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МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!

27 лютага 2019 г.

ТРЫ АНГЛІЙСКІЯ

або Што неабходна ўлічваць пры стварэнні

Калі праект гэтай мегафермы толькі ўзнік на
па пе ры, ма ла хто верыў у тое, што яго можна здзейсніць. І тым не
менш 30 са ка ві ка малочна та вар на му комплексу на 4200 галоў (3600
з іх — дой ны ста так)
спаў ня ец ца тры га ды.
Гэты комплекс не мае
аналагаў на постсавецкай прасторы. Ён уражвае сваімі памерамі, дызайнам, тэхналогіямі. Тут
былі апрабаваныя многія
новыя ідэі, улічаны здабыткі розных заморскіх
фермаў. Мы сустрэліся
з ды рэк та рам фі лі яла
«Сма ля ві чы Дэй рыз»
кампаніі ААТ «Смалявічы Бройлер» Марыусам
Янам ЗОДСМАМ і даведаліся, якім чынам яму
ўдалося запусціць такі
амбіцыйны праект.

СВЕЖЫ ПОГЛЯД
Найперш Марыуса запрасілі ў групу кампаній «Сервалюкс». Каб развіваць кампанію, неабходны былі новыя ідэі,
новыя людзі. Ведам, вопыту і
прапановам Марыуса (да таго, як прыехаць у Беларусь, ён
аб'ездзіў усю Еўропу і Амерыку) знайшлося прымяненне ў
многіх галінах: ён працаваў на
камбікормавым заводзе, быў
уцягнуты ў будаўніцтва птушніка, кансультаваў, дапамагаў
рэарганізоўваць вытворчасць,
наведваў розныя беларускія
комплексы, фермы. У тым ліку яго папрасілі прыглядзецца
да Смалявіцкай бройлернай
фабрыкі, а ў дадатак і да фермаў, якія таксама тут можна
бы ло на быць. Ад па вед на
была просьба скласці пэўны
план развіцця па жывёлагадоўлі. А калі праект быў гатовы, генеральны дырэктар
і асноўны ўладальнік групы кампаній «Сервалюкс»
Яўген БАСКІН сказаў Марыусу: «Цудоўна, планы ёсць, а
зараз нам патрэбны нехта, хто
б гэтыя планы здзейсніў».
Марыус прыняў прапанову з адной умовай: кіраваць
жывёлагадоўляй і раслінаводствам ён будзе індывідуальна, без памочнікаў.
Трэба сказаць, што на той
час мясцовая гаспадарка была стратная. Усе яе актывы
былі нічога не вартыя: старыя тэхналогіі, абсталяванне, тэхніка. Давялося паламаць галаву, каб прыдумаць,
як далей працягваць работу,
які выбраць шлях і як развіць
бізнес. Будучы комплекс Марыус спачатку намаляваў у
«галаве»...
— Тут было поле з люцэрнай, увечары я прыходзіў,
садзіўся ў ім, марыў аб тым,
што б мне хацелася зрабіць
і як павінен выглядаць новы
комплекс, — дзеліцца ён.
Калі карцінка склалася,
трэба было прыдумаць, як
усе мары пакласці на паперу.
Пры стварэнні праекта важна было ўлічыць многа розных нюансаў. І адна з самых
вялікіх складанасцяў была ў
тым, як усе гэтыя карцінкі ва
ўяўленні рэалізаваць, каб яны
патрапілі пад усе тыя нормы,
правілы, якія існуюць у Беларусі. Пры гэтым Марыус быў
упэўнены: кампрамісаў для

Дырэктар філіяла «Смалявічы Дэйрыз»
Марыус Ян ЗОДСМА.

жывёл не павінна быць. Ферма задумвалася такой, каб у
ёй былі ўлічаны ўсе патрэбы
кароў. «Шчаслівая карова —
шчаслівы фермер», — заўважае Марыус.

ЛЮДЗІ. ПЛАНЕТА.
ПРЫБЫТАК
Пры падрыхтоўцы да будаў ніц тва буду чай фер мы
бы ла пра ве дзе на вя лі кая
«раз вед валь ная» ра бо та.
Ма ры ус шмат па да рож нічаў. Па бы ваў у Аме ры цы і
іншых краінах, шукаў комплексы з прыблізна такім жа
па га лоў ем, якія пра цу юць
ва ўмовах з падобным кліматам (дзе халодныя зімы і
спя кот нае ле та). Пад мя чаў
ці ка выя дэ та лі, ду маў, як
гэта спалучыць з уласнымі
ідэямі. Комплекс у Смалявічах — якраз і ёсць камбінацыя з падгледжанага вопыту
і прыватных вынаходніцтваў.
І аналагаў такой ферме ў Беларусі пакуль няма.
Пакуль новы комплекс толькі будаваўся, на старых фермах быў запушчаны працэс
па іх абнаўленні, закладваліся
новыя тэхналагічныя рэчы. Мянялася кармленне, кармавая
база, іншымі сталі падыходы
да абнаўлення статка.
— Малочная жывёлагадоўля без такой базы немагчымая, — упэўнены Марыус. —
Ёсць толькі адзіны варыянт
для таго, каб выжыць. Немагчыма паўплываць на кошт
рэалізацыі прадукцыі. Але калі
рынкавы кошт складана нівеліраваць, трэба шукаць іншыя
шляхі. На што можна сапраўды паўплываць — дык гэта
на сабекошт. А паколькі мы
з'яўляемся прыватнай кампаніяй, інтарэс у нас, безумоўна,
адзіны — зарабляць грошы.
Я не кажу: «Як мага болей».
Важна зарабляць іх дастаткова, каб была магчымасць іх
інвеставаць. Безумоўна, калі
мы не будзем столькі зарабляць, мы не зможам укладаць
іх у далейшае развіццё. Да
таго ж грошы патрэбны, каб
ашчаслівіць уласніка, каб ён
бачыў, што ўкладанні даюць
вынікі.
Але не трэба забывацца і
на іншыя аспекты, якія звязаны з дзейнасцю комплексу. Тут вырашаецца шэраг
дадатковых задач. Так, ствараюцца рабочыя месцы. Адзначым, што ферма ў Смаля-

вічах — адна з самых буйных
у Беларусі.
— У англійскай мове ёсць
тры «Р»: Реорlе. Рlаnеt. Рrоfіt
(Людзі. Планета. Прыбытак).
Гэ та ас но ва, за кла дзе ная
тут, — тлумачыць Марыус. —
Мы стараемся падтрымліваць
навакольнае асяроддзе, каб
усё было ў чыстаце, парадку і
гэтак далей. Тыя ж кармы залежаць ад зямлі. Адпаведна,
мы павінны паклапаціцца, каб
яна знаходзілася ў добрым
стане, каб мець магчымасць з
яе нешта атрымліваць. Выдатныя кармы неабходныя, каб
вырабляць малако высокай
якасці. Прыбытак з яго продажу размяркоўваецца, каб
людзі маглі добра жыць...

ціць больш высокі заробак.
Гэта добра, але спрацуе на
працягу двух месяцаў, і праз
некаторы час людзі будуць хацець яшчэ большых грошай.
Можна набываць найноўшае
абсталяванне, тэхніку, і зноўтакі эфект будзе дзейнічаць
толькі некалькі месяцаў...
Ма ры ус усё яшчэ працяг вае шу каць клю чык да
сэрца беларусаў, хоць у гаспадарцы ўжо вельмі многа
зроб ле на для ра бот ні каў.
Выраслі заробкі. Памяняліся ўмовы, больш стала меха ні за ва най пра цы. Но выя
тэхналогіі значна спрасцілі
жыццё работнікаў. Напрыклад, калі раней аператарам
машыннага даення даводзілася нахіляцца пад жывёлу,

паесці. Стаяць і пральныя машыны, брудную вопратку ўжо
не трэба несці дамоў, можна
па мыць тут, — пад каз вае
старшы апе ратар па машын ным да ен ні Жан на
КРУПСКАЯ. Жанна Міхайлаўна — адзін з самых вопытных работнікаў, пачынала
сваю дзейнасць яшчэ ў калгасе ў 80-х гадах. Сёння разам
з ёй на новым комплексе працуе яе дачка.
Можна яшчэ сказаць пра
сацыяльны пакет, кожны месяц людзі атрымліваюць дапамогу на харчаванне. Ёсць
у гаспадаркі і жылы фонд,
спецыялістам, якія сюды прыязджаюць з іншых раёнаў, дапамагаюць з жыллём.

ПРОСТАЯ
АРЫФМЕТЫКА
— І ўсё ж ма ра, якая
ўзнік ла ў по лі лю цэр ны,
здзейснілася цалкам?
— Так, і гэта каштавала
вялікіх намаганняў. Даводзілася многа пісаць, тлумачыць,
даказваць, чаму тэхналагічна

Жывёлавод Таццяна ШКРЭД
і яе гадаванцы каля паілкі.

З рабочага месца старшага аператара машыннага даення
Жанны КРУПСКАЙ добра відаць карусель для даення.

— А ці даводзілася мяняць людзей, каб яны «ўпісаліся» ў гэту сістэму, навучыліся працаваць па новых
правілах?
— Гэты працэс і цяпер не
спыняецца. Людзі пастаянна
вучацца... У сваю чаргу мы
шукаем нейкія падыходы для
таго, каб іх задаволіць. І гэта
вельмі складанае пытанне.
Пастаянна ідуць размовы наконт менталітэту людзей. Што
адбываецца і чаму менавіта
так? Як матываваць людзей?
Напрыклад, ім можна запла-

каб замацаваць апарат, сёння ім дастаткова проста працягнуць руку, каб выканаць
тую ж аперацыю...
Ферма прасторная і светлая, праз вя ліз ныя вок ны
мож на гля дзець на вулі цу.
У лет ні пе ры яд усё ад чыняецца, людзі працуюць на
све жым па вет ры. Пад ло га
заўсё ды па да гра ец ца, каб
тут было су ха і камфортна
людзям.
— Умовы працы змяніліся.
Тут ёсць і душавыя, і мікрахвалёўкі, пакой, дзе можна

ўсё павінна быць так, як задумана намі.
Праб ле ма бы ла яшчэ і
ў тым, што ў Беларусі такіх
праектаў не існуе (падобныя
фермы можна знайсці ў Злучаных Штатах, у Расіі). І тут
выкарыстана багата розных
навінак. Адно з адрозненняў
фермы — каровы ўтрымліваюцца на пяску. Вядома, што
правільны выбар падсцілкі
забяспечвае жывёлам камфортны адпачынак, зніжае
рызыку захворванняў. І сёння
ўжо даказана, што пясок —
адзін з найлепшых варыянтаў. Да таго ж ён таннейшы
за іншыя. Напрыклад, тыя ж
матрацы (гумавыя падсцілкі)
неабходна праз некаторы час
мяняць.
Тут іншае, чым на астатніх
фермах, асвятленне і сам колер святла.
Уражваюць аб'ёмы, яны
боль шыя за тыя, што мы
прызвычаіліся бачыць. Самі стойлы для жывёл больш
шы ро кія і доў гія. Тое ж

з шырынёй праходаў, калідораў. Напрыклад, калі карова
стаіць каля кармавога стала,
яе ніхто не чапае. Калі якая
рагуля выходзіць са стойла,
накіроўваецца паесці, яна не
перашкаджае іншым. Тое ж і
з піццём, ніхто нікога не зачэпіць, бо прасторы дастаткова.
Каровам камфортна. Поўная
адсутнасць стрэсу!
Нам тлумачаць, чаму пагалоўе фермы — 4200 галоў.
Гэ та не вы пад ко вая ліч ба.
Столькі можна максімальна
падаіць на адной каруселі.
Менавіта да аптымальнага
часу даення прывязана колькасць кароў. Так, за гадзіну
на каруселі дояць тры сотні
кароў. Пасля рагулі вяртаюцца ў сваю групу.
Таксама тут улічваецца,
што жывёлы не любяць сваёй галавой ляжаць да сцяны
ці насупраць яе. Таму і стойлы размяшчаюцца ў цэнтры,
а не ўздоўж сцен. Кароўкі ляжаць у цэнтры секцыі пыса
да пысы.
Усе нюансы ўлічваюцца і
адпаведна адсюль вылічваюцца даўжыня, шырыня, вышыня кароўніка...
Таксама вядома, колькі кароў неабходна мець, каб максімальна загрузіць карусель.
Доіцца звычайна 85 працэнтаў плюс яшчэ 15 працэнтаў
маецца су хастойных кароў.
Вось такая арыфметыка і прыводзіць да лічбы ў 4200...
Персанальнае вынаходніцтва Марыуса — цэх сепарацыі
пяску.
— Кожны дзень на галаву
неабходна падсыпаць каля
трох кілаграмаў свежага пяску. Калі яго
ніяк не ачышчаць і
не вяртаць назад,
бясспрэчна, пясок
давядзецца недзе
здабываць. І гэта
няправільна, дрэнна
для навакольнага
асяроддзя, — тлумачыць дырэк тар
філіяла «Смалявічы
Дэйрыз». — Было
прынята рашэнне,
калі мы збіраемся
вы ка рыс тоў ваць
пясок на пастаяннай асно ве, нам
неабходна станцыя па яго
ачыстцы. 95 працэнтаў пяску
мы ачышчаем і вяртаем назад на комплекс і толькі пяць
працэнтаў свежага пяску нам
даводзіцца падвозіць. Адпаведна ўплыў на навакольнае
асяроддзе мінімальны.
— А як вы працуеце з
зямлёй? Як атрымліваеце
кармы?
— У першую чаргу былі закуплены добрыя апырсквальнікі, каб дазіраванне прэпаратаў, дазволеных у Беларусі,
здзяйснялася канкрэтна ў той
прапорцыі, дозе, якая дазволена і павінна быць: каб не
больш і не менш. Кантраляваць гэты працэс можна пры
дапамозе камп'ютара, у яго
заносяцца ўсе звесткі. Мы знізілі колькасць хімічных угнаенняў да мінімуму, з другога
боку, аптымізавалі ўнясенне
ар га ніч ных угна ен няў, такіх як курыны памёт і каровін гной. Сёння мы эканомім
каля 75 працэнтаў на хімічных угнаеннях. У далейшым
пла ну ем зні зіц ца да нуля.

