
Сён ня, да рэ чы, вы твор чыя ма гут нас ці прад-
пры ем ства за гру жа ны толь кі на 60 %.

— За су ткі пе ра пра цоў ва ем 1200—1250 тон ма-
ла ка, а маг лі б дзве ты ся чы і на ват бо лей, — ка-
жа ча со ва вы кон ва ю чы аба вяз кі ды рэк та ра, 
на мес нік ды рэк та ра па эка но мі цы хол дын га 
«Ба бу лі на крын ка» Сяр гей ГА ЛУ ХІН. — Ад бы-
ва ец ца не да за груз ка вы твор час ці, і гэ та ліш нія 
за тра ты. Ёсць ра ё ны тра ды цый на моц ныя па 
ма ла ку, як Кі раў скі або Ма гі лёў скі, ёсць і сла-
быя. Але па тэн цы ял ёсць ва ўсіх.

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.

У яе склад увай шлі ве тэ ры на ры, заа тэх ні кі, 
якія спе цы я лі зу юц ца кож ны па сва ім кі рун ку. 
Нех та зай ма ец ца ве тэ ры нар най гі не ка ло гі яй, 
нех та праб ле ма мі ма лоч най за ло зы і гэ так да-
лей.

— Спе цы я ліс ты вы яз джа юць і ро бяць ды яг-
нос ты ку, да сле ду юць скры тыя мас ты ты і яск-
ра ва вы ра жа ныя клі ніч ныя фор мы. У гэ тым і 
за клю ча ец ца ра бо та над якас цю ма ла ка на шай 
тэх на ла гіч най гру пы, — тлу ма чыць на мес нік 
ды рэк та ра па сель скай гас па дар цы хол дын-
га «Ба бу лі на крын ка» Але на БО ДАК. — Трэ ба 
ад дзя ляць ма ла ко ад хво рай жы вё лы і зда ро-
вай, за бяс пе чыць яго рэа лі за цыю па га тун ках. 
Ка лі ёсць маг чы масць рэа лі зоў ваць пра дукт 
«эк стра» і вы шэй шым кла сам, ча му гас па дар ка 
па він на губ ляць гро шы.

З 20 лі пе ня ад дзел вы яз джае ў ра ё ны і пра цуе 
на ба зе той ці ін шай гас па дар кі.

— Наш дзень час та па чы на ец ца а 3-й га дзі-
не ра ні цы, едзем ад ра зу на ра ніш нюю дой-
ку, — рас каз вае Але на Бо дак. — У па ня дзе лак, 
на прык лад, пра ца ва лі ў Круг лян скім ра ё не на 
пе ра со вач най да іль най уста ноў цы ААТ «Друць-
аг ра». Да гэ та га ра бі лі агляд жы вёл у «Но вай 
Дру ці» ў Бя лы ніц кім ра ё не. Там, дзе ра бот ні кі 
доб ра сум лен на ста вяц ца да сва іх аба вяз каў, 
праб лем ня ма. Трэ ба, каб бы ла вы со кая ча ла-
ве чая ад каз насць. Той жа апе ра тар ма шын на га 
да ен ня па ві нен вы лу чыць хво рую ка ро ву і па-

ве да міць пра гэ та, каб сі ту а цыя не аб васт ра ла-
ся. Та ды ў нас і на доі бу дуць доб рыя, і якасць 
ма ла ка вы со кая.

Кі раў нік кам пен суе 
стра ты сам

У Ка мі тэ це па сель скай гас па дар цы і хар-
ча ван ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма пры чы ны 
па дзен ня на до яў так са ма ба чаць у не вель мі 
якас ных кар мах і не зу сім пра фе сій ных дзе ян нях 
не ка то рых ра бот ні каў. Та му і ра бо та вя дзец ца 
так, каб лік ві да ваць гэ тыя пра бе лы.

— Ліч бы па куль не тыя, да якіх мы імк нём ся, 
але зру хі ёсць, — за пэў ні вае пер шы на мес нік 
стар шы ні ка мі тэ та Але на ШЫ БУТ. — Стаў ка 
ро біц ца на галш тын скую вы со ка пра дук цый ную 
па ро ду, бы кі якой за куп ле ны на шым дзярж-
племп радп ры ем ствам. Гэ та се мя вы фонд для 
ўсёй воб лас ці. Ма ці гэ тых жы вёл да ва лі па 11 ты-
сяч і бо лей кі ла гра маў ма ла ка ў год. Мы ста вім 
план ку 7 ты сяч. І яе рэ аль на да сяг нуць. Трэ ба 
толь кі пе ра адо лець шэ раг праб лем.

Па сло вах Але ны Шы бут, па том ства, атры ма-
нае ў вы ні ку асе мя нен ня, па тра буе асо бых умоў 
утры ман ня і карм лен ня. Галш тын цы вель мі раз-
бор лі выя ў хар ча ван ні і абы што ес ці не бу дуць. 
Трэ ба, каб корм быў па мак сі му ме све жы і якас ны. 
Та му сё ле та асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца за клад цы 
і за ха ван ню тра вя ных кар моў. Усю ды па воб лас ці 
бу ду юц ца ся наж ныя тран шэі, якія па він ны быць 
га то выя да ве рас ня. Па ра лель на за клад ка се на жу 
вя дзец ца па су час ных тэх на ло гі ях — у ру ло нах. 
Тра вы ў гэ тым вы пад ку менш за ўсё псу юц ца. Ход 
за клад кі кар моў піль на ад соч ва юць спе цы яль на 
ство ра ныя ка мі сіі на трох уз роў нях — са мой гас-
па дар кі, ра ё на і воб лас ці. Пры чым, ка лі аб лас ная 
ка мі сія вы яў ляе не да хо пы, кі раў нік гас па дар кі ры-
зы куе кам пен са ваць стра ты са сва ёй кі шэ ні.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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ЯКАС ЦІ ЯКАС ЦІ 
НА ГЕ НЕ ТЫ КУНА ГЕ НЕ ТЫ КУ На Ві цеб шчы не ўсё час цей 

уклад ва юць гро шы ў «ма лоч ку». 
У тым лі ку і біз нес-струк ту ры 
з ін шых кра ін. У пры ват нас ці, 
ін та рэс і рэ аль ныя спра вы ёсць 
з бо ку кі тай цаў, сла ва каў, ра сі ян... 
У ма ла ко ця пер, як кан ста ту юць 
экс пер ты, ін вес та ваць вы гад ней, 
чым у каш тоў ныя ме та лы. Та му 
яго, на пэў на, мож на лі чыць «бе лым 
зо ла там».

Кі тай скі ін та рэс
Ін вес та ры з Пад ня бес най вель мі 

ак тыў на за свой ва юць укла дан ні ў 
ма лоч ную га лі ну. Абл вы кан ка мам 
з фір май Drех Fооd Grоuр Со., Ltd 
пад пі са ны да га вор, каб рэа лі за-
ваць ін вес ты цый ны пра ект па ўзвя-
дзен ні фер маў. Гэ та кам па нія з'я ві-
ла ся на рын ку дзе сяць га доў та му. 
Яна — ад на з лі да раў у КНР у сфе ры 
жы вё ла га доў лі, спе цы я лі зу ец ца на 
вы рошч ван ні быч коў, вы твор час ці 
ма ла ка і яго рэа лі за цыі. Геа гра фія 
су пра цоў ніц тва шы ро кая — ад Азіі 
да Аў стра ліі.

Гэ та га ін вес та ра за ці ка ві ла Бе ла-
русь і та му, што на ўзроў ні кі раў ніц-
тва краіны пад трым лі ва юць ін вес та-
раў у сель скую гас па дар ку. І пра ект 
на поў на чы на шай кра і ны — част ка 
рэа лі за цыі кан цэп цыі «Адзін по яс — 
адзін шлях».

Фір ма га то вая ўклас ці на пер-
шым эта пе 200 міль ё наў до ла раў. 
Да лей — бо лей... Для па раў на ння, 
ле тась у боль шас ці ра ё наў воб лас ці 
на та кім уз роў ні быў га да вы бюд-
жэт.

На фер мах, якія ад па вя да юць 
усім па тра ба ван ням ХХІ ста год дзя, 
пла ну ец ца вы ка рыс тоў ваць із ра іль-
скія тэх на ло гіі.

У Сен нен скім і Та ла чын скім ра ё-
нах ін вес та рам для рэа лі за цыі пра-
ек та пра па на ва лі пло шчы — ка ля 
45 ты сяч гек та раў. Буй ны ма лоч ны 
комп лекс бу дзе ары ен та вац ца ў вы-
твор час ці на экс парт. Пра ца ваць для 
ад праў кі пра дук цыі як у Кі тай, так і 
ў кра і ны Еў ра пей ска га са ю за. А каб 
пе ра пра цоў ваць ма ла ко ў экс пар та-
а ры ен та ва ную пра дук цыю, на Ві цеб-
шчы не аб наў ля юць і ма дэр ні зу юць 
аб ста ля ван не за во даў.

Пра гра міс ты... 
для фер маў

Тут за хо ча пра ца ваць мо ладзь! — 
упэў не на кі раў ніц тва Ві цеб ска га абл-
вы кан ка ма. Ак цэнт ро бяць на тым, 
што са мыя леп шыя і перс пек тыў ныя 
ма лоч на та вар ныя комп лек сы — па-
тра ба ван не ча су. Ся род пер са на лу 
бу дуць за па тра ба ва ны мі і пра гра-
міс ты. Ста не ў кра і не і больш ме-
хат ро ні каў — прад стаў ні коў но вай 
ра бо чай пра фе сіі ў рэс пуб лі цы. Ка-
лі да ступ на рас тлу ма чыць, раз мо ва 
ідзе пра ра бо чых на ўчаст ках, апе ра-
цы ях, дзе па тра бу ец ца фак тыч на ін-
жы нер ная тэ а рэ тыч ная і прак тыч ная 
пад рых тоў ка.

Та кія спе цы я ліс ты ўжо пра цу юць 
у роз ных га лі нах: ма шы на бу доў лі, 

ра дыё элект ро ні цы, пе ра пра цоў чай 
пра мыс ло вас ці і гэ так да лей.

Зра зу ме ла, што на су час ных фер-
мах бу дзе не аб ход ны пер са нал, які 
змо жа аб слу гоў ваць скла да нае аб-
ста ля ван не. Фі зіч ная пра ца бу дзе 
мі ні мі лі за ва на.

Да рэ чы, у Ві цеб скім ра ё не ўжо 
не каль кі га доў функ цы я нуе фер ма 
«Ві цеб скабл га за». Ка лі ад кры ла ся, 
яе аб ста ля ван не не ме ла ана ла гаў. 
За лю дзей, якіх мож на ад нес ці да 
ме хат ро ні каў, амаль усё ро бяць ро-
ба ты. Ме ха ні за ва ная сіс тэ ма на ват 
кар мы за гру жае са ма. Каб ка роў-
кам заў сё ды бы ло кам форт на, вы ка-
рыс тоў ва ец ца сіс тэ ма, якая рэ гу люе 
віль гот насць, тэм пе ра ту ру. Ад па чы-
ва юць ра гу лі пры інф ра чыр во ным 
асвят лен ні...

У Ра сію без праб лем
У хут кім ча се ў рам ках V Фо ру му 

рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі ўза е ма дзе-
ян не кра ін па сель ска гас па дар чым 
кі рун ку ста не прад ме там для аб-
мер ка ван ня па тэ ма тыч най сек цыі 
«Аграр ная па лі ты ка Са юз най дзяр-
жа вы: во пыт, праб ле мы, перс пек-
ты вы». Вель мі ці ка вым з пунк ту 
гле джан ня рэ дак цыі «МС» па да ец-
ца прык лад дзей нас ці па спя хо ва га 
біз не су ра сій скіх біз нес-струк тур у 
Бе ла ру сі.

Га вор ка ідзе аб кан цэр не «Дзец-
ка сель скім», яко му больш за дзе-
сяць га доў. Ён аб' яд ноў вае прад-
пры ем ствы ў паў ноч най ста лі цы 
Ра сіі, дзе зна хо дзіц ца га лаў ны офіс. 
А ў Ле нін град скай і Ва ро неж скай 
аб лас цях пе ра пра цоў вае ўлас ную 
пра дук цыю, якую да лей рэа лі зуе ў 
фір мен ным ганд лі.

У Га ра доц кім ра ё не ін вес тар 
уклаў гро шы ў «ма лоч ку». Комп лекс 
фі лі яла «Ві раў лян скі» за меж на га 
прад пры ем ства «Дзец ка сель скі-
Га ра док» пра цуе ўжо дзя вя ты год. 
Кар ма вая ба за — свая. На доі з ка ро-
вы ад ны з са мых леп шых у воб лас ці: 
ле тась на ад ну ка ро ву вы хо дзі ла па 
8087 літ раў ма ла ка. «Бе лае зо ла та» 
вы раб ля ец ца най леп шай якас ці — 
100 % эк стра-кла са.

Што да ты чыц ца ўмоў пра цы, то, 
ка лі ў мно гіх за меж ных фір мах ліч бы 
за роб каў не агуч ва юць, тут не ўтой-
ва юць, што «па пяць сот» до ла раў у 
эк ві ва лен це са мыя ста ран ныя апе-
ра та ры ма шын на га да ен ня па ча лі 
за раб ляць ужо не каль кі га доў та му. 
Ра бот ні кам — бяс плат нае хар ча ван-
не, прэ міі — да юбі ле яў, дзяр жаў ных 
свят. Тых, з ка го бя руць прык лад ка-
ле гі, за пра ша юць у Санкт-Пе цяр бург 
на кар па ра цый ныя свя ты.

І што не ма ла важ на — праб лем 
са збы там пра дук цыі ў Ра сію, з які мі 
су ты ка юц ца бе ла рус кія вы твор цы, 
у іх не бы ло.

Да рэ чы, у Бе ла ру сі ёсць яшчэ 
ад на «дач ка» кан цэр на. ТАА «На-
ра чан ская Ні ва 2004» зна хо дзіц ца 
ў Мя дзель скім ра ё не. Фір ма ство-
ра на ў 2004 го дзе. Спе цы я лі за цыя 
та кая ж, як і ў Га ра доц кім ра ё не.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

На тэ ры то рыі кан цэр на «Дзец ка сель скі» ў Га ра доц кім ра ё не.

ПУНК ТЫ РОС ТУ

АРЫ ЕН ТА ЦЫЯ — АРЫ ЕН ТА ЦЫЯ — 
ЭКС ПАРТЭКС ПАРТ

А як у іх?
На мес нік гу бер на та ра па эка на міч-

ных пы тан нях Каст рам ской воб лас ці Ра сіі 
Юрый МА КАЎ:

— Асноў ны ўпор мы ро бім ме на ві та на 
раз віц цё ма лоч най жы вё ла га доў лі. Ста вім 
мэ ту за бяс пе чыць ся бе ма ла ком і стаць экс-
пар цё ра мі. Але ў нас па куль ад чу ва ец ца яго 
дэ фі цыт. У вы ні ку за во зім ма ла ко з су сед ніх 
рэ гі ё наў і, без умоў на, аказ ва ем пад трым-
ку тым прад пры маль ні кам, якія зай ма юц-
ца жы вё ла га доў ляй. Ад па вед ныя пра гра мы 
ёсць на фе дэ раль ным і аб лас ным уз роў нях. 
Без умоў на, кан ку рэн цыя вя лі кая, іс нуе шмат 
пе ра пра цоў шчы каў на ша га ма ла ка і шмат 
ма лоч най пра дук цыі, якую да нас за во зяць. 
Вель мі вост ра ста іць пы тан не якас ці ма ла ка. 
Ад ной чы на шы ся ля не звяр ну лі ўва гу на тое, 
што ў про да жы су стра ка юц ца пад роб кі, дзе 
пад мар кай доб ра сум лен на га вы твор цы пра-
да ец ца вель мі су мніў ны пра дукт. Быў на зва-
ны шэ раг ра сій скіх прад пры ем стваў з ін шых 
рэ гі ё наў, не вель мі чыс тых на ру ку. Ся ля не 
на ват збі ра лі ся аб' яд нац ца ў неш та на кшталт 
гіль дыі, каб су праць ста яць фаль сі фі ка ту. Мы, 
са свай го бо ку, ро бім усё, каб пра ду хі ліць 
вы пад кі пад ро бак.

Асноў ныя пры чы ны — 
гэ та не да хоп кар моў і хва ро бы. 

Ма ла ко — гэ та 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.
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