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— У вы ні ку мы атрым лі ва-

ем амаль 25 % ма ла ка ме на-

ві та ад на шых сель гас філія-

лаў, — рас ка заў ге не раль-

ны ды рэк тар ААТ «Ма ла ко» 

г. Ві цебск Мі ха іл ПІН ЧУК. — 

Асноў ныя рын кі збы ту — гэ та 

Ра сій ская Фе дэ ра цыя і Бе ла-

русь. У не вя лі кіх аб' ёмах па-

стаў ля ем у Кі тай су хое ма ла-

ко. Ка лі ра ней у Ра сію іш ло 

каля 70 % на шай пра дук цыі, 

то сён ня до ля экс пар ту змен-

шы ла ся. І гэ та му ёсць тлу ма-

чэн не. Пэў ны час па стаў кі ў 

су сед нюю кра і ну бы лі за кры-

ты. Та му мы тро хі не даб ра лі 

той вы руч кі, якую ме лі. Да-

вя ло ся пе ра ары ен та вац ца, 

па шы раць збыт пра дук цыі 

ў Бе ла ру сі. Мы вый шлі на 

тыя рэ гі ё ны, з які мі ра ней не 

пра ца ва лі: Грод на, Го мель, 

Ма гі лёў, — там ёсць на шы 

прад стаў ні кі. Ра зам з тым мы 

ад наў ля ем парт нёр скія ад но-

сі ны і сён ня ма ем прак тыч на 

50 % вы руч кі ад рэа лі за цыі 

пра дук цыі ў Ра сіі.

Геа гра фія па ста вак 
па шы ра ец ца

Гіс  то рыя ства рэн ня 

прад пры ем ства па ча ла ся ў 

1977 го дзе. На той час тут 

пе ра пра цоў ва ла ся 100 тон 

ма ла ка ў су ткі. Цяж ка па ве-

рыць, але ця пер ма гут нас ці 

з улі кам вы твор чых цэ хаў да-

зва ля юць пе ра пра цоў ваць за 

су ткі да 700 тон ма ла ка.

— Мы вы пус ка ем шы ро кі 

спектр ма лоч най пра дук цыі, 

асар ты мент на ліч вае больш 

за 200 най мен няў. Гэ та роз-

ныя ві ды тва ра гу, ёгур ту, 

ке фі ру, ма ла ка, вярш коў, — 

ка жа пер шы на мес нік ге не-

раль на га ды рэк та ра Тац ця-

на ВА РАБ' Ё ВА. — Акра мя 

та го, не па срэд на шу мі лін скі 

цэх спе цы я лі зу ец ца на вы-

твор час ці абяс тлу шча ных, 

тлус тых сы роў, сы роў з ніз-

кім утры ман нем тлу шчу. Яго 

ма гут нас ці да зва ля юць вы-

раб ляць да 250 тон пра дук цыі 

ў ме сяц, асар ты мент боль шы 

за 30 ві даў. Спе цы я лі за цыя 

цэ ха ў Но ва лу ком лі — вы-

твор часць зер не ва га тва ра гу, 

які вель мі доб ра за рэ ка мен-

да ваў ся бе і знай шоў свай го 

спа жыў ца на знеш ніх рын ках. 

Цэх на 80 % ажыц цяў ляе па-

стаў кі ў Ра сій скую Фе дэ ра-

цыю. Уся го за год мы пе ра-

пра цоў ва ем да 160 ты сяч тон 

сы ра ві ны. 25 % яе атрым лі ва-

ем са сва іх сель гас фі лі ялаў, 

ас тат нюю — з за ма ца ва най 

за на мі сы ра він най зо ны, у 

якую ўва хо дзіць 61 гас па дар-

ка Ві цеб скай воб лас ці. За во-

зім так са ма ма ла ко і з ін шых 

аб лас цей, у асноў ным з Мін-

скай і Ма гі лёў скай. Інакш ка-

жу чы, на ша мэ та — як ма га 

больш за гру зіць ма гут нас ці 

прад пры ем ства і зні зіць са-

бе кошт пра дук цыі.

Вытворчыя магутнасці ААТ 

«Ма ла ко» г. Ві цебск дазваля-

юць вы раб ляць у год да 3 ты-

ся ч тон сме тан ко ва га мас ла, 

1,5 ты ся чы тон сы роў роз ных 

ві даў, больш за 90 ты сяч тон 

раз на стай най на ту раль най 

ма лоч най пра дук цыі. Акра-

мя та го, прад пры ем ства мае 

маг чы масць вы пус каць су хія 

су ме сі, та кія як су хая ма лоч-

ная сы ро ват ка, абяс тлу шча-

нае су хое ма ла ко.

— Ця пер на ша дзей-

насць на кі ра ва на на ды вер-

сі фі ка цыю рын каў збы ту. 

Ажыц цяў ля ем па стаў кі ў Ка-

зах стан, ад пра ві лі пер шую 

проб ную пар тыю су хо га абяс-

тлу шча на га ма ла ка ў Кі тай. 

Па якас ных ха рак та рыс ты ках 

яно за да во лі ла на шых парт-

нё раў. Спа дзя ём ся, што ў да-

лей шым на ша су пра цоў ніц тва 

пра цяг нец ца, — ад зна чае Тац-

ця на Мі ка ла еў на. — Ле тась 

удзель ная ва га экс пар ту ў Ка-

зах стан скла да ла ка ля 11 %. 

Гэ та бы лі сме тан ко вае мас ла 

і су хія су ме сі. Сё ле та, па коль-

кі мы ад кры ты на Ра сій скую 

Фе дэ ра цыю і па вя ліч ва ем вы-

твор часць і рэа лі за цыю на ту-

раль ных ма лоч ных пра дук таў, 

удзель ная ва га экс пар ту ў Ка-

зах стан кры ху зні зі ла ся. Мы 

па ста ян на пра цу ем над пы-

тан нем па шы рэн ня геа гра фіі 

па ста вак, пра ду гледж ва юц ца 

яны і ва Уз бе кі стан. Вя дзём 

так са ма ра бо ту па атры ман-

ні сер ты фі ка та для экс пар ту 

пра дук цыі ў кра і ны Еў ра пей-

ска га са ю за.

Перспектывы 
развіцця

У сва ім раз віц ці прад пры-

ем ства не ста іць на мес цы, 

ма дэр ні зу ец ца, пра цуе над 

но вы мі пра ек та мі. Асноў ным 

з іх з'яў ля ец ца вы твор часць 

так зва ных UHT-пра дук таў. 

Гэ та ультра пас тэ ры за ва ныя 

пра дук ты, якія ма юць доў гі 

тэр мін за хоў ван ня. Рэа лі за-

цыя пра ек та дасць маг чы-

масць па вя лі чыць вы твор-

часць пра дук цыі да дат ко ва 

на 80 тон у су ткі. Уся го ж га-

да выя аб' ёмы, пра ду гле джа-

ныя біз нес-пла нам, скла дуць 

29 ты сяч тон уль тра па стэ ры-

за ва ных пра дук таў. Ча ка ец-

ца, што геа гра фія про да жу 

па шы рыц ца дзя ку ю чы пра-

цяг ла му тэр мі ну за хоў ван-

ня на кра і ны Цэнт раль най і 

Ся рэд няй Азіі, Кі тай, Ка зах-

стан. Да рэ чы, Ка зах стан мае 

вя лі кую ці ка васць да ультра-

пас тэ ры за ва на га ке фі ру.

Дру гі пра ект, які ажыц цяў-

ля ец ца, — гэ та вы твор часць 

са спе лых сы роў з па верх не-

вай цвіл лю ты пу «Ка мам-

бер». У 2018 го дзе быў ар-

га ні за ва ны вы пуск проб ных 

пар тый та ко га сы ру. Пра дукт 

быў доб ра раз рэ кла ма ва ны 

і прад стаў ле ны ў роз ніч най 

сет цы. ААТ «Ма ла ко» г. Ві-

цебск за яві ла пра ся бе но-

вай мар кай пра дук ту. Але 

гэ тыя пар тыі вы пус ка лі ся на 

не спе цы я лі за ва ным аб ста-

ля ван ні. І ка лі на прад пры-

ем стве зра зу ме лі, што сыр 

знай шоў свай го спа жыў ца, 

а тут спе цы я ліс ты ва ло да-

юць не аб ход най тэх на ло гі-

яй, то пры ня лі ра шэн не аб 

за куп цы спе цы яль на га аб-

ста ля ван ня і вы твор час ці ме-

на ві та гэ та га ві ду сы ру. Ве-

ра год на, у дру гім квар та ле 

2020 го да ў па куп ні коў бу дзе 

маг чы масць па каш та ваць 

пра дукт ві цеб скіх сы ра ро-

баў. Гэ та прын цы по ва но вая 

ўні каль ная для Бе ла ру сі пра-

дук цыя, та му фінансаванне 

гэтых пра ек таў прадуглед-

жваецца за кошт іна ва цый-

нага фонду.

— На пя рэ дад ні ле та прад-

пры ем ства рас пра ца ва ла 

план, які да зво ліў ука ра ніць 

у вы твор часць шэсць но вых 

ві даў ма ро жа на га, за кошт 

ча го про даж па вя лі чыў ся ў 

не каль кі ра зоў, — кан ста та-

ва ла га лоў ны тэх но лаг Ма-

ры на ФЯ ДО СЕН КА. — Гэ та 

шэсць ві даў плам бі ру: са сма-

кам чор най па рэч кі, ба на на, 

клуб ніц, двух слой ны з клуб-

ні ца мі і ба на нам, з ка ка вай, 

ты ра мі су. Уся го ж мы вы раб-

ля ем дзе вят нац цаць ві даў 

ма ро жа на га ў раз на стай ных 

упа коў ках. На ша прад пры ем-

ства — адзі нае ў Бе ла ру сі, 

якое па ча ло вы пус каць сме-

тан ко вае мас ла ў дроб най 

фа соў цы па 15 гра маў. Гэ та 

вы клі ка ла ці ка васць у спа-

жыў цоў, проб ную яго пар тыю 

на кі ра ва лі на ІІ Еў ра пей скія 

гуль ні.

Пра дук цыю ААТ «Ма ла ко» 

г. Ві цебск даў но аца ні лі спа-

жыў цы за яе якасць, эка ла гіч-

насць, на ту раль насць, без да-

кор ны смак. Пра гэ та свед чаць 

шмат лі кія ўзна га ро ды з кон-

кур саў, вы ста вак, кір ма шоў, 

кон кур саў-дэ гус та цый, раз-

на стай ных фо ру маў. Па вы ні-

ках 2018-га ві цеб ская смя та на 

пры зна на най леп шым пра-

дук там го да. У кан цы чэр ве ня 

ў ме жах 

сель ска гас па дар чай вы стаў кі 

«Бе ла гра» быў ар га ні за ва ны 

кон курс «Чэм пі ён сма ку». Пер-

шае мес ца за няў 9-пра цэнт ны 

тва рог, а ў на мі на цыі ёгурт най 

пра дук цыі дру гое мес ца пры-

су джа на фрук то ва му ёгур ту. 

Пры чым спа жы вец вы зна чаў 

сма ка выя вар тас ці пра дук таў 

ме та дам сля пой дэ гус та цыі. 

Ся род знач ных уз на га род 

так са ма дып лом І сту пе ні за 

ра жан ку 6 % на Між на род ным 

кон кур се-дэ гус та цыі «Най леп-

шы смак» у ме жах між на род-

най вы стаў кі «Пра дэкс па» ў 

Маск ве.

Ві та мі ны з цяп лі цы
Не толь кі ў Бе ла ру сі, але 

і за яе ме жа мі ве да юць пра-

дук цыю цяп ліч на га кам бі на-

та ад кры та га ак цы я нер на га 

та ва рыст ва «Ру да ко ва» — 

струк тур на га пад раз дзя лен-

ня ААТ «Ма ла ко» г. Ві цебск. 

Эк скур сію па сва ёй гас па-

дар цы для нас ар га ні за ва ла 

на чаль нік цяп ліч на га кам бі-

на та Ра і са КРУ ПА ЦІ НА.

— Га род ні на вы рошч ва-

ец ца як у ад кры тым, так і ў 

за кры тым грун це. Пер шыя 

цяп лі цы бы лі па бу да ва ныя ў 

1976 го дзе, а ўжо ў на ступ-

ным пра дук цыя па сту пі ла 

ў про даж. Но выя цяп лі цы 

вы шы нёй 4—4,5 і 6 мет раў 

раз ме шча ны на пло шчы ў 

18 гек та раў. Гэ та вы со ка-

эфек тыў ныя энер га збе ра-

галь ныя цяп лі цы з двай ным 

шклен нем па пе ры мет ры, з 

гу ма вы мі ўшчыль няль ні ка-

мі. Кож ны блок аб ста ля ва ны 

аў та ном най ка цель няй, што 

да зва ляе зні зіць стра ты цяп-

ла. Акра мя та го, аса біс тая 

мі ні-ТЭЦ за бяс печ вае кам-

бі нат элект ра энер гі яй, што 

дае маг чы масць атрым лі-

ваць агур кі на ват не ў 

се зон, — рас-

ка за ла Ра і-

са Іва наў-

на.

На кам бі на це вы рошч ва-

юць агур кі, та ма ты, зе ля ні-

ну — са ла ту, кроп, ба зі лік, 

пят руш ку і ру ка лу. У пер шую 

чар гу ві та мін най пра дук цы яй 

за бяс печ ва юц ца ганд лё выя 

кроп кі Ві цеб ска, а за тым — 

воб ласць. Ка рыс та юц ца по-

пы там ві цеб скія ві та мі ны і ў 

ра сі ян. Па ста не на 1 чэр ве-

ня ў Ра сій скую Фе дэ ра цыю 

ад гру жа на больш як 800 тон 

гэ тай пра дук цыі.

Здзі ві ла нас тое, што та-

ма ты да юць пла ды з па чат-

ку кра са ві ка і да ся рэ дзі ны 

ліс та па да — амаль круг лы 

год. Агур кі вы са джва юц ца ў 

два аба ро ты. Пра ца цяп ліч-

ніц не з лёг кіх, да яе трэ ба 

пры вык нуць — па вы ша ная 

віль гот насць у спа лу чэн ні з 

вы со кай тэм пе ра ту рай ства-

ра юць эфект па рыл кі. Але 

жан чы ны вы дат на спраў ля-

юц ца з ра бо тай.

— Мы ні ко лі дрэн на не пра-

ца ва лі. У нас інакш нель га. 

У кож на га па він на быць ад-

каз насць за спра ву, за свой 

учас так ра бо ты — рас лі ны, 

як дзе ці, па тра бу юць асаб лі-

ва га до гля ду. Толь кі ў гэ тым 

вы пад ку мож на атры маць 

доб ры ўра джай. У нас пра-

цуе 280 ча ла век. Ка лек тыў 

ста біль ны, ця куч кі кад раў ня-

ма. Апош нім ча сам прый шло 

шмат ма ла дых спе цы я ліс таў, 

усіх за бяс пе чы лі жыл лём.

«Джу на» 
і «Аст ра наўт» — 
на дзей ныя 
па моч ні кі

Лёс «Паў дзе так» кру та 

змя ніў ся пас ля та го, як са-

мую ад ста лую ў Ві цеб скім 

ра ё не гас па дар ку ад да лі ін-

вес та ру — ААТ «Ма ла ко» 

г. Ві цебск. Знач ныя зме ны 

ад бы лі ся ў жы вё ла га доў лі з 

бу даў ніц твам і ўвя дзен нем 

у дзе ян не но ва га су час на га 

комп лек су, дзе сён ня ўтрым-

лі ва ец ца 1219 га лоў жы вё лы, 

у тым лі ку 580 дой ных ка роў. 

Зда ва ла ся б, каб спра віц ца 

з та кім дой ным стат кам, не-

аб ход на больш за дзя ся так 

апе ра та раў ма шын на га да ен-

ня. Але іх тут ня ма на огул. Іх 

функ цыі ўзя лі на ся бе ро ба ты. 

У кож най з дзвюх да іль ных 

за лаў уста ноў ле на па шэсць 

ін тэ ле кту аль ных ма шын, за-

пра гра ма ва ных на мност ва 

функ цый. Яны ідэн ты фі ку юць 

ка роў, вы да юць кар мы 

ад па вед на на дою, ачы-

шча юць са скі, на дзя ва-

юць да іль ныя шклян кі 

і зды ма юць іх, цал кам 

кант ра лю юць пра цэс да-

ен ня, пра вод зяць са ні тар-

ную апра цоў ку вы мя, 

пе ра пам поў ку ма ла ка 

ў да іль ную ёміс тасць. 

«Аст ра наўт» аб ста ля ва ны 

сіс тэ май кант ро лю якас ці ма-

ла ка з ад на ча со вым вы зна-

чэн нем ко ле ру, тэм пе ра ту ры 

асоб на па кож най до лі вы мя. 

Уста ноў ка вы зна чае коль-

касць і якасць ма ла ка, бял ку 

і тлу шчу. Тое, што не ад па вя-

дае па ра мет рам, ад дзя ляе ў 

асоб ныя ёміс тас ці.

Яшчэ адзін ро бат «Джу-

на» со чыць за па рад кам: ка лі 

ка ро вы ў пра цэ се хар ча ван ня 

рас кі ну лі кар мы, апа рат пры-

бі рае іх на кар ма вы стол.

— На комп лек се пра цуе 

ўся го 35 ча ла век, у тым лі ку 

дзве да гляд чы цы ця лят, — 

за зна чыў га лоў ны заа тэх-

нік сель гас фі лі яла Ва дзім 

ПРА НЕ ВІЧ.

Для ма ла дых жы вёл пры-

зна ча на асоб нае па мяш кан-

не. Яны раз дзе ле ны на гру пы 

па ўзрос це. Для іх улад ка ва-

ныя асоб ныя клет кі з утуль-

ны мі до мі ка мі.

— З пер ша га дня па чы-

на ем да ваць ма лым кам бі-

корм, па сту по ва змян ша-

ю чы коль касць ма ла ка, — 

уво дзіць у курс спра вы 

дырэк тар філіяла Ана толь 

ЛІСОЎСКІ. — Праз два тыд ні 

цал кам пе ра во дзім іх на кан-

цэнт ра ты. Ця лу шак па кі да ем 

для па паў нен ня дой на га стат-

ка, быч коў пра да ём. У су ткі 

на дой ва ем пры клад на 16 тон 

ма ла ка эк стра-кла са. Ад кож-

най ка ро вы атрым лі ва ем у 

ся рэд нім больш за 7 ты сяч 

кі ла гра маў ма ла ка што год.

І гэ та не мя жа. У пла нах — 

знач на па леп шыць па каз чы-

кі. А для гэ та га ёсць усё не аб-

ход нае: вы дат ная кар ма вая 

ба за, вы со ка аду ка ва ныя спе-

цы я ліс ты, кад ра вы па тэн цы-

ял, друж ны ка лек тыў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
УНП 300082101

Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Ма ла ко» г. Ві-

цебск уяў ляе са бой цэ лую ім пе рыю, якая рас кі ну ла ся 

на сот ні кі ла мет раў. Каб блі жэй азна ё міц ца з дзей-

нас цю прад пры ем ства, спат рэ біц ца не адзін ты дзень. 

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па бы ва ла на прад пры ем стве 

і па ба чы ла толь кі не вя лі кую час цін ку вя лі кай гас па-

дар кі. Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Ма ла ко» 

г. Ві цебск — ад но з са мых буй ных не толь кі ў воб лас ці, 

але і ў Бе ла ру сі. Прад пры ем ства мае больш як 18 ты сяч 

гек та раў сель гас угод дзяў, больш за 11 ты сяч па га лоўя 

буй ной ра га тай жы вё лы, у тым лі ку 3600 дой ных ка роў. 

Тут пра цуе 1800 ча ла век. Асноў ная вы твор часць — гэ та 

пе ра пра цоў ка ма ла ка. Акра мя га лаў но га прад пры ем-

ства, у склад ак цы я нер на га та ва рыст ва ўва хо дзяць 

сель гас фі лі ялы «Паў дзет кі», «Вы мна», «Ру да ко ва», 

вы твор чыя цэ хі, якія раз ме шча ны ў Шу мі лі не, Но ва лу-

ком лі, Лёз не, Яна ві чах, Га рад ку. Так са ма та ва рыст ву 

пе рад алі ў да ве ра нае кі ра ван не экс пе ры мен таль ную 

ба зу «Ту ла ва»

«Бе лае зо ла та» «Бе лае зо ла та» 
Ві цеб скаВі цеб ска

11МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!


