
– Мі ка лай Мі ка ла е віч, 
якія зме ны ад бы лі ся пас-
ля та го, як «Ма лоч ны Мір» 
узяў прад пры ем ства пад 
сваё кры ло?

– Дзя ку ю чы ўлі ван ню фі-
нан са вых срод каў «Аг ра Мір» 
стаў вы хо дзіць на но вы ўзро-
вень. Гэ та ў пер шую чар гу 
да ты чы ла ся абнаўлення 
машына-трактарнага парку, 
рэ ар га ні за цыі ма лоч на та вар-
ных комп лек саў. Каб атры-
моў ваць ма ла ко вы шэй ша га 
кла са і «эк стра», па бу да ва на 
но вая су час ная фер ма «Тры 
ся мёр кі» з за мкну тым цык-
лам вы твор час ці. Сён ня мы 
ба чым, што мо жам пра кар-
міць боль шы ста так, чым 
ёсць.

– На коль кі вы гад на зай-
мац ца ма лоч най жы вё ла-
га доў ляй?

– Гэ та ад на з са мых пры-

быт ко вых га лін сель гас вы-

твор час ці. Та му мы вы ра шы-

лі на кі ра ваць век тар на ша га 

раз віц ця на па ве лі чэн не ма-

лоч на га стат ка і вы твор час ці 

ма ла ка. Ця пер у нас амаль 

780 дой ных ка роў, за тры 

га ды мы па вя лі чы лі вы твор-

часць ма ла ка з 12 тон у су ткі 

да 16 тон. Удой на ка ро ву за 

мі ну лы год склаў 7780 кі ла-

гра маў ма ла ка. Гэ та вы шэй 

за ся рэд не аб лас ны па каз-

чык. Ся род 145 гас па да рак 

воб лас ці мы зай ма ем 23-ю 

па зі цыю. Нам ёсць на ка го 

раў няц ца: у рэ гі ё не існуюць 

гас па дар кі, у якіх атрым лі ва-

юць да 10 ты сяч кі ла гра маў 

ма ла ка. Мы так са ма ста вім 

ам бі цы ёз ныя за да чы: у пер-

шую чар гу да вес ці ста так да 

ты ся чы га лоў.

Ра зам з тым ёсць перс пек-

ты вы ў аг ра но міі – мы па ча лі 

зай мац ца са дам 10 га доў та-

му. Ця пер ма ем больш за 80 

гек та раў. З іх 15 гек та раў – 

ма ла ды сад, які па са дзі лі ня-

даў на у рам ках дзярж пра гра-

мы. Гэ та шпа лер ны сад па 

ін тэн сіў най тэх на ло гіі. Нам 

трэ ба ду маць, як змен шыць 

са бе кошт яб лы каў, бо ца на 

іх за апош ні час вель мі ўпа-

ла – больш чым удвая. Та му 

трэ ба зні жаць кошт праз ін-

тэн сіў насць, ура джай насць. 

У нас бу ду ец ца фрук тас хо ві-

шча на 1 ты ся чу тон пра дук-

цыі, аб' ект уз во дзіц ца пры 

да па мо зе на ша га га лаў но га 

прад пры ем ства «Ма лоч ны 

Мір». Бу доў ля хут ка за вер-

шыц ца. Гэ ты кі ру нак так са-

ма лі чу перс пек тыў ным для 

гас па дар кі.

– З сар та мі яб лыкаў так-

са ма вы зна чы лі ся?

– Як ака за ла ся, на шы 

цу доў ныя бе ла рус кія сар ты 

«Пос пех», «За слаў скае», 

«Бе ла рус кае са лод кае», 

якія я лі чу ад ны мі з са мых 

най леп шых, ча мусь ці стра-

ці лі па пу ляр насць. Спа жы-

вец кі густ сё ле та за ся ро-

дзіў ся на сор це «Га ла». Гэ та 

чыр во ны яб лык, пры чым не 

з тан ных. Але ён па пу ляр ны 

ў спа жыў цоў.

– Мо жа, 

рэч у мар ке-

тын гу?

– Згод ны, 
са праў ды, мар-
ке тынг у нас, 
мяк ка ка жу чы, 
куль гае: вы-
рошч ваць мы 
ўме ем, пры-
чым якас ную 
п р а  д у к  ц ы ю , 
ад нак пра даць 

яе ад па вед-
на не ўме ем. 
Мо жа, та му, 
што ра ней гэ-
тым зай ма лі ся 

цэнт ра лі за ва-

ныя струк ту ры, якія ўсё за-

бі ра лі і збы ва лі. Сён ня ін шы 

па ды ход: ма ла атры маць 

доб рую пра дук цыю, трэ ба 

яшчэ яе пра даць, быць у 

трэн дзе, рэ кла ма ваць. І та-

ды на кож ны яб лык бу дзе 

по пыт. На прык лад, сё ле та 

мно гія пы та лі ся пра ан то-

наў ку і на ват бе лы на ліў. 

Ка жуць: хо чам вяр нуць смак 

дзя цін ства. Та му трэ ба ду-

маць на бу ду чы ню.

– Ці ёсць мес ца ў бу ду-

чы ні ягад на му мік су? Сён-

ня, зда ец ца, гэ та так са ма 

ня дрэн ны кі ру нак...

– У нас ёсць 100 гек та раў 

пад ягад ныя кус ты. Вы рошч-

ва ем чор ныя па рэч кі, аро нію – 

чар на плод ныя ра бі ны, ма ем 

агрэст, ма лі ны. Да рэ чы, ма-

лі ны ад ра зу ра зы хо дзяц ца. 

Аса біс та мне па да ба ец ца 

агрэст – ня ма смач ней ша га 

ва рэн ня, чым з гэ тай яга ды. 

Гэ та бе ла рус кі ін жыр. У нас 

ёсць чыр во ныя сар ты агрэс-

ту, ён са лод кі, дух мя ны, не 

цвёр ды. І на шых бе ла рус кіх 

сар тоў. Ён так са ма доб ра 

ра зы хо дзіц ца, мо жа, та му, 

што гэ тай куль ту рай ма ла 

хто зай ма ец ца.

– І дзе мож на на быць ва-

шу смач ную яга ду?

– Прос та ў нас у са дзе. 

Мно гія ве да юць і пры яз джа-

юць куп ляць. Мы пра да ём 

і не вя лі кім оп там – са мім 

вез ці на ры нак 5–10 лат коў 

за трат на, і ня ма та кой маг-

чы мас ці.

– Чаго вы хацелі б пажа-

даць сваім работнікам?

– Здароўя. У нас доб-

рая каманда, амаль кож-

ны трэці – гэта моладзь 

да 31 года. Разам з тым 

кіраўніцтва з павагай 

ставіцца да тых, хто многа 

годоў жыцця аддаў рабоце 

на сельгаспрадпрыемстве. 

Спадзяюся, што і надалей 

мы будзем разам, каб 

здабываць наш агульны 

дабрабыт.

Фо та «Аг ра Мі ра».
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Ма шы ніст-трак та рыст Яў ген ПІЧ КОЎ СКІ.

На дру гім па вер се ад мі ніст ра цый на-
га бу дын ка вы твор ча га цэ ха «Бе рас-
та ві ца» ААТ «Ма лоч ны Мір» раз ме-
шча на га ле рэя ўзна га род, якіх уда-
сто е на пра дук цыя прад пры ем ства 
на рэс пуб лі кан скіх і між на род ных 
кон кур сах.

На пра ця гу шэ ра гу га доў пра дук цыя бе-
рас та віц кіх сы ра ро баў ра зам з ін шы мі пра-
дук та мі «Ма лоч на га Мі ру» за ва ёў вае пры-
за выя мес цы на што га до вай між на род най 
вы стаў цы «Хар чЭкс па» ў Маск ве, на вы стаў-
цы «Бе ла гра» ў Мін ску, на рэс пуб лі кан скім 

кон кур се «Пра дукт го да». А на кон кур се 
«Най леп шы пра дукт», які пра хо дзіць у рам-
ках мас коў скай вы стаў кі, пра дук цыя «Ма-
лоч на га Мі ру» ў 2018 го дзе атры ма ла пяць 
уз на га род. У іх лі ку і зя лё ны сыр «Ба зі рон» з 
ба зі лі кам і час на ком, які ня даў на па ча лі вы-
пус каць у вы твор чым цэ ху «Бе рас та ві ца».

Па віль ён прад пры ем ства заў сё ды ка рыс-
та ец ца па пу ляр нас цю пад час уні вер саль ных 
кір ма шоў «Еў ра рэ гі ён «Нё ман», якія што год 
пра хо дзяць у Грод не. На брэн да вым фес ты-
ва лі сы ру пра дук цыя бе рас та віц кіх сы ра ро баў 
час та аказ ва ец ца ў лі ку фа ва ры таў. Свя та 

іні цы я ва на кам па ні яй «Ма лоч ны Мір» і атры-
ма ла шы ро кую па пу ляр насць ся род бе ла рус-
кіх сы ра ро баў, якія з'яз джа юц ца ў Грод на, каб 

пра дэ ман стра ваць свае вы ра бы.
Сён ня на прад пры ем стве «Ма лоч-

ны Мір» вы раб ля юць ка ля 300 най-
мен няў пра дук цыі, якая па сту пае 
ў 40 кра ін све ту. Да рэ чы, брэнд «Ма-
лоч ны Мі р» доб ра вя до мы спа жыў-
цам на пра сто рах Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі і не толь кі: вы со кую ацэн ку 
атры ма лі сы ры прад пры ем ства ў 
кра і нах Еў ра зій ска га са ю за. Так са ма 
прад пры ем ства ўне се на ў рэ естр вы-
твор цаў ма лоч най пра мыс ло вас ці, 

якія ма юць пра ва рэа лі зоў ваць сваю 

пра дук цыю ў кра і ны Еў ра са ю за.

Га лоў ным сак рэ там пос пе ху тут на-

зы ва юць якасць пра дук цыі. А яна па-

чы на ец ца з ма ла ка. Ме на ві та на якас-

най сы ра ві не ро бяць ак цэнт у ААТ «Ма лоч ны 
Мір». З гас па да рак нарыхтоўваецца малако  
толь кі «Эк стра» і вы шэй ша га га тун ку.

Дру гім важ ным фак та рам з'яў ля юц ца най-
ноў шыя тэх на ло гіі на ўсім вы твор чым лан цуж-
ку вы ра бу сы ру. Ме на ві та гэ тыя склад ні кі да-
зва ля юць ад праў ляць на ры нак та кія смач ныя 
сы ры. Да рэ чы, тут пры слу хоў ва юц ца да вод гу-
каў спа жыў цоў, якія «га ла су юць» за тую ці ін-
шую на він ку на дэ гус та цы ях пад час кір ма шоў. 
Вы со ка аца ні лі яны но вы від сы ру – «Грэ час кі». 
Гэ тая лі нія трымала працяг у вы гля дзе сыр ных 
ру ле ці каў у спе цы яль най упа коў цы.

План ка ўзня та вель мі вы со ка, і тры маць 
яе па він ны ўсе. Ме на ві та так лі чаць сы ра-
ро бы вы твор ча га цэ ха «Бе рас та ві ца», дзе 
вы пус ка ец ца больш за 20 ві даў сы роў. Як 
мі ні мум 95 % пра дук цыі ад праў ля ец ца на 
экс парт. Сён ня, як сцвяр джа юць спе цы я ліс-
ты, на гэ ты пра дукт скла лі ся доб рая ца на і 
кан' юнк ту ра. З'я віў ся по пыт на сыр з пра цяг-
лым тэр мі нам вы спя ван ня. І хоць гэ та па тра-
буе да во лі вя лі кіх за трат, але на та кія сы ры 
доб рая ца на, яны да юць пры бы так, ма юць 
вы со кую рэн та бель насць. А га лоў-
нае – за па тра ба ва ны спа жыў цом.

Сён ня ў ка ме рах вы спя ван ня 
ча ка юць свай го ча су сы ры са мых 
роз ных най мен няў. Рэ кард сме нам 
па тэр мі нах вы спя ван ня з'яў ля ец ца 
па пу ляр ны «Па рме зан дэ Люкс» – 
ана лаг вя до ма га італь ян ска га сы-
ру. Пе рад тым як тра піць на стол 
спа жыў ца, ён прой дзе га да вую вы-
трым ку пад на гля дам ра бот ні каў 
участ ка.

На пра ця гу паў го да вы спя вае 
яшчэ адзін ана лаг італь ян ска га 
сы ру – «Гра на Па рме за на». Для 
вы твор час ці гэ тых сы роў вы ка рыс-
тоў ва юц ца за квас ка і фер мен ты з 
Іта ліі. Бе рас та віц кія сы ра ро бы ста ра юц ца 
мак сі маль на на блі зіць іх да ары гі на ла.

Толь кі за су ткі тут вы раб ля ец ца 10 тон сы-
ру роз ных най мен няў. Па ста ян ным по пы там 
ка рыс та юц ца і тра ды цый ныя бе рас та віц кія 
сы ры «Аль бе ры», «Бра ва», «Бе рас та віц кі», 
«Ма нар шы», «Гранд Та лер», «Ра чэс цер». 
На прад пры ем стве вы пус ка юц ца так са ма 
сы ры з на паў няль ні кам – час на ком і ба зі-
лі кам –  «ГороденЪ». У спа жыў цоў так са-
ма ка рыс та юц ца по пы там сы ры «Су лу гу ні» 
і «Грэ час кі».

Шы ро кая лі ней ка пра дук цыі да зва ляе 
апе ра тыў на пе ра пра фі ля вац ца на най-
больш ха да вы та вар. З кож ным го дам па-
шы ра ец ца і геа гра фія па ста вак, і спіс спа-
жыў цоў. У знач най сту пе ні гэ та му спры яе 

тэх ніч нае пе ра ўзбра ен не прад пры ем ства, 
якое да зва ляе не толь кі па вя лі чыць ма гут-
нас ці па пе ра пра цоў цы, але і па шы рыць 
асар ты мент, па леп шыць якасць пра дук цыі. 
Тут імк нуц ца да поў най аў та ма ты за цыі вы-
твор чых пра цэ саў, ука ра нен ня най ноў шых 
тэх на ло гій, якія спры я юць якас ці і бяс печ-
нас ці пра дук цыі.

Знач нае аб наў лен не пра ве дзе на за апош-
нія га ды і ў вы твор чым цэ ху «Бе рас та ві ца». 
Тут змя ні лі аб ста ля ван не, уста на ві лі но вую 

вен ты ля цыю з філь тра мі. Іс тот ныя срод кі 
ўкла дзе ны ва ўчас так па на гля дзе за сы ра мі. 
Ка ме ры, дзе вы спя вае пра дук цыя, аб ноў ле-
ны, па стаў ле на аб ста ля ван не, якое пад трым-
лі вае не аб ход ны тэм пе ра тур на-віль гат ны рэ-
жым. Ёсць пла ны па да лей шай ма дэр ні за цыі 
вы твор час ці.

Ця пер у вы твор чым цэ ху «Бе рас та-
ві ца» пра цуе 130 ча ла век. Іх унё сак у 
агуль ную спра ву як раз і за бяс печ вае вы-
со кі імідж пра дук цыі «Ма лоч на га Мі ру». 
А ўся го на прад пры ем стве сер ты фі ка ва-
на ка ля 100 най мен няў сы ру – пра дук ту, які 
за ста ец ца ад ным з са мых за па тра ба ва ных 
на кож ным ста ле.

Фота ААТ «Ма лоч ны Мір».

УНП 500040357

МАЛОЧНА-ЯГАДНЫ МІКС «АГРАМІРА»
Што ма юць і пра што ма раць у ад ной з буй ных гас па да рак Бе рас та віц ка га ра ё на

Сыры на радасць спажыўцамСыры на радасць спажыўцам
Бераставіцкі сырны цэх ААТ «Малочны Мір» высока трымае планку якасці 

і выпускае надзвычай смачныя сыры

Ле тась сель гас прад пры ем ства «Аг ра Мір» ад зна чы-

ла 70-год дзе. А вось су час ная яго гіс то рыя па ча ла ся 

не так даў но, 10 га доў та му, ка лі СВК «Бе рас та ві чан-

ка» (у мі ну лым кал гас «Чыр во ны Каст рыч нік») быў 

рэ ар га ні за ва ны ў фі лі ял ААТ «Ма лоч ны Мір». З гэ-

та га мо ман ту тут ста лі ад бы вац ца знач ныя зме ны. 

Пра су час нае жыц цё і пла ны на бу ду чы ню рас ка заў 

«Звяз дзе» ды рэк тар сель ска гас па дар ча га пра мыс-

ло ва га прад пры ем ства «Аг ра Мір» Мі ка лай ГУЗ.

Ды рэк тар Мі ка лай ГУЗ.

Апе ра та ры ма шын на га да ен ня 

Алена МІЛАШЭЎСКАЯ і Марыя МАРЫНАВА.

Юлія МАТСАПАЕВА.


