
ПУНК ТЫ РОС ТУ

Укла дан ні Укла дан ні 
ў «бе лае зо ла та»ў «бе лае зо ла та»

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 
рэ дак тар «МС»:

— У час апош ня га па ся-
джэн ня Са ве та па ўза е ма дзе-
ян ні ор га наў мяс цо ва га са ма-
кі ра ван ня, які пра хо дзіў на 
Гро дзен шчы не, здзі віў адзін 
агу ча ны факт: аказ ва ец ца, 
ёсць яшчэ ма лоч на та вар ныя 
фер мы, дзе до яць на ка ро ву 

ка ля дзвюх ты сяч літ раў ма ла ка ў год... Пры тым, 
што ў цэ лым па кра і не ся рэд ні па рог у пяць ты сяч 
ужо пе ра адо ле ны. І ня хай бы са бе, але га вор ка 
аб МТФ, рэ кан струк цыя якой бы ла пра ве дзе на 
пяць га доў та му. Дык ча го ж не ха пае?

Укла дан няў? На ўрад... Пры ве дзе ны прык-
лад — яр кі та му до каз.

Ма лоч най жы вё ла га доў лі не дар ма ўдзя ля ец-
ца па вы ша ная ўва га на ўзроў ні кі раў ніц тва кра і-
ны. І ка лі ў раз гар жні ва з пер шых па лос не зні ка-
юць звод кі па ўра жай нас ці збож жа вых куль тур, 
то што б ні ка за лі скеп ты кі, але ліч бы па на до ях 
так са ма з ка тэ го рыі ар хі важ ных. Ма лоч ная жы-
вё ла га доў ля за бяс печ вае гас па дар кам га ран та-
ва ны да ход на пра ця гу ўся го го да, ме на ві та яна 
ва ло дае не бы ва лым па тэн цы я лам, та му ма ла ко 
прэ тэн дуе на най мен не «бе лае зо ло та». Асаб лі ва 
гэ та да ты чыц ца пе ра пра цоў кі. Ды рэк тар ад на-
го з сы ра роб ных кам бі на таў рас ка заў, што рэн-
та бель насць вы твор час ці ле тась скла ла 24 %, 
90 % пра дук цыі ад гру жа ец ца на экс парт. Ча го 
не ха пае? За пэў ні вае, што ад чу вае толь кі дэ фі-
цыт сы ра ві ны. Бу дзе больш ма ла ка — ад па вед на, 
па вя лі чыц ца і вы пуск пра дук цыі, пач нуць рас ці і 
да хо ды... Ча му гэ та му ла гіч на му лан цуж ку ад-
да ец ца столь кі ўва гі? Усё ві да воч на: стра тэ гіч ная 
за да ча на рас ціць да кан ца на ступ най пя ці год кі 
аб' ём ВУП у два ра зы, па стаў ле ная кі раў ні ком 
дзяр жа вы, вы гля дае цал кам да ся галь най. Сель-
скай гас па дарцы ў струк ту ры ва ла во га ўнут ра на-
га пра дук ту ад во дзіц ца ад на з клю ча вых ро ляў, 
і рост пра дук цый нас ці ма лоч най жы вё ла га доў-
лі — стра тэ гіч ны эле мент па спя хо вай рэа лі за цыі 
за ду ма на га.

У сён няш нім ну ма ры «МС» ра зам з эс пер там 
мы па раз ва жа ем над тым, што трэ ба, каб ма-
лоч ная жы вё ла га доў ля ста ла ад ным з асноў ных 
пунк таў эка на міч на га рос ту рэ гі ё наў, па зна ё-
мім ся з ці ка вым во пы там па рэа лі за цыі ін вест-
пра ек таў «у ма ла ко» і ад сут нас цю бар' е раў на 
шля ху та ко га экс пар ту, а яшчэ на га да ем доб ра 
вя до мае аг ра ры ям пра ві ла «трох К»: ка ро ва, 
кар мы і кад ры...
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11

17 жніўня 2018 г. 3

У Бе ла ру сi рэ кан стру я ва ны 
1643 ма лоч на та вар ныя 
фер мы, гэ та 40 % ад усiх 
iс ну ю чых. На аб ноў ле ных 
комп лек сах утрым лi ва ец ца 
больш за па ло ву дой на га 
стат ка кра i ны i вы раб ля ец ца 
62 % ма ла ка. Але но выя 
комп лек сы па куль 
не да юць та го эфек ту, 
якi ад iх ча ка ец ца.

Гэ та ў па чат ку чэр ве ня 
агучыў на мес нiк мi нiст ра 
сель скай гас па дар кi i хар-
ча ван ня Iгар Бры ла, пры-
вёўшы ў прык лад Аст ра вец кi 
i Ашмян скi ра ё ны, дзе на ся мi 
но вых фер мах з вась мi пра-
дук цый насць стат ка нi жэй 
за ся рэд не рэс пуб лi кан скую 
(2071 кг). Не зда валь ня ю чай 
за ста ец ца i якасць ма ла-
ка. За пяць ме ся цаў гэ та-
га го да ў 43 % да сле да-
ва ных проб рэа лi за ва на-
га сель гас ар га нi за цы я мi 
та го ж Ашмян ска га ра-
ё на ма ла ка ўтры ман не 
са ма тыч ных кле так пе-
ра вы ша ла 500 тыс., у 
тым лi ку ў 24 % проб — 
больш за 1 млн.

На мес нiк мi нiст ра 
на зваў тры пры чы ны 
ня ўда чы. Пер шая — но-
выя комп лек сы ўкам-
плек та ва ныя не пры-
дат ны мi да но вых умоў 
жы вё ла мi (па фi зi я ла-
гiч ных або пра дук цый-
ных па ра мет рах). Дру-
гая — дрэн ная кар ма вая 
ба за, па ру шэн не тэх на ло гii 
на рых тоў кi i скорм лi ван ня 
кар моў (не ха пае кор ма раз-
дат чы каў-змеш валь нi каў). 
Трэ цяя — не да хоп спе цы я лiс-
таў па ра бо це з пра грам ным 
за бес пя чэн нем па кi ра ван нi 
стат кам i вя дзен нi се лек цый-
най ра бо ты.

Па сут нас цi з чы ноў нi-
кам згод ны i спе цы-

я лiст па хар-
ч а  в а н  н i 

i ўтры ман нi мяс ных i ма лоч-
ных жы вёл кам па нii «Эка мол 
Аг ра» Ула дзi мiр Пя рэд неў. 
Але ён рас стаў ляе ак цэн ты 
трош кi iнакш: вi на ва ты не ка-
ро вы, якiя быц цам бы ака за-
лi ся не пры дат ныя да но вых 
тэх на ло гiй, а лю дзi, якiя не 
ства ры лi для ка роў умо вы, 
спры яль ныя для вы пра цоў кi 
ма ла ка. У тым лi ку i на но вых 
фер мах.

— Усё вель мi прос та, — 
ка жа спе цы я лiст. — Для та-
го, каб ка ро ва да ла ма ла ко, 
трэ ба яе на кар мiць, на па iць 
i даць ёй ад па чыць леж ма. 
Ка лi мы ка жам, што ў нас 
кар моў да стат ко ва, то ма-
ем на ўва зе iх коль касць, 
а якасць не ацэнь ва ем. На-
шы гас па дар кi ра пар ту юць: 

на рых та ва лi ся наж пер ша га 
кла са, але ка ро вы ядуць не 
клас, яны ядуць су хое рэ чы-
ва, якое вы зна чае ўдой ма-
ла ка.

Су час ная ка ро ва па па-
ме рах знач на боль шая за 
сваю па пя рэд нi цу мi ну ла га 
ста год дзя, ка жа Ула дзi мiр 
Пя рэд неў. Та му ёй трэ ба 
больш мес ца. I ка лi праб-
ле му хар ча ван ня мы вы ра-
ша ем хоць бы коль кас на, то 
пра мiк ра клi мат i кам форт 
стой ла, як пра вi ла, не ду-
ма ем. Ра зам з тым, у ста-
рых фер мах ка ро вам жыць 
не маг чы ма, у но вых — цяж-
ка. Мы сён ня ма ем ста так 
з ка роў, пра дук цый насць 
якiх па вя лi чы ла ся, але ра-
зам з тым, яны вель мi дрэн-
на асе мя ня юц ца, коль касць 
хва роб уз рас ла. «Сён ня 
лю бы спе цы я лiст ма лоч най 
жы вё ла га доў лi, якi пра ца-
ваў у 90-я га ды, ска жа, што 
та ды ка ро вы не хва рэ лi, — 
за ўва жае экс перт. — Ця пер 
ка ро вы ма са ва хва рэ юць 
на мас ты ты, эн да мет ры ты, 
ад бы ва ец ца iх не вы твор чае 
вы быц цё. У 80-я, 90-я га ды 
мы эша ло на мi ва зi лi ра монт-
ных ця лу шак у Ка зах стан, бо 
ка ро ва жы ла пяць-во сем га-
доў, за раз — два-тры».

Спе цы я лiст звяр тае ўва гу: 
ка лi ка ро ва на пра ця гу ўся-
го го да зме шча на пад дах, 
яна па вiн на што дня атрым-
лi ваць усе вi та мi ны i мi не ра-
лы, якiя яе прод кi зна хо дзi лi 
на дзi кай па шы, тым больш 
што ма ла ка яна вы раб ляе 
больш. Не зба лан са ва насць 

ра цы ё ну па энер гii, пра тэ i не, 
вi та мi нах i мi не ра лах знi жае 
iму нi тэт буй ной ра га тай жы-
вё лы. Але хар ча ван не — гэ та 
яшчэ не ўсё.

«Як фi зi ё лаг ма гу ска заць, 
ка лi ка ро ва ста iць, яна тры-
мае на на гах вель мi вя лi кую 
ва гу, i асноў ны пра цэс утва-
рэн ня ма ла ка ад бы ва ец ца 
толь кi ў тым вы пад ку, ка лi 
ка ро ва ля жыць. Ка лi яна 
ляг ла, рас сла бi ла ся, та ды 
кроў цыр ку люе праз вы мя, 
ту ды па сту пае глю ко за, з яе 
атрым лi ва ец ца лак то за або 
ўдой ма ла ка, — тлу ма чыць 
Ула дзi мiр Пя рэд неў. — Ка лi 
ка ро ве не кам форт на, яна 
зна хо дзiц ца па-за стой лам 
i дае менш ма ла ка. У пер-
шыя два тыд нi жнiў ня, ка лi 

ста я ла спя ко та, коль касць 
вы раб ле на га ма ла ка ў Бе-
ла ру сi змен шы ла ся. Пры-
чы на — цеп ла вы стрэс, бо 
ка ро ва ў спя ко ту не жа дае 
ля жаць, яна ста iць, не есць 
i страч вае ўдоi».

Ула дзi мiр Пя рэд неў лi-
чыць, што су свет ным узо рам 
для пе рай ман ня пе ра да вых 
тэх на ло гiй у сфе ры ма лоч-
най жы вё ла га доў лi мож на 
лi чыць Iз ра iль. Там у асно ве 
ўся го — умо вы для ад па чын-
ку жы вё лы. Ка ро ва на пра-
ця гу су так па вiн на па ля жаць 
12—14 га дзiн. Для гэ та га не-
аб ход на не толь кi пра сто ра, 
але i са мо мес ца, ку ды жы вё-
ла мо жа лег чы: яно па вiн на 
быць мяк кае, чыс тае, спры-
яль нае для рас слаб лен ня. Да 
та го ж, важ на, каб ка ро ва 
ды ха ла све жым па вет рам. 
У Iз ра i лi да бi ва юц ца гэ та га, 
хоць спя ко ту там не па раў-
наць з на шай.

Ня гле дзя чы на тое, што 
даў но вя до мыя ап ты маль-
ныя па ме ры стой ла для ма-
лоч най ка ро вы, мы веч на 
зма га ем ся з пра ек цi роў шчы-
ка мi, вы дум ля ем неш та сваё, 
эка но мiм, лi чыць экс перт. 
«Якая ка ро ва бу дзе ля жаць 
на бе то не! — абу ра ец ца Ула-
дзi мiр Пя рэд неў. — А боль-
шасць стой лаў у нас, на 
жаль, бе тон ныя або па кры-
тыя гу май, што так са ма ня-
пра вiль на. Вар та пе ра вес цi 
ка ро ву на пя сок, яна ад ра зу 
дасць больш ма ла ка».

У нас ёсць гас па дар кi, 
якiя iмк нуц ца да ства рэн ня 
на леж ных умоў для дой на-

га стат ка, i яны да бi ва юц ца 
ад па вед ных вы нi каў, але iх 
не так ужо i шмат. На жаль, 
боль шасць — ся рэд ня га 
ўзроў ню i нi жэй. Та му ся рэд-
нi па каз чык пра дук цый нас-
цi — пяць ты сяч кi ла гра маў. 
У Iз ра i лi на ся рэд няй фер ме 
ка ро ва дае 13—15 ты сяч кi ла-
гра маў ма ла ка. Пры гэ тым у 
iх усе ка ро вы асе мя ня юц ца i 
без праб лем жы вуць не менш 
за ча ты ры лак та цыi. Цi ка ва, 
што ў Iз ра i лi вя ду чую ро лю ў 
раз вiц цi сель скай гас па дар-
кi вы кон вае ме на вi та дзяр-
жа ва. Гэ тым мы па доб ныя. 
Але там дзяр жаў ных па тра-
ба ван няў тры ма юц ца стро га, 
а ў нас кож ны iмк нец ца неш-
та зра бiць па-свой му, неш та 
вы ду маць ад мыс ло вае.

Яшчэ адзiн склад нiк 
пос пе ху — якас ны ме-
недж мент. У 2006 го-
дзе ў Iс па нii бы ло пра-
ве дзе на вель мi цi ка вае 
да сле да ван не: ка роў 
на амаль ча ты рох ты-
ся чах фер маў кар мi лi 
ад ноль ка вым кор мам, 
але на доi там ад роз нi-
ва лi ся на 13 лiт раў. Бо 
фак та ры ме недж мен ту 
(на рошч ван не ма лад-
ня ку, якасць i агуль ная 
ар га нi за цыя карм лен ня, 
кам форт ка роў) з'яў ля-
юц ца вы зна чаль ны мi.

Су час ныя комп лек-
сы ў птуш ка вод стве i 
свi на га доў лi, у ад роз-

нен не ад ма лоч на та вар ных, 
са праў ды пры вя лi да ўзлё-
ту ўсiх па каз чы каў, су свет-
на га уз роў ню вы твор час цi i 
якас цi. Але з буй ной ра га-
тай жы вё лай вы нiк не та кi 
ста ноў чы, бо для гэ тых жы-
вёл боль шае зна чэн не мае 
ча ла век, лi чыць Пя рэд неў. 
Да стат ко ва ад на му ра бот нi-
ку на фер ме дрэн на вы кон-
ваць свае аба вяз кi, ска жам, 
ме ха нi за тар кеп ска змеш вае 
корм, i гэ та ада б'ец ца на 
якас цi ўся го стат ка. «Пра-
сцей шая сi ту а цыя з вы рошч-
ван нем ма лад ня ку, — ка жа 
экс перт. — У нас з'я вi ла ся з 
дзя ся так прад пры ем стваў 
па вы рошч ван нi ра монт на га 
ма лад ня ку, i там ня ма роз-
нi цы з агуль на еў ра пей скi мi 
па каз чы ка мi».

Спе цы я лiст па карм лен нi i 
ўтры ман нi мяс ных i ма лоч ных 
жы вёл не ба iц ца паў та раць: 
«У асно ве ўся го па вiн на ля-
жаць дык та ту ра тэх на ло-
гiй. Яны даў но рас пра ца ва ныя 
ў кра i нах з вы со ка эфек тыў най 
ма лоч най жы вё ла га доў ляй: 
ЗША, Iз ра i лi, Га лан дыi, Iта лii, 
Но вай Зе лан дыi. Не аб ход на 
па ста ян нае на ву чан не спе цы-
я лiс таў азам. Ча ла век на фер-
ме па вi нен ве даць, перш за 
ўсё, ча го ра бiць нель га. Ка лi 
мы па ды мем уз ро вень пра-
фе сiй най аду ка цыi, мы да сяг-
нем пос пе ху».

Ула дзi мiр Пя рэд неў упэў-
не ны: пры ства рэн нi для ка-
ро вы «ча ла ве чых» умоў, вы-
нiк га ран та ва ны ўжо на на-
ступ ны дзень. Лi та раль на.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«ЧА ЛА ВЕ ЧЫЯ» ЎМО ВЫ «ЧА ЛА ВЕ ЧЫЯ» ЎМО ВЫ 
ДЛЯ ЖЫ ВЁ ЛЫДЛЯ ЖЫ ВЁ ЛЫ

га ран ту юць вы нiк на на ступ ны дзень,га ран ту юць вы нiк на на ступ ны дзень,
або Ча му ма дэр нi за цыя ма лоч ных комп лек саў не заў сё ды дае на леж ны эфект

МА ЛА КО 
НА ПА ПЕРЫ
вы лі ла ся 
ў кры мі наль ную спра ву
У да чы нен ні да шас ці служ бо вых асоб ААТ «Чыр во ная Бу да» 
Доб руш ска га ра ё на пра ку ра ту рай Го мель скай воб лас ці за ве дзе на 
кры мі наль ная спра ва. Яна ста ла вы ні кам пра вер кі Ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю Го мель скай воб лас ці і ўпраў лен ня дэ парт амен та фі нан са вых 
рас ле да ван няў КДК Рэс пуб лі кі Бе ла русь па Го мель скай воб лас ці.

У прэс-служ бе па ве да мі лі, што на па чат ку ле та пад час ін вен та ры за цыі 
ў гас па дар цы вы кры ты пры піс кі пры баў лен няў у ва зе буй ной ра га тай жы вё лы. 
На 1 чэр ве ня бы ло пры пі са на звыш 780 тон — гэ та больш за 26 % ад агуль най 
ва гі жы вё лы. Ана ла гіч на служ бо выя асо бы за вы ша лі аб' ёмы вы твор час ці і 
рэа лі за цыі ма ла ка. Так са ма шля хам ска жэн ня спра ва здач нас ці кі раў ніц тва 
гас па дар кі вы ра шы ла за да чу па па ве лі чэн ні пра дук цый нас ці ка роў. Фак тыч нае 
па га лоўе дой на га стат ка за ні жа ла ся: больш за 500 ка роў да ілі ся, але лі чы лі ся ў 
гру пе ад кор му. У вы ні ку ся рэд ні на дой на ка ро ву быў знач на за вы ша ны.

Гэ тыя пры піс кі да зво лі лі кі раў ні ку сель гас прад пры ем ства ад чы тац ца пра 
пе ра вы ка нан не да ве дзе ных на 2017 год пра гноз ных па каз чы каў рос ту вы твор-
час ці мя са і ма ла ка. Ад нак та кі «рост вы твор час ці» не пры вёў ні да фі нан са вай 
ста біль нас ці, ні да па ве лі чэн ня за ра бот най пла ты. Між ін шым, тым га лоў ным 
спе цы я ліс там, якія не па срэд на ўдзель ні ча лі ў ска жэн ні спра ва здач нас ці, над-
баў кі і да пла ты за фік тыў нае вы ка нан не пра гноз ных па каз чы каў вы плач ва лі ся 
рэ гу ляр на. Іх су ма скла ла больш за Br25 ты сяч.

Бы лі вы кры ты так са ма фак ты пры чы нен ня шко ды ААТ «Чыр во ная Бу да». 
На прык лад, дзяр жаў ны мі кант ра лё ра мі вы яў ле на ня ста ча больш як 200 га лоў 
ска ці ны на су му ка ля Br205 ты сяч. У ляс ным ма сі ве по бач з фер май зной дзе ны 
дзе сяць тру паў ця лят, якія бы лі за ка па ныя ўпо тай без афарм лен ня не аб ход-
ных да ку мен таў. Акра мя та го, у гас па дар цы ле тась і сё ле та рэа лі за ва лі больш 
за 13 тон мя са буй ной ра га тай жы вё лы фі зіч ным асо бам па цэ нах, ні жэй шых 
за са бе кошт. Гэ та пры вя ло да пры чы нен ня прад пры ем ству страт у су ме больш 
за Br40 ты сяч.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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