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шчэ ле тась пад час ра бо чай па езд кі 
ў Брэсц кую воб ласць Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
да ру чыў за вяр шыць бу даў ніц тва 
ма лоч на та вар ных фер маў 

у кра і не за 2017—2018 га ды. Ён пад крэс ліў, 
што па бу да ва ныя фер мы па він ны быць 
за поў не ныя вы са каў дой ным стат кам. 
І ад зна чыў важ насць пы тан ня за ха ва нас ці 
кар моў. Мы па спра ба ва лі пра ана лі за ваць, 
як усё гэ та вы кон ва ец ца на пры кла дзе 
Ма гі лёў скай воб лас ці.

Дрэн ныя кар мы 
і ча ла ве чы фак тар

Ле тась КДК Ма гі лёў скай воб лас ці пра вёў 
пра вер ку хо ду ма дэр ні за цыі МТФ і прый шоў 
да вы сно вы, што не ўсё ро біц ца для та го, каб 
квіт не ла ма лоч ная га лі на. Сва і мі мер ка ван ня мі 
кант ра лё ры па дзя лі лі ся са спе цы я ліс та мі. І за-
раз вя дзец ца ма ні то рынг, што ад бы ва ец ца на 
стра тэ гіч на важ ных для бе ла рус кай эка но мі кі 
аб' ек тах.

— Па пра гра ме раз віц ця ма лоч най га лі ны 
трэ ба па бу да ваць або ма дэр ні за ваць у воб-
лас ці 170 ма лоч на та вар ных фер маў, — ка жа 
Аляк сандр ЗНО СІН КА, на мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант-
ро лю Ма гі лёў скай воб лас ці. — Па на шых 
звест ках, цал кам уз ве дзе ны 140 фер маў, яшчэ 
на 30 ра бо ты не за вер ша ны. Га лоў ная пры-
чы на — праб ле мы з фі нан са ван нем. Але ўсе 
170 фер маў пра цу юць. Роз ні ца толь кі ў тым, 
што 30 з іх пра цу юць не на поў ную ма гут насць. 
Мяс цо выя ўла ды пры ма юць ме ры па по шу ку 
срод каў для ра шэн ня праб ле мы. Бо гас па дар кі 
ня суць стра ты ад не даў камп лек та цыі. Умоў на 
ка жу чы, ка лі фер ма раз лі ча на на 800 га лоў, 
а там уся го 400 — гэ та дрэн на.

Па куль мэ та, для якой пра во дзі ла ся ма дэр-
ні за цыя — рост якас ці і аб' ёмаў ма ла ка — не 
спраў дзі ла ся. Па сло вах Аляк санд ра Зно сін кі, 
удой на ка ро ву за паў го да па 265 МТФ склаў 
2113 кі ла гра маў. Ле тась ся рэд ні ўдой на ка ро ву 
на су час ных комп лек сах быў на 83 кі ла гра мы 
боль шы. Па воб лас ці ся рэд ні ўдой — 2078 кі-
ла гра маў за паў го да так са ма зні зіў ся на 80 кі-
ла гра маў.

— Асноў ныя пры чы ны — гэ та не да хоп кар моў 
і хва ро бы, — ка жа су раз моў нік. — Ма лако — 

гэта ж тыя са мыя кар мы, іх якасць. Шмат гас па-
да рак, якія мы на вед ва лі, прак тыч на не да ва лі 
жы вё лам кам бі кар мы або коль касць іх у ра-
цы ё не ка роў бы ла ня знач ная. Без ад каз насць, 
ад ным сло вам. Не ажыц цяў ля ец ца свое ча со вая 
вы бра коў ка ка роў, пра што ка заў Прэ зі дэнт. 
Ад на дае больш ма ла ка, дру гая менш. Агуль-
ны вы нік куль гае. Ёсць гас па дар кі, дзе за паў-
го да ад ад ной ка ро вы на да ілі ўся го 479 літ раў 
ма ла ка. Гэ та не нар маль на. Наш кант роль за-
клю ча ец ца ў тым, каб па мак сі му ме да па маг чы 
гас па дар кам да біц ца леп шых вы ні каў. Трэ ба іх 
пад штур хоў ваць. Ёсць да ру чэн не Прэ зі дэн та, і 
яно па він на вы кон вац ца. МТФ бу ду юц ца для 
та го, каб кал га сы за раб ля лі рэ аль ныя гро шы. 
Гэ та іх круг ла га до вы пры бы так. Мы не так даў-
но ана лі за ва лі: у 2017 го дзе рэн та бель насць 
про да жу ма ла ка скла ла 24 %. Трэ ба да гля даць 
жы вё лу, каб яна да ва ла ма ла ко. Не пра дук цый-
ны мі жы вё лы ста но вяц ца та му, што да іх ня ма 
на леж най ува гі.

Ад мыс ло вая гру па 
час та па чы нае 
ра бо ту а 3-й га дзі не

Пад час ня даў няй су стрэ чы з пра цоў ным 
ка лек ты вам хол дын га «Ба бу лі на крын ка» на-
мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Мі ка лай СНАП КОЎ звяр нуў ува гу на тое, што 
трэ ба раз ві ваць сы ра він ную ба зу, удзя ляць 
піль ную ўва гу ўзнаў лен ню ма лоч на га стат ка і 
вы пус ку якас на га ма ла ка. Толь кі гэ та, на яго 
по гляд, за бяс пе чыць якас ны рост вы твор час ці 
ма ла ка.

ГРУ ПЫГРУ ПЫ
І СТАЎ КАІ СТАЎ КА

Ка рэс пан дэнт «МС» 
па спра ба ва ла ра за брац ца, 

ка лі на Ма гі лёў шчы не 
па вы сяц ца на доі

Аляк сандр ЗУБ РЫЦ КІ не толь кі сам 
ак тыў на здае ма ла ко на пры ём ны 
пункт, але і збі рае яго ў жы ха роў 
на ва коль ных вё сак. Што дзень 
ён ад во зіць на пры ём ны пункт 
да 600 літ раў.

— У нас 23 здат чы кі па кал га се, — 
рас каз вае Аляк сандр Зуб рыц кі, — я 
за бі раю ма ла ко з са ма га ран ку і вя-
зу ў най блі жэй шы на се ле ны пункт — 
па сё лак Са по цкін. Лю дзі за да во ле-
ныя, бо гэ та вы гад на, і ма ла ка зда ём 
ня ма ла.

Ра ней Аляк сандр ва зіў толь кі 
сваю пра дук цыю. Сям'я Зуб рыц кіх 
з вёс кі Ра ці чы тры мае аж но 12 ка-
роў і здае да 100 літ раў у дзень. 
У мяс цо вым кал га се «Ні ва-2003» 
пра па на ва лі афор міць яшчэ і збор 
ма ла ка ад на сель ніц тва. І вось ужо 
трэ ці год Аляк сандр на сва ім «бу-
се» што дзень кур сі руе па вёс ках, 
каб за браць ліш кі ма ла ка ў ін шых. 
І кал га су та кі рас клад вы гад ны, бо 
не трэ ба за дзей ні чаць транс парт-
ны сро дак, кі роў цу і груз чы ка, што 
для сель гас прад пры ем ства да во лі 
до ра га.

Для мно гіх вяс коў цаў маг чы-
масць зда ваць ліш кі — ад на з умоў 
утры ман ня стат ка. На гэ тым мож на 
ня дрэн на за ра біць. Вы нік ацэнь ва-
ец ца па тлу шчы. Чым яго больш, 
тым і кошт вы шэй шы. На прык лад, 
за літр ма ла ка тлу шчам не менш 
3,6 % атрым лі ва ец ца 51 ка пей ка. 
Раз лік — кож ныя дзесяць дзён. За 
ме сяц мож на за ра біць ад ну, а то 
і дзве вяс ко выя зар пла ты. На гэ-
ты пра дукт зра біў стаў ку і фер мер 
Аляк сандр Зуб рыц кі.

— Ка неш не, гэ та доб рая да па мо га 
для ся мей на га бюд жэ ту, па сут нас ці, 
мы з гэ та га і жы вём. Што атры ма лі 
за ма ла ко, тое і ма ем, — ка жа Аляк-
сандр.

Пер шую ка роў ку сям'я на бы ла 
11 га доў та му. Аляк сандр зволь ніў ся 
са служ бы і за ду маў ся аб сва ёй гас-
па дар цы. Да та го ж у сям'і пад рас та лі 
ча ты ры дач кі. А ма ла ко для дзя цей, 
як вя до ма, — асноў ны пра дукт хар-
ча ван ня. Ка лі пер шая ка ро ва аця-
лі ла ся, ку пі лі яшчэ ад ну. Па сту по ва 

на рошч ва лі ста так, а не каль кі га доў 
та му ім вы дзе лі лі 25 гектараў зям лі 
пад фер мер скую гас па дар ку.

— Спра ва ў тым, што не ха па ла 
кар моў. Участ кі для вы па су не маг-
лі за бяс пе чыць па трэ бу для та ко га 
стат ка, — рас тлу ма чыў Аляк сандр. — 
Та му звяр нуў ся ў кал гас, каб атры-
маць зям лю для на рых тоў кі кар моў і 
афор міў фер мер скую гас па дар ку.

Усе жы вё лы, у ад роз нен не ад 
кал гас ных, па су цца на па шы. Аляк-
сандр свой ста так утрым лі вае ў па-
мяш кан ні толь кі ў ха лод ны пе ры яд. 
За тое ка ро вы не ма юць праб лем з 
ка пы та мі, як боль шасць кал гас ных, 
а до яц ца не менш за 10 га доў. Гэ та 
ста ноў ча ўплы вае на раз віц цё ўлас-
най гас па дар кі.

— На да маш нія ма лоч ныя пра дук-
ты ёсць по пыт на ват ся род вяс коў-
цаў, — ка жа Аляк сандр, — мы для 
ся бе вы раб ля ем і тва рог, і мас ла, 
і смя та ну. Маг лі б так са ма пра да-
ваць, але не па спя ва ем вы раб ляць 
та кія аб' ёмы, бо ў са міх вя лі кая сям'я. 
Не ка то рыя жы ха ры тры ма юць ка роў 
толь кі для ся бе і пра да юць ма ла ко 
сва ім су се дзям.

На па ча так го да ў Пад ла бен скім 
сель са ве це за рэ гіст ра ва на 115 дой-
ных жы вёл. Гэ та ня ма ла. Згод на з 
чы па ван нем, коль касць дой на га 
стат ку не змян ша ец ца. На ад ва рот, 
не ка то рыя жы ха ры на бы лі ця лят і 
збі ра юц ца іх га да ваць. За мі ну лы год 
на сель ніц твам зда дзе на 21 то на ма-
ла ка ад 23 здат чы каў.

Ці за ха ва ец ца та кое ста но ві шча 
на ле та, Аляк сандр су мня ва ец ца. Ён 
па ве да міў, што най блі жэй шы пры-
ём ны пункт у па сёл ку Са по цкін мо-
жа быць за кры ты ў су вя зі з раз віц-
цём ту рыс тыч най інф ра струк ту ры, 
у пры ват нас ці, бу даў ніц твам ста ян-
кі ве ла марш ру ту. Та ды прый дзец ца 
ва зіць ма ла ко ў больш ад да ле ны 
сель са вет, які зна хо дзіц ца за 50 кі-
ла мет раў. Аляк сандр лі чыць, што ў 
спя ко ту вель мі скла да на за бяс пе-
чыць на та кой ад лег лас ці якасць ма-
ла ка, яно мо жа пад кіс нуць. Та кая 
сі ту а цыя не па ко іць і гас па да роў, якія 
тры ма юць не каль кі ка роў і пры вык лі 
да ўста ноў ле на га па рад ку.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

 КАМ ПЕ ТЭНТ НА
Мы спы та лі, ча го ча каць вяс-

коў цам ад гэ тай сі ту а цыі ў стар-
шы ні Са по цкін ска га па сял ко-
ва га Са ве та Лі ліі ША МА ТО ВІЧ, 
якая па ве да мі ла, што пры ём ны 
пункт за кры ва цца ні ў якім ра зе 
не бу дзе.

— У ра ё не рас пра цоў ва ец ца 
пра ект па бу даў ніц тве ве ла да-
рож кі і ста ян кі. Праз Са по цкін 
пра ля гае адзін з між на род ных 
ве ла марш ру таў, які па ві нен 
злу чыць Грод на з Аў гус тоў скім 
ка на лам. Але гэ та ні я кім чы нам 
не паў плы вае на зда чу ма ла ка. 
Пры ём ны пункт пра цуе ў асоб-
ным бу дын ку, дзе ра ней быў се-
па ра тар ны цэх. Ні хто яго за кры-
ваць не збі ра ец ца. Ве ла марш рут 
і ста ян ка не бу дуць ні я кім чы нам 
за кра наць ні пры ват ныя ўчаст кі, 
ні зем лі сель са ве та. Ма ла ко тут 
бу дуць пры маць, як і пры ма лі.

ВЯС КО ВЫ ВЯС КО ВЫ 
БІЗ НЕСБІЗ НЕС

Як фер мер з Гро дзен ска га ра ё на за бяс печ вае 
збор ма ла ка ад на сель ніц тва

Ня даў на па да ру чэн ні Ка мі тэ та 
па сель скай гас па дар цы 

і хар ча ван ні абл вы кан ка ма 
на прад пры ем стве бы ла 
ство ра на гру па, якая пра цуе 
над якас цю ма ла ка і аказ вае 
сель ска гас па дар чым ар га ні за цы ям 
тэх на ла гіч ную і ме та дыч ную 
да па мо гу.
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