
На чарзе — аўтаматызацыя 

Слова — дырэктару ДП «Саўгас «Рачкавічы» Беларускай чыгункі Мікалаю 
КРАСУЦКАМУ: 

 
 
Дырэктар Мікалай КРАСУЦКІ на кукурузным 

палетку, дзе ўраджайная культура вырасла сёлета 
амаль на трохметровую вышыню. Дарэчы, на 
абласных «Дажынках» яму ўручылі медаль «За 
працоўныя заслугі». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
— Калі падводзіць папярэднія вынікі, то сёлета ўраджай адносна нармальны. 

Збожжавых атрымалі 54,1 цэнтнера з гектара на круг. Лепш за ўсё ўрадзіла 
пшаніца. Ячмень даў 42,4 цэнтнера. Думаючы пра дзень заўтрашні, пасля ўборкі 
збожжавых пасеялі больш за 300 гектараў люцэрны. Гэта бялковая культура, 
бялок для жывёлы. Сянаж ад яе больш пажыўны, чым са злакавых траў. Каб было 
малако, патрэбна люцэрна. Поле засяваецца гэтай шматгадовай культурай на 
пяць гадоў, і ўвесь гэты час пры правільным доглядзе здымаем ураджай. Кукурузы 
сёлета пасадзілі тысячу гектараў. У нас яна родзіць добра, дае сіласу — толькі 
паспявай накрываць 

 
Мы — дзяржаўнае прадпрыемства, і гаспадарыць 

стараемся па-дзяржаўнаму, эфектыўна. Калі 20 
гадоў таму я прыняў гаспадарку, яна была 
замыкаючай у раённых зводках, фактычна па ўсіх 
пазіцыях. Было ў раёне 25 гаспадарак, вось і 
знаходзіліся на 23-м ці 24-м месцы. А зараз па 
жывёлагадоўлі мы за першае паўгоддзе ў 
рэспубліцы — 24-я арганізацыя па надоях малака. У 
рэспубліцы. Гэта само па сабе аб нечым гаворыць. 
У раёне — першыя па надоі малака. Ужо чатыры 
гады штогод даём па 120 працэнтаў. Так расла 
вытворчасць. За пяць гадоў — у два разы. Сёння 
крышачку «ўпалі» з малаком, але ў любым выпадку 
доім 27,5 — 28 літраў малака на карову, і валавы 
надой наблізіўся да 43,5 тоны. Бачыце, як мы 
«сіганулі». Вы пытаецеся, за кошт чаго? 

Тады спачатку патрэбна было падняць раслінаводства, і мы ўсё ўкладвалі ў 
гэтую галіну, ад якой залежыць хуткае атрыманне грошай. І паралельна пачалі 
займацца жывёлагадоўляй. Гэта была тая нітачка, за якую я пацягнуў як 
эканаміст. (Перад гэтым працаваў эканамістам і галоўным эканамістам.) Пачалі 
перабудоўваць усе жывёлагадоўчыя памяшканні. Ужо 15 гадоў працуюць у нас 
дзве брыгады з Ганцавіч — адны і тыя ж хлопцы, мы іх лічым за сваіх. Адзін год 



яны нам пабудавалі дзевяць сянажных траншэй. Тады ў нас быў нават 
праведзены рэспубліканскі семінар. 

Наша задача — выйсці на 6065 тон малака ў суткі. Усё для гэтага ёсць. У 
дадатак да фермаў, якія прывялі ў парадак, а рэканструкцыю іх памяшканняў мы 
заканчваем, засталося пабудаваць два кароўнікі і даільную залу. 

Прыкметная асаблівасць наша яшчэ ў тым, што малако здаём класам «экстра». 
96 працэнтаў нашага малака — класа «экстра». Калі пайшло малако хай сабе 
нават вышэйшага гатунку, а гэта ж таксама нармальнае малако, — для нас гэта 
надзвычайнае здарэнне. Даяркі атрымліваюць меншую зарплату, а некаторых ад-
праўляем на іншую работу. Чаму такі падыход? Бо асноўная колькасць нашага 
малака пастаўляецца ў Нясвіж на дзіцячае харчаванне. Яны ахвотна працуюць з 
намі і лічаць нас найлепшымі сваімі пастаўшчыкамі. 

Так што 96 працэнтаў класа «экстра» — гэта ж салідна? Салідна. Адсюль і 
нашы грошы. Асноўную масу грошай дае жывёлагадоўля. Прадаём бычкоў, 
атрымліваем да тысячы — тысячы 200 грамаў прыбаўлення ў вазе ў суткі, а гэта 
дадатковыя грошы. 

Немалы прыбытак дае і раслінаводства, за кошт вытворчасці харчовага зерня. У 
нас пшаніца харчовая трэцяга класа — клейкавіна 26-28 працэнтаў, па сваіх 
якасцях набліжаецца да краснадарскай. Добрыя гатункі пшаніцы — ураджайнасць 
добрая. Сёлета сабралі яе дзесяць тысяч тон, і ўся — трэцяга класа. У нас самы 
вялікі ў раёне дзяржзаказ. Мы яго выканалі, і ўсе склады, што маем, запоўнены. 
Гэта пры тым, што сёлета ўзведзены два новыя склады. Тысячы чатыры тон 
прадалі і можам яшчэ прадаваць чатыры тысячы. 

Акрамя гэтага, трыста гектараў пад бульбай. На сённяшні дзень ураджайнасць 
— 384 цэнтнеры з гектара. Накапалі 11 тысяч 530 тон. Пакуль закладваем на 
захоўванне. Прадаваць будзем, як і ў мінулыя гады, у асноўным ва Украіну. А 
пакуль захоўванне бульбы на складах дазваляе загрузіць работай свабодныя рукі. 
Бо механізацыя сельскагаспадарчай вытворчасці вызваляе людзей ад чарнавой 
работы. Калі я толькі прыйшоў сюды працаваць, у «Рачкавічах» было 60 даярак. 
Сёння — 12, на тры фермы. Кожны статак абслугоўвае чатыры даяркі: дзве на 
змене, дзве адпачываюць. Зарплата 1200—1800 рублёў у залежнасці ад таго, 
колькі надояць. 

Займаемся і вытворчасцю кармоў. Закладваем кукурузны сілас. «Карлева 
палёў» урадзіла, зойдзеш — як у лес. Самыя сапраўдныя сосны. Зялёнай масы 
дае 483 цэнтнеры. Гэта 48 тон з гектара. І з гектара дае 89 цэнтнераў (8,9 тоны) 
зерня. 

Купілі чэшскую плюшчылку, шмат нарыхтавалі плюшчанага зерня кукурузы і 
скормліваем адначасова з камбікормам, ад чаго каровы даюць вельмі добрае 
малако. 28 літраў малака на карову. Адсюль і рост зарплаты. 



Наогул, вельмі многа купілі тэхнікі. За няпоўны год — з мінулага верасня па 
сёлетні май — на чатыры мільёны рублёў. Два новыя збожжавыя камбайны, КВК 
8060. Купілі тэхніку для перавозкі кармоў, сеялкі — збожжавую і кукурузную, 
дзякуючы чаму і атрымалі шыкоўную кукурузу. Некалькі культыватараў — аж тры 
амкадораўскія і адзін нямецкі, плуг нямецкі, класны прычэп грузападымальнасцю 
36 тон. Усё бяром у лізінг, там першапачатковы ўзнос 30 працэнтаў. Астатняе ў 
растэрміноўку на год ці нават на два. Ад тэхнікі многае залежыць. Асабліва калі 
яна сучасная. Скажам, на трактар паставілі спецыяльную «падрульку», дзякуючы 
якой сеялка правільна трымае каляю — з дапамогай штучнага спадарожніка 
Зямлі. І калі радок заходзіць на іншы, то адпаведны сашнік аўтаматычна 
адключаецца. Гэта ўжо сістэма дакладнага земляробства ў дзеянні. Зараз ставім 
«падрульку» на «Кейс». Дзякуючы такім сучасным аграпрыёмам даводзім 
рэнтабельнасць да 48 працэнтаў. Дарэчы, рэнтабельнасць малака 93,7 працэнта. 
Значыць, кожны ўкладзены рубель дае найвышэйшую аддачу. 

Плюс два новыя эканомныя кормараздатчыкі набылі ў дадатак да чатырох 
наяўных. Эканомных таму, што дзякуючы спецыяльным фрэзам дапамагаюць 
вытрымліваць рацыён. А яшчэ тры новыя «Беларусы», і ў «сямейку» да іх — МТЗ-
30, а гэта сапраўдны айчынны волат, як і камбайн КВК 8060 — апошні ўзор 
гомельскіх камбайнабудаўнікоў. Вельмі добры памочнік «Джон Дзіру». 
Раскідвальнікі арганікі. Калі я пачынаў, на полі стаяў адзін бурцік арганікі, сто тон. 
Зараз уносім сто пяцьдзясят тысяч тон. Вось адкуль ураджай бульбы ў 384 
цэнтнеры з гектара. І гэта на суглінках. Хто ведае, той ацэніць. 

Набылі легкавыя машыны галоўным спецыялістам. Так што ідзе машынізацыя, 
а на чарзе аўтаматызацыя вытворчых працэсаў. 

—Але вы ўкладваеце і вялікія рэсурсы ў развіццё жывёлагадоўлі. 
— Менавіта так. Усе фермы ў нас у бетоне. На ферму можна прыйсці ў туфліках 

і не запэцкаць ногі. Увялі свабодна-выгульнае ўтрыманне статка. Паставілі 
сучаснае абсталяванне. У нас тры сучасныя комплексы, і на кожным 
высокапрадукцыйная ўстаноўка «Вестфалія». Самых надзейных даярак 
перавучылі для работы на аператараў гэтых установак і на асемянатараў, 
прызначылі загадчыкамі фермаў. Правялі навучанне механізатараў, як карміць 
жывёлу. У выніку вытрымліваецца тэхналогія даення і догляду жывёлы. А жывёлу 
мы не закуплялі, вырасцілі свой статак. І зараз вырошчваем цёлачак для 
наступнай, чацвёртай фермы. З яе пускам, які плануем на наступны год, у вёсцы 
Юлісіно, і выйдзем на 60 тон малака ў суткі. 

Зараз займаемся рэканструкцыяй магазіна-сталовай. А самая важкая задума — 
вярнуцца да ўзвядзення жылля, патрэба ў гэтым ёсць. Магчыма, пакуль самым 
даступным спосабам — шляхам рэканструкцыі дамоў, якія вызваліліся па розных 
прычынах. А ў далейшым будзем будаваць новае жыллё. Галоўнае, каб было для 
каго. Пры такой зарплаце людзі вяртаюцца. 

Тым больш што і школа свая, праўда, з'явілася тэндэнцыя да змяншэння 
колькасці вучняў. Але ёсць база росту для яе — дзіцячы садок, у ім тры групы, 35 
малышоў. Вырастуць — пойдуць у школу. Бальніца сястрынскага догляду за 
людзьмі саліднага ўзросту. Акрамя таго, доктар вядзе прыём усіх мясцовых 
жыхароў. 

Эфектыўна гаспадарыць на зямлі нам дапамагае і Беларуская чыгунка. Усяго 
адзін прыклад: летась яны выдзелілі нам 350 тысяч рублёў на ўгнаенні. Калі мы 
вялі актыўнае будаўніцтва фермаў, таксама абапіраліся на іх дапамогу. Заўсёды 
падстаўляюць плячо, за што шчыры дзякуй. 

Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ, Алена ДАЎЖАНОК,  
фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА. 
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