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МІ СІЯ 
ВЫ КА НАЛЬ НАЯ

— Мне ні чо га не трэ ба, у мя не 
ўсё ёсць, — ад ка заў вя сё лы жа но чы 
го лас па тэ ле фо не.

Я на стой ва ла, і жан чы на пра па-
на ва ла: «На пі шы це пра на шу гас па-
дар ку. Яна доб рая: дом мне да лі, я ў 
ім ужо 10 га доў жы ву». Пас ля гэ тых 
слоў мне за ха це ла ся рас ца ла ваць 
Іры ну. За тое, што жа дан не бы ло вы-
ка наль нае. І... як бы гэ та ска заць... 
у на шым, звяз доў скім, ду ху: не як 
па-са праўд на му, не для па ка зу хі, 
па тры я тыч ным.

Трош кі бян тэ жы ла тое, што пуб-
лі ка цыю за каз ва ла не кі раў ніц тва 
гас па дар кі. Іры на Ба шу ра пра цуе 
на ма лоч на та вар най фер ме тэх-
ні кам-асе мя на та рам. Праў да, яна 
з'яў ля ец ца ад ным з ак цы я не раў ААТ 
«Бел Случ», якое спе цы я лі зу ец ца на 
вы твор час ці ма ла ка і рас лі на вод стве. 
Ка лі сель ска гас па дар чае прад пры-
ем ства змя ня ла сваю ар га ні за цый на-
пра ва вую фор му, усе яго ра бот ні кі, у 
за леж нас ці ад ста жу і за роб ку, ста лі 
ўла даль ні ка мі ак цый. Іры на так са ма 
ва ло дае не вя лі кім па ке там.

Але ж па га дзі це ся, жа дан не шэ-
ра го ва га ра бот ні ка пра чы таць у сва-
ёй га зе це пра сваё прад пры ем ства 
пра мно гае га во рыць. І мы з фо та-
ка рэс пан дэн там, не па пя рэдж ва ю чы 
на чаль ства Іры ны, на кі ра ва лі ся да 
яе на фер му. Пад піс чы ца жа дае — 
га зе та вы кон вае. Ака за ла ся, быць 
ча раў ні ком, ка лі гэ та ў тва іх сі лах, 
вель мі пры ем на. На ват ка лі трош кі 
ры зы коў на. А па гля дзець на гас па-
дар ку ва чы ма тэх ні ка-асе мя на та-
ра — не ар ды нар ная за да ча.

ЛЁГ КАЯ 
РУ КА ПЛЮС 
ТЭХ НА ЛО ГІЯ

Іры на вы піс вае «Звяз ду» ўжо га-
доў дзе сяць. «Ка лісь ці паш таль ён ка 
па ра і ла», — пры зна ец ца яна. Столь-
кі ж Іры на пра цуе ў Доў гім. На ра дзі-
ла ся і скон чы ла шко лу ў су сед няй 
вёс цы Пра грэс, там пра ца ва ла дзе-
сяць га доў да та го, як гас па дар кі аб'-
яд на лі ся. Ад ра зу пас ля шко лы Іры на 
спра ба ва ла раз ві тац ца з вяс ко вым 

жыц цём, вы ву чы ла ся ў Мін ску на 
швач ку і ка ля дзе ся ці га доў пра ца ва-
ла на ста ліч най швей най фаб ры цы 
імя Круп скай (ця пер «Эле ма»), але 
по тым вяр ну ла ся да баць коў.

Яшчэ ка лі бы ла ў вод пус ку па до-
гля дзе ма лень ка га сы на, стар шы-
ня кал га са пра па на ваў ёй вый сці 
на фер му раз дой ваць ка роў, якія 
аця лі лі ся ўпер шы ню. Яна доб ра ра-
зу ме ла, што пра ца ваць з ма лад ня-
ком — больш цяж ка і вель мі ад каз на, 
ды і ма ла ка пяр шач кі да юць менш, 
чым, ска жам, ча ты рох-пя ці га до выя, 
якія да сяг ну лі мак сі му му сва ёй пра-
дук цый нас ці. Але Іры на, ві даць, не з 
ба яз лі вых, яна па га дзі ла ся. Да та го 
ж, ра бо та бы ла доб ра зна ё мая — яе 
ма ці і баб ка бы лі да яр ка мі.

У «Бел Слу чы» Іры не да лі асоб ны 
дом, яна і тут спа чат ку раз дой ва ла 
пяр ша чак, па куль не пра па на ва лі вы-
ву чыц ца на тэх ні ка штуч на га асе мя-
нен ня. «Шмат пі са ні ны», — ха рак та-

ры зуе са мы скла да ны для ся бе бок 
ця пе раш няй пра цы Іры на.

На са мрэч штуч нае асе мя нен не — 
юве лір ная ра бо та. Важ на пра віль на 
ўсё зра біць унут ры це ла жы вё лы, 
пры чым увесь пра цэс пра хо дзіць 
усля пую, на воб ма цак, та му ма юць 
зна чэн не і ве ды, і во пыт, і чул лі васць 
паль цаў тэх но ла га, і ін ту і цыя, і ўва га 
да жы вё лы.

Не менш важ на пра віль на раз-
ма ро зіць се мя, якое за хоў ва ец ца ў 
па су дзі нах Дзю а ра з вад кім азо там 
пры тэм пе ра ту ры мі нус 196 гра ду-
саў, а так са ма за ха ваць усю тэх на-
ло гію пра цэ су, у вы ні ку яко га на свет 
з'яў ля юц ца ця луш кі і быч кі. 

Ка жуць, у сель скай гас па дар цы 
шмат што за ле жыць ад на двор'я. 
Спра ва асе мя на та ра, на пэў на, больш 
за ін шыя за ле жыць яшчэ і ад якас ці 
і зла джа нас ці ра бо ты ўсіх, хто мае 
да чы нен не да жы вёл. Напрыклад, 
без высокага прафесіялізму спе цы-
я ліс таў са лі гор ска га фі лі яла Мінск ага 

племп радп ры ем ства, які за бяс печ вае 
фер мы каш тоў ным ма тэ ры я лам, ра-
бота Ірыны не прынесла б вынікаў.

— Іры на Мі ка ла еў на — доб ры 
асе мя на тар, ад на з са мых леп шых у 
гас па дар цы, — рас ка за ла нам га лоў-
ны заа тэх нік «Бел Слу чы» На тал ля 
Зу бо віч. — У яе лёг кая ру ка.

За 24 дні снеж ня ў Іры ны Ба шу-
ры рас ця лі лі ся 34 ка ро вы, да кан ца 

ме ся ца па він ны рас ця ліц ца яшчэ 
тры. Іры на па каз вае стэнд у вы гля-
дзе двух кру гоў, дзе ад люст ра ва на 
ін фар ма цыя пра кож ную ка ро ву ў 
стат ку. Цык лог ра фы з роз на ка ля-
ро вы мі бір ка мі, на якіх на пі са ны ін-
ды ві ду аль ныя ну ма ры жы вёл (ко лер 
бі рак ад па вя дае да яр цы, якая да-
гля дае пэў ную гру пу ка роў), да зва-
ля юць ад ра зу ба чыць, у якім пе ры-
я дзе ад наў лен ня зна хо дзіц ца ўвесь 
ста так. Тыя ж са мыя па каз чы кі Іры-
на фік суе ў сва іх жур на лах, а так са-
ма — на ін ды ві ду аль ных карт ках у 
стой ле, каб і да яр кі ба чы лі, якой з іх 
па да печ ных па трэб на больш кор му і 
ўва гі, якая па він на пры ба віць ма ла-
ка, а якую на ды шоў час рых та ваць 
да ацё лу.

УБА ЧЫЦЬ 
ПРОСЬ БУ

Апроч ін ша га, май стэр ства тэх ні-
ка-асе мя на та ра за ле жыць ад стаў-
лен ня ча ла ве ка да сва ёй спра вы. 
Два ра зы на дзень Іры на мэ та на кі-
ра ва на вы яў ляе ка роў «у ах во це»: 
ра ні цай (ле там а чац вёр тай га дзі не) 
і пад час дзён най пра гул кі. Гэ ты мо-
мант вель мі важ на не пра пус ціць, бо 
ён доў жыц ца ад 6 га дзін да паў та ра 
су так, мо жа быць не ві да воч ным — 
«ці хім», пры гэ тым са мым леп шым 
ча сам для асе мя нен ня з'яў ля ец ца 
сярэдзіна пе ры я ду «ах во ты». Пра-
пу шча ны мо мант азна чае рост вы-
дат каў на ўтры ман не стат ку, стра ту 
ця лят і зні жэн не вы твор час ці ма ла-
ка. Та му асе мя на та ры пра цу юць без 
ад па чын каў, іх пра цоў ны дзень не-
нар ма ва ны, але і за роб кі, ка лі ўсё 
атрым лі ва ец ца доб ра, до сыць вы-
со кія.

— Як вы вы яў ля е це ка ро ву «ў ах-
во це»? — пы та ю ся ў Іры ны.

— Па бляс ку ў ва чах, — тлу ма-
чыць жан чы на. — Та кія ка ро вы па-
вод зяць ся бе інакш, ка лі я за хо джу 
ра ні цай на фер му — яны па ды ма юц-
ца і клі чуць.

Пра шу па ка заць не каль кі ка роў, 
ся род якіх ад на бу дзе «ў ах во це», каб 
па спра ба ваць са мой вы явіць — якая. 
Спа чат ку мне зда ец ца, што во чы блі-
шчаць ва ўсіх трох. Але толь кі ад на 
па цяг ну ла ся пы сай і па-асаб лі ва му 
за зір ну ла ў твар. У яе по зір ку мне 
ўба чы лі ся і ці ка васць, і бо язь, і маўк-
лі вае пы тан не... Я не па мы лі ла ся, гэ-
та ка ро ва бы ла «ў ах во це». «Ба чы це, 
яна і спі ну трош кі пра гі нае», — па-
цвер дзі ла Іры на. Але гэ та га я ўжо 
раз гле дзець не змаг ла.

ДУХ ТА ВА РЫСТ ВА
Ад якас ці ра бо ты асе мя на та ра 

за ле жыць не толь кі коль касць пры-
пло ду, але і жыц цё да рос лай жы вё-
лі ны — у вы пад ку не каль кіх ня ўдач 
яе вы бра коў ва юць. З коль кас цю рас-
цё лаў звя за на пры баў ка ма ла ка, а 
гэ та ўжо ўплы вае на за роб кі ўся го 

ка лек ты ву, пры бы так і па спя хо васць 
гас па дар кі ў цэ лым.

Ак цы я нер нае та ва рыст ва «Бел-
Случ» — гэ та, зра зу ме ла, вы нік 
ра бо ты ўсіх 250 ча ла век: і жы вё ла-
во даў, і ме ха ні за та раў, і па ля во даў, 
і спе цы я ліс таў. Гэ тыя лю дзі ў асноў-
ным жы вуць за кошт та го, якую ад-
да чу пры но сяць шэсць рас кі да ных 
па роз ных вёс ках ма лоч ната вар ных 
фер маў (на кож най свой асе мя на-
тар), дзе ўтрым лі ва ец ца за раз 4380 
га лоў буй ной ра га тай жы вё лы, з іх 
1950 га лоў дой на га стат ку. Сё ле та 
вы твор часць ма ла ка ў «Бел Слу чы» ў 
па раў на нні з мі ну лым го дам вы рас ла 
амаль на 20%, на столь кі ж па вя лі-
чыў ся ўдой на ка ро ву. Вы раб ле нае 
ма ла ко та ва рыст ва здае ў са лі гор скі 
фі лі ял Слуц ка га сы ра роб на га кам-
бі на та.

— Апош нім ча сам гас па дар ка 
на ша на бі рае аба ро ты, — з за да-
валь нен нем да лу ча ец ца да раз мо вы 
да гляд чы ца жы вё лы Ва лян ці на Ля-
пі на. — Ця пе раш ні ды рэк тар, Ма рат 
Мі хай ла віч Вай то віч, ста ра ец ца для 
лю дзей, усю ды на во дзіць па ра дак. 
Ра ней мы заў сё ды кар мы куп ля лі, 
ця пер на ват пра да ём. Бу ду ем дзве 
но выя фер мы, ста рыя ад ра ман та-
ва лі.

На жаль, нам не ўда ло ся па ба-
чыц ца з Ма ра там Вай то ві чам, які ў 
гэты дзень зна хо дзіў ся ў вы кан ка ме. 
Але ён звя заў ся з на мі па тэ ле фо не і 
па пра сіў у ар ты ку ле па він ша ваць ад 
яго імя ўсіх акцыянераў ААТ «Бел-
Случ» з Но вым го дам.

Мы з за да валь нен нем да лу-
ча ем ся да він ша ван ня ды рэк-
та ра ак цы я нер на га та ва рыст ва 
і він шу ем ра бот ні каў «Бел Слу-
чы» і ўсіх вяс коў цаў з Ка ля-
да мі і Но вым го дам! Дзя ку ем 
вам за ва шу пра цу, за смач нае 
і чыс тае ма ла ко з ва шых фер-
маў, за тое, што вы піс ва е це і 
чы та е це на шу га зе ту, га на ры-
це ся сва ёй спра вай і лю бі це 
свае мяс ці ны. На та кіх лю дзях, 
як Іры на Ба шу ра і ўсе, ка го мы 
су стрэ лі ў той дзень у Доў гім, 
на пэў на, ста іць не толь кі на-
ша кра і на, але і свет у цэ лым. 
Зы чым, каб ак цыі та ва рыст ва 
пад ско чы лі ў ца не, а ўсе ак цы-
я не ры «Бел Слу чы» бы лі зда-
ро выя і ба га тыя!

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
Са лі гор скі ра ён.

ЖА ДАН НЕ ІРЫ НЫ
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На пе рад на ва год нім рэ дак цый ным схо дзе 
мне да ру чы лі вы ка наць жа дан не пад піс чы цы 
«Звяз ды», ска жам так, пра ца здоль на га ўзрос ту. 
Ёсць роз ныя спо са бы знай сці та ко га ча ла ве ка, 
і я вы ра шы ла па зва ніць у паш то вае ад дзя лен не 
Са лі гор ска — ад на го з са мых ма ла дых га ра доў 
Бе ла ру сі. Ад нак паш таль ён ка ста ты сяч на га 
шах цёр ска га го ра да слуш на па ра і ла мне спы таць 
у вяс ко вым ад дзя лен ні су вя зі, дзе аса біс та 
ве да юць усіх пад піс чы каў. Так я тра пі ла 
на аг ра га ра док Доў гае Са лі гор ска га ра ё на, 
дзе мне ад ра зу на зва лі Іры ну Ба шу ру. «Га доў 
со рак, — ска за лі пра яе ўзрост. — Ве ту рач». 
По тым вы свет лі ла ся, 
што па мы лі лі ся з па са дай, і трош кі з уз рос там. Але 
ў га лоў ным — 
з асо бай пад піс чы цы — пад ка за лі вель мі ўда ла.

Але ж па га дзі це ся, 
жа дан не 
шэ ра го ва га ра бот ні ка 
пра чы таць 
у сва ёй га зе це 
пра сваё прад пры ем ства 
пра мно гае га во рыць.

Уся карціна аднаўлення статку 
адлюстравана ў Ірыны Башуры на цыклографах.

Адміністрацыя ААТ «БелСлуч». 
У зыходзячым годзе гаспдарка ў цэлым павялічыла вытворчасць сваёй прадукцыі амаль на 10%.


