрост на сель нiц тва — 

45 га доў. Ка лi ле там муж чы-

ны ад цям на да цям на ў по лi, 

хат няя гас па дар ка цал кам 

пе ра клад ва ец ца на жа но-

чыя пле чы.

— Ды якая там гас па дар-

ка! — ка жуць мяс цо выя жы-

ха ры. — Гэ та ра ней па дзве-

тры ка ро вы ме лi, а ця пер ма-

ла дзе тры ма юць на ват ад ну. 

Ку ры, гу сi, iн ды кi, дзе-нi дзе 

свiн ня цi авеч ка. Ну, ага род, 

зра зу ме ла, цяп лi цы...

Вась мi га дзiн ны ра бо чы 

дзень — на фер ме або ў 

сель вы кан ка ме — так са ма 

нi хто не ад мя няў. Як i мыц цё, 

пры бор ку, га та ван не ежы.

— Прос та мы так пры вык-

лi, тлу ма чаць мне. Як гэ та — 

жыць у вёс цы i не па ста вiць 

ка ля до ма цяп лi цу?

Мож на, вя до ма, i па-iн-

ша му. У апош нiя га ды ў 

Жо дзiш ках i на ва кол лi ак-

тыў на скуп ля юць да мы мiн-

ча не — як да чы на ле та. 

Ма ляў нi чая Вi лiя, чыс тыя 

азё ры, хва ё выя ля сы... Вя-

лi кi го рад на пруж вае, «усё 

ўклю ча на» — на да ку чы ла, 

рай скiя аст ра вы — да лё ка 

не кож на му па кi шэ нi. 

А тут — чым не вост раў? 

Асаб лi ва ка лi за брац ца да-

лей у лес, дзе на ват ма бiль-

ная су вязь не пра цуе.

— Iн шы раз у та кой глу-

шы ха ты куп ля юць! Iм чым 

да лей ад на се ле ных пунк-

таў, тым цi ка вей! — рас каз-

ва юць тут пра пры ез джых.

Ро бяць у ста рэнь кiм до мi-

ку ра монт, а больш за мож-

ныя — на бы ва юць зям лю i 

ста вяць но вы дом. Тра вiч-

кi па се я лi, арэль кi па ста-

вi лi i вы со кiм пло там усё 

гэ та аб нес лi. У ка рэн ных 

жы ха роў ага ро джы да во-

лi ўмоў ныя, нi зень кiя, каб 

су сед кам зруч на бы ло пе-

ра га вор вац ца за ра бо тай 

у ага ро дзе. Так што мо да 

на вы со кiя пла ты вы клi кае 

пэў нае не за да валь нен не. 

У мяс цо вых жы ха роў усё 

яшчэ пры ня та доб ра су сед-

ства. Вя сел лi, праў да, усёй 

вёс кай ўжо не свят ку юць, i 

су стра кац ца лю дзi ста лi ра-

дзей у су вя зi з пан дэ мi яй. 

Хоць асаб лi вай па нi кi тут 

не бы ло. Ды рэк тар рас каз-

вае, што i мас кi, i дэз ын-

 фi цы ру ю чыя срод кi бы лi за-

куп ле ныя i раз да ва лi ся ра-

бот нi кам, але лю дзi ка рыс-

та лi ся ўсiм гэ тым толь кi, ка лi 

еха лi ў го рад.

Ле та ў вёс цы — па ра, 

ка лi ў су тках не ха пае яшчэ 

ад ной га дзi ны.

— Бы вае, пры ля цiш па 

цем ры з ра бо ты, а яшчэ до-

ма трэ ба шмат ча го зра бiць. 

I ро бiш да па зна, — дзе лiц ца 

Ста нi слаў. — А на заўт ра так 

спаць хо чац ца! З iн ша га бо-

ку, жыў бы ў го ра дзе — што 

там ра бiць? Доб ра, ка лi яшчэ 

свой дом, ага ро дзiк, га раж. А 

ка лi не? Пас ля ра бо ты лёг на 

ка на пу i пi ва п'еш? Сум на.

Ген дар ная роў насць сю-

ды па куль не даб ра ла ся. 

Жан чын-«кам бай нер шаў» 

ня ма, i на ват та кая зда гад-

ка вы клi кае ўсмеш ку.

— Ка лi б дзяў чы на ад-

ву чы ла ся на трак та рыс та i 

бы ла тал ко вым спе цы я лiс-

там — узя лi б на ра бо ту, ча-

му б не, — ка жа ды рэк тар.

Але, ня гле дзя чы на маг-

чы масць за ра бiць гро шы, 

жан чы ны па куль у гэ тую 

сфе ру не iдуць.

Вы хад ных ле там у сель-

скай гас па дар цы не бы вае. 

Ад па чы нак бу дзе зi мой.

— За раз пас ля кам бай на 

на во ры ва пой дзем i амаль да 

«бе лых мух», як ка жуць, — 

га во рыць Ста нi слаў. — А зi-

мой на ра бо ту iдзеш га дзiн 

у 9, i ў тры-ча ты ры га дзi ны 

дня ўжо воль ны. Узiм ку на 

ра мон це ў асноў ным ста iш. 

За раб ля еш з кан ца вяс ны да 

каст рыч нi ка, а по тым жы веш 

на гэ тыя гро шы. 

АД РА СЫ 
ДА РА СЫ

Ра бо чы дзень кам бай-

не ра па чы на ец ца ў 7 га дзiн 

ра нi цы. Ве ча рам звы чай на 

лю дзi стом ле ныя, не аб ход-

ныя тэх нiч ныя ра бо ты па 

што дзён ным аб слу гоў ван нi 

кам бай на i за праў ку па лi-

вам пе ра но сяць на ра нi цу. 

У во сем, ка лi ня ма даж джу, 

тэх нi ка ўжо ў по лi.

Па по лi кам байн ру ха ец-

ца з хут ка сцю 3–5 кi ла мет-

раў у га дзi ну. Ка лi па се вы 

рэд кiя — хут чэй. Ра бо та 

на кам бай не па тра буе па-

ста ян най ўва гi — трэ ба 

слу хаць ма тор i гля дзець у 

жат ку, каб ка ла сы зра за лi-

ся аку рат на. Са чыць, каб за 

кам бай нам не за ста ва ла ся 

«гры ва» (ня зжа тая па ла-

са), — за да ча па моч нi ка 

кам бай не ра. Ка лi «гры ва» 

ёсць, у за леж нас цi ад яе 

шы ры нi ма шы на або вяр-

та ец ца i зжы нае яе, або па-

моч нiк ро бiць гэ та ўруч ную. 

За дзень адзiн пра фе сiй ны 

экi паж мо жа ўбраць ка ля 

20 гек та раў по ля. Мож на i 

30 гек та раў, ка жуць кам-

бай не ры, але гэ та ка лi пра-

ца ваць i ноч чу. Ад нак па 

на чах убi ра юць толь кi не-

ка то рыя куль ту ры. Час цей 

кам бай ны пра цу юць на па-

лях «ад ра сы да ра сы».

Пра нар ма ва ны ра бо чы 

дзень у сель скай гас па дар-

цы ў цёп лы се зон га вор ка не 

iдзе. Пра ца i за ро бак вы мя-

ра юц ца не га дзi на мi, а то на мi 

на ма ло ту — коль кi за ро бiш, 

столь кi i атры ма еш. Абед i 

вя чэ ру кам бай не рам пры во-

зяць непасрэдна ў по ле са 

ста лоў кi кам бi на та хле ба-

пра дук таў. Пер шае, дру гое, 

кам пот, бу лач кi. Гас па дар ка 

аплач вае 80 % кош ту хар-

ча ван ня, 20 % вы лiч ва ец ца 

з за роб ку. Па гра шах гэ та  

дзесь цi ад 60 ка пе ек да руб-

ля. Пла цiць за хар ча ван не 

кам бай не раў пад час жнi ва 

цал кам або част ко ва, кож-

ная гас па дар ка вы ра шае 

са ма: не дзе кор мяць бяс-

плат на, не дзе ўтрым лi ва юць 

i 50 % кош ту страў.

Ка лi на по лi па лег лi ца, 

ра бо та iдзе па воль ней, бо 

ка ла сы трэ ба спа чат ку пад-

няць. Але сё ле та моц най 

па лег лi цы ня ма. У ва ко лi-

цах Жо дзi шак бы ло толь кi 

ад но та кое по ле, i яго ўжо 

ўбра лi.

Пра цяг ласць фi лi яла 

«Жо дзiш кi» — ка ля 45 кi ла-

мет раў з ад на го кан ца гас-

па дар кi ў дру гi. Збож жа вых 

да ўбор кi — ка ля 2900 гек-

та раў i яшчэ 400 гек та раў 

рап су, якi ўжо ўбра лi. А кам-

бай наў тут дзе сяць. Два но-

выя, ай чын най вы твор час цi, 

бы лi на бы ты ле тась.

— Не ма ла ма шын?

— Спраў ля ем ся. Яшчэ i 

су се дзям да па ма га ем.

Ёсць у гас па дар цы i ня-

мец кiя кам бай ны, i аме ры-

кан скi John Deere. Але, як 

рас тлу ма чыў су раз моў нiк, 

тое, што больш да свед ча-

ным кам бай не рам да ста-

ец ца за меж ная тэх нi ка, — 

не больш чым стэ рэа тып. 

Ме ха нi за тар атрым лi вае 

кам байн i га доў 10-15 на 

iм пра цуе кож ны се зон: за 

гэ тыя га ды пры вы ка еш да 

сва ёй ма шы ны, вы ву ча еш 

яе «но раў».

— Ка лi б пра па на ва лi пе-

ра сес цi на «аме ры кан ца», я б, 

на пэў на, ад мо вiў ся. Шос ты 

се зон май му кам бай ну i — 

цьфу-цьфу, не пра га ва рыц-

ца — сур' ёз ных па ло мак не 

бы ло. Па дро бя зях — зра-

зу ме ла. Вы праў ляю сам. 

Сам ра ман ту еш — сам бе-

ра жэш.

— Цi ка ва пра ца ваць на 

кам бай не?

— Цi ка ва. А мо жа быць, 

прос та звыч ка. Пра ца ваць 

жа дзесь цi трэ ба. I мая ра бо-

та мне, у прын цы пе, па да ба-

ец ца, — па цiс кае пля чы ма 

Ста нi слаў.

Амаль тое ж пы тан не — 

за што лю бi це сваю ра бо-

ту? — за даю i ды рэк та ру 

фi лi яла «Жо дзiш кi».

— На пэў на, за тое, што ў 

сель скай гас па дар цы мож-

на ўба чыць вы нiк сва ёй пра-

цы, — ка жа Анд рэй Янюк. — 

Сён ня па се яў — не ўза ба ве 

ўзы шло. Ка лi ўсё зроб ле на 

пра вiль на ды на двор'е не 

пад вя ло — бу дзе ўра джай. 

Тое ж са мае i ў жы вё ла га-

доў лi: хтось цi до iць па 7 лiт-

раў на ка ро ву, а хтось цi — 

22 лiт ры, як на ша гас па-

дар ка. Коль кi пра цы ўклаў, 

та кi вы нiк i атры маў. Мне 

зда ец ца, маг чы масць уба-

чыць рэ аль ны вы нiк сва ёй 

пра цы — гэ та вель мi важ на 

для кож на га. Гэ та ма ты вуе i 

на дае жыц цю сэнс.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ,

фота аўтара.

РА БО ЧЫ ДЗЕНЬ — НЕ НАР МА ВА НЫ
Улет ку ра бот нi кам сель скай гас па дар кi не ха пае яшчэ ад ной га дзi ны ў су тках

Па вы нi ках пе ра пi су на сель нiц тва мi ну ла га го да, ка-

ля 77,5 % бе ла ру саў жы вуць у га ра дах. Ад па вед на, 

у сель скай мяс цо вас цi пра жы вае ўся го 22,5 % на-

шых су гра ма дзян. Та кiм чы нам, пра фе сiя хле ба ро-

ба ста но вiц ца ўсё больш рэд кай i «экс клю зiў най». 

Жнi во — доб рая на го да па гля дзець, як жы вуць лю дзi, 

чыя пра ца ў пра мым сэн се кор мiць кра i ну.

Ра бо чы дзень кам бай не ра 
па чы на ец ца ў сем га дзiн ра нi цы. 

А па ло ве вось май кам бай ны 
ад праў ля юц ца на по ле.

Пра цяг ласць фi лi яла «Жо дзiш кi» — 
ка ля 45 кi ла мет раў з ад на го кан ца 

гас па дар кi ў дру гi.


