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Жы вая ра бо та 
для ды рэк та ра

З 1 са ка ві ка гэ та га го да «Па-
кроў скі» ўзна ча ліў Яў ген НІ ЧЫН-
ГЕР. За кон чыў Бе ла рус кі аграр-

ны тэх ніч ны ўні вер сі тэт, пра ца ваў 

ін жы не рам-элект ры кам у ад ной 

з сель гас ар га ні за цый, га лоў ным 

энер ге ты кам на Коб рын скай птуш-

ка фаб ры цы, ва ўпраў лен ні сель-

скай гас па дар кі і хар ча ван ня рай-

вы кан ка ма.

— Яў ген Іга ра віч, вы ў сель скай 

гас па дар цы не на ві чок. І ўсё ж но вая 

па са да, но вы ка лек тыў...

— Праб лем асаб лі вых не бы ло. 

Ад роз нен не ад ра ней шых па сад, 

ві даць, у тым, што тут больш ад-

каз нас ці за спра вы, вы ні кі дзей-

нас ці, за кад ры. Да вя ло ся спа сці-

гаць неш та но вае. Але ска заць, 

што бы ло вель мі цяж ка, не ма гу. 

Па па ра ду звяр таў ся да сва іх ка-

лег — кі раў ні коў ін шых гас па да-

рак — ні ко лі не ад маў ля лі. Да-

па ма га юць, заў сё ды ідуць на су-

страч і рай вы кан кам, і ўпраў лен не 

сель скай гас па дар кі, пад ка жуць, 

пад тры ма юць, — за пэў ніў Яў ген 

Іга ра віч. — А на огул ра бо та мне 

па да ба ец ца. Гэ та ра бо та жы вая — 

у по лі, мех май стэр нях, на фер-

мах, гэ та — па ста ян ныя зно сі ны з 

людзь мі. У ка бі не це бы ваю га дзі-

ну-дру гую, каб пра вес ці пла нёр ку, 

пад пі саць да ку мен ты, пры няць на-

вед валь ні каў.

За ха ван не тэх на ло гіі 
і аг ра тэх ні кі — свя тое

А спад чы на но ва му кі раў ні ку да-

ста ла ся не ма лая. Сё ле та збож жа-

выя ка ла са выя зай ма лі 2329 гек та-

раў, азі мы рапс — 560 гек та раў. Іх 

не аб ход на бы ло ўбраць свое ча со-

ва, у сціс лыя тэр мі ны і без страт. 

З гэ ты мі за да ча мі хле ба ро бы па-

спя хо ва спра ві лі ся, аб ма ла ці лі ўсё, 

як ка жуць, да апош ня га зяр нят ка. 

Ура джай насць скла ла 45,6 цэнт не ра 

з гек та ра, што знач на вы шэй ле таш-

няй. На ма ла ці лі ка ля 10,5 тыс. тон 

збож жа, рап су — 1000 тон. Гэ та му 

па спры я лі ўмо вы на двор'я. Але най-

больш ад каз насць ра бот ні каў і спе-

цы я ліс таў, за ха ван не тэх на ла гіч ных 

пра цэ саў і аг ра тэх ніч ных тэр мі наў. 

У гас па дар цы ўжо ўпра ві лі ся з сяў-

бой азі ма га рап су. Па сяў ныя пло-

шчы гэ тай куль ту ры за ста лі ся на ра-

ней шым уз роў ні. Ця пер у раз га ры 

сяў ба азі мых збож жа вых, пад якія 

ад ве дзе на 1800 гек та раў. Ак цы я нер-

нае та ва рыст ва зай ма ец ца так са ма 

вы рошч ван нем цук ро вых бу ра коў 

на пло шчы 450 гек та раў. «Гэ та для 

нас — пры яры тэт ны кі ру нак, — пад-

крэс ліў ды рэк тар. — Пра дук цыю 

зда ём на Жа бін каў скі цук ро вы за-
вод на пе ра пра цоў ку. Дзярж за каз у 
коль кас ці 10 300 тон са лод кіх ка ра-
няп ло даў вы ка на ем».

За ўлас ныя срод кі, 
без крэ ды таў

Ге надзь НІ КІ ЦЮК — на мес-
нік ды рэк та ра па жы вё ла га доў лі. 
Ме на ві та ад яго ў мно гім за ле жаць 
вы ні кі ў гэ тай га лі не. А Ге надзь Аляк-
санд ра віч, як пад крэс ліў ды рэк тар, 

спе цы я ліст ква лі фі ка ва ны, са праўд-
ны пра фе сі я нал, які ра зу мее, што без 
удас ка на лен ня, ука ра нен ня но вых 
тэх на ло гій нель га атры маць вя лі кае 
ма ла ко. У пры ват нас ці, на ма лоч-
на та вар ным комп лек се «Мі нін ка», 
які раз лі ча ны на 765 га лоў буй ной 
ра га тай жы вё лы, ідзе ўлад ка ван не 
да іль най за лы ў цэ ху раз дою. Асноў-
ныя ра бо ты прак тыч на за кон ча ны. 
Да 1 сту дзе ня 2020 го да пла ну ец ца 
ўвес ці яе ў дзе ян не. Мяр ку ец ца так-
са ма рэ кан струк цыя па мяш кан ня па 
вы рошч ван ні ця лу шак, за ўлас ныя 
срод кі, без пры цяг нен ня крэ ды таў.

— Вось у гэ тым но вым бу дын ку, 
дзе мы зна хо дзім ся, утрым лі ва ец ца 
640 ка роў і яшчэ 200 га лоў — у раз-
дой ным цэ ху. Ёсць і ста рое па мяш-
кан не на 340 га лоў, дзе прай шла 
рэ кан струк цыя, — рас ка за ла за гад-
чы ца комп лек су Іры на МАР ЧУК. — 
Для жы вё ла во даў ство ра ны на леж-
ныя бы та выя ўмо вы: па мяш кан ні 
для пры ёму ежы з ха ла дзіль ні ка мі, 
мік ра хва лёў ка мі, чай ні ка мі. Ёсць цёп-
лыя ту а ле ты, ду ша выя. Пра ца ваць 
так са ма тут кам форт на. Уста ноў ле-
на да іль нае аб ста ля ван не ня мец-
кай кам па ніі «Вест фа лія», тэх на ло гіі 

вы трым лі ва юц ца, на доі рас туць за 
кошт пра віль на га зба лан са ва на га 
ра цы ё ну — кам бі корм, шрот, кар ма-
выя да баў кі. На тэ ры то рыі комп лек су 
аб ста ля ва на ве тэ ры нар ная ап тэ ка, 
якая за бяс пе ча на ўсі мі не аб ход ны мі 
прэ па ра та мі. На іх кі раў нік гро шай 
не шка дуе. Бо зда роўе стат ка — за-
лог доб рых на до яў. У са ка ві ку, ка лі 

Яў ген Іга ра віч за сту піў 
на па са ду ды рэк та ра, 
у гас па дар цы да ілі 
11 літ раў ма ла ка на 
ка ро ву, а ця пер — 
амаль 18.

—  П л а  н у  е м 
атрым лі ваць больш 
«бе ла га зо ла та», 
не ста яць на ад ным 
мес цы. Для гэ та га 
ёсць усе пад ста вы. На 
но вым комп лек се пра-

цу юць ча ты ры да яр кі, на 

ста рым — дзве, у раз дой-

ным цэ ху — ад на. Ёсць пад-

мен ныя, якія да юць вы хад ныя. 

Ста ра ем ся, каб лю дзі пра ца ва лі па 

зме нах, не пе ра пра цоў ва лі. У ра бот-

ні ках не ма ем па трэ бы. Ідуць доб ра-

ах вот на, на ват ма ла дыя дзяў ча ты.

На служ бе — тэх ні ка
— Ма шын на-трак тар ны парк 

асна шча ны доб рай тэх ні кай. На-

ліч ва ец ца во сем энер га на сы ча ных 

трак та роў, па сяў ныя агрэ га ты, рас-

кід валь ні кі. Сло вам, усё не аб ход нае 

для сяў бы, убор кі, апра цоў кі сель-

гас куль тур. Але пла ну ем па ці ху яго 

аб наў ляць. У не ка то рых ма шын 

вый шаў тэр мін амар ты за цыі, пра-

ца ваць на іх не мэ та згод на, шмат 

срод каў вы дат коў ва ец ца на ра монт, 

па куп ку дэ та ляў, — ад зна чае Яў-

ген Ні чын гер. — Куп ля ем но вую 

тэх ні ку, ня даў на на бы лі праз лі зінг 

са ма ход ны апырс кваль нік, па коль-

кі вя лі кія пло шчы ад ве дзе ны пад 

рапс — 560 гек та раў. Та му гэ тая 

тэх ні ка нам вель мі спат рэ біц ца. 

На бы лі так са ма кор ма раз дат чык 

і кор ма змя шаль нік для жы вё лы. 

У пла нах — да бу ду ча га жні ва аб-

за вес ці ся яшчэ ад ным збож жа ўбо-
рач ным кам бай нам КЗС-1624. Гэ ты 
кам байн доб ра за рэ ка мен да ваў ся-
бе на на шых па лях — за два га ды 
не бы ло сур' ёз ных па ло мак.

Ху лі га наў 
не тры ма юць

— Лю дзей у нас ха пае, уся го ў ка-
лек ты ве на ліч ва ец ца 225 ча ла век, яны 
са ма ад да ныя пра цаў ні кі, не кі да юць 
ра бо ту на паў да ро зе, да вод зяць яе да 
кан ца, — ме на ві та так ха рак та ры зуе 
кад ры Яў ген Ні чын гер. — Не да хо пу ў 
спе цы я ліс тах так са ма ня ма. Ня даў на 
ўзя лі но ва га на чаль ні ка га ра жа. Зар-
пла та ў нас да стой ная. І ка лі ў ча ла-
ве ка ёсць жа дан не доб ра за раб ляць, 
гэ та цал кам маг чы ма. Мы ра зу ме ем, 
што за ма ца ваць кад ры мож на жыл лём. 
У нас па бу да ва на шмат да моў па Дзяр-
жаў най пра гра ме ад наў лен ня і раз віц ця 

ся ла, так зва ных 
у на ро дзе «прэ-
зі дэнц кіх» до мі-
каў. Тут жы вуць 
не толь кі спе цы-
я ліс ты, але і да-
яр кі, ме ха ні за та-
ры, хле ба ро бы. 
Так, па за ка на-
даў стве мож на 
да ваць гэ тае 
жыл лё і ме ды-
кам, і на стаў ні-
кам, і ра бот ні кам 
куль ту ры. Але ў 
пер шую чар гу 
за бяс печ ва ем 
ім сва іх ра бот ні-

каў, каб вы клю чыць ця ку часць кад раў. 
Сё ле та ўвя дзём у экс плу а та цыю яшчэ 
адзін дом, які па куль у ста дыі бу даў ніц-
тва. У гас па дар цы ёсць чар га на па ляп-
шэн не жыл лё вых умоў. Ад па вед на тут 
бу дзе вы дзя ляц ца пло шча тым, хто мае 
па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. 
Па ра лель на мы вя дзём ра монт ста рых 
ква тэр. У хут кім ча се ту ды за се ляц ца 
дзве сям'і.

Тых, хто пра цуе абы яка ва, абы 
дзень да ве ча ра, вы пі вох, пра гуль шчы-
каў Яў ген Іга ра віч на зы вае ху лі га на мі. 
Та кіх у гас па дар цы не тры ма юць. Кад-

ры кар пат лі ва пад бі ра юць шля хам 
кон курс на га ад бо ру. Ка лі на ра-

бо ту про сіц ца не зна ё мы ча-
ла век, з ін шай мяс цо вас ці, 

тэ ле фа ну юць на яго ра-
ней шае мес ца ра бо ты, 
ці ка вяц ца, як ён там 
ся бе за рэ ка мен да ваў. 
Гуль та ям — ад на знач-
на ад маў ля юць. А доб-
ра сум лен ныя ра бот ні-
кі пас ля ад па вед на га 
апы тан ня: дзе хо чуць 
пра ца ваць, на якіх 
умо вах, за ста юц ца. 

Вя до ма, у тым вы пад-
ку, ка лі абод ва ба кі ўсё 

за да валь няе і яны пры хо-
дзяць да зго ды.

— Мы так са ма за клю ча-
ем да га во ры з вы шэй шы мі і 

ся рэд не-спе цы яль ны мі на ву-
чаль ны мі ўста но ва мі на мэ та вую 

пад рых тоў ку ма ла дых спе цы я ліс таў. 
І пас ля на ву чан ня яны вяр та юц ца да 
нас. Па куль пас ля аба вяз ко вай ад пра-
цоў кі ні хто не сы шоў з гас па дар кі. Мы 
ра зу ме ем, ка лі ў нас бу дуць моц ныя 
спе цы я ліс ты, ра бот ні кі, то і гас па дар-
ка бу дзе раз ві вац ца, ру хац ца на пе рад. 
Рас кід вац ца кад ра мі, а за тым шу каць 
год ную за ме ну — ня ма сэн су.

«Бе ла га зо ла та» ста ла больш
У гас па дар цы шмат ува гі ад да юць раз віц цю жы вё ла га доў лі. Тут функ-

цы я ну юць два ма лоч на та вар ныя комп лек сы і дзве ма лоч на та вар ныя 
фер мы, на ліч ва ец ца 1720 дой ных ка роў. Акра мя та го, на ча ты рох фер мах 
вы рошч ва юць ма лад няк. У па раў на нні з пе ры я дам мі ну ла га го да па вя лі-
чы лі ся на доі ма ла ка. Ця пер тут атрым лі ва юць у ся рэд нім па 17,81 літ ра «бе ла га зо ла та» ў су ткі ад кож най 
ра гу лі. Ма ла ко зда юць на пе ра пра цоў ку на Коб рын скі мас ла сыр за вод эк стра-кла сам і вы шэй шым гатункам, 
пер ша га прак тыч на ня ма. Жы вё ла во ды ра зу ме юць, што іх за роб кі за ле жаць не толь кі ад коль кас ці на до енай 
пра дук цыі, але і ад яе якас ці. Та му пры ма юць не аб ход ныя за ха ды, каб зда ваць усё ма ла ко эк стра-кла сам.

Як ка жуць, ма ла ко ў ка ро вы на язы ку. Як па кор міш, так і атры ма еш. Та му ў «Па кроў скім» на рых тоў ка 
кар моў — на пер шым мес цы. Ужо на за па ша на больш 13,5 ты ся чы тон се на жу. І на гэ тым тут не спы ня юц ца. 
Кор ма на рых тоў ка пра цяг ва ец ца. Хут ка па да спее ку ку ру за, якая бу дзе вы ка ры ста на на сі лас. Шмат се на жу 
за клад ва юць у па лі мер ныя ма тэ ры я лы.

У ак цы я нер ным та ва рыст ве вы ка на лі дзярж за каз па збож жа вых. Ас тат ні ўра джай па кі да юць у ся бе або на 
да валь ніц кіх умо вах за во зяць для пе ра пра цоў кі на кам бі кор ма выя за во ды, каб за бяс пе чыць га да вую па трэ бу 
гра мад ска га стат ку ў кар мах. Гас па дар ка цал кам за бяс пе ча на сі лас на-ся наж ны мі 

тран шэ я мі. А ка лі на двор'е сыг рае на ру-
ку і бу дзе доб ры ўра джай ку ку ру зы, 
пры не аб ход нас ці тут змо гуць у 
сціс лыя тэр мі ны па бу да ваць 
да дат ко выя.

Доў гі час ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Па кроў скі» 
ўзна чаль ваў Вік тар Свян цец кі. Вік тар Іо сі фа віч, муд ры 
і во пыт ны кі раў нік, шмат зра біў для раз віц ця гас па дар кі, па кі нуў 
для пра даў жаль ні каў сва ёй спра вы доб рую асно ву. 
Ця пер ён пра цуе на ін шай па са дзе, а яго пас ля доў ні кі за хоў ва юць 
і пры мна жа юць на быт кі.

ЗА ХА ВАЦЬ І ПРЫ МНО ЖЫЦЬ НА БЫТ КІЗА ХА ВАЦЬ І ПРЫ МНО ЖЫЦЬ НА БЫТ КІ
Та кія за да чы ста вяць 
у ад кры тым ак цы я нер ным 
та ва рыст ве «Па кроў скі»

Вы твор чая на ра да. Зле ва на пра ва: на мес нік ды рэк та ра Аляк сандр ШАЎ ЧЭН КА, 
ін жы нер па ахо ве пра цы Юрый ГО ЛУБ, ды рэк тар гас па дар кі Яў ген НІ ЧЫН ГЕР, 
на мес нік ды рэк та ра па жы вё ла га доў лі Ге надзь НІ КІ ЦЮК, на мес нік га лоў на га 

бух гал та ра Свят ла на ХА МУ ТОЎ СКАЯ, ін спек тар ад дзе ла кад раў Люд мі ла ВА ЛА СЮК.

Пе ра да вы ме ха ні за тар Фё дар МАР ЧУК.

Якасць пра дук цыі 
ма лоч на та вар най фер мы 

пад піль ным кант ро лем 
ла ба ран та Алы КЛІМ ЧУК.

На ку ку руз ных па лет ках 
гас па дар кі вы рас ба га ты ўра джай, 
які па поў ніць кар ма вую ба зу.

Сле сар Дзміт рый СТЭЛЬ МА ШУК 
у па мяш кан ні, ку ды па сту пае пра дук цыя 
ма лоч на та вар най фер мы.
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УМЕЦЬ ЗА РАБ ЛЯЦЬ ГРО ШЫ, 

МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ


