
Ка лі пра ект гэ тай ме га-

фер мы толь кі ўзнік на 

па пе ры, ма ла хто ве-

рыў у тое, што яго мож-

на здзейс ніць. І тым не 

менш 30 са ка ві ка ма-

лочна  та вар на му комп-

лек су на 4200 га лоў (3600 

з іх — дой ны ста так) 

спаў ня ец ца тры га ды. 

Гэ ты комп лекс не мае 

ана ла гаў на пост са вец-

кай пра сто ры. Ён ураж-

вае сва і мі па ме ра мі, ды-

зай нам, тэх на ло гі я мі. Тут 

бы лі апра ба ва ныя мно гія 

но выя ідэі, улі ча ны зда-

быт кі роз ных за мор скіх 

фер маў. Мы су стрэ лі ся 

з ды рэк та рам фі лі яла 

«Сма ля ві чы Дэй рыз» 

кам па ніі ААТ «Сма ля ві-

чы Брой лер» Ма ры у сам 

Янам ЗОДС МАМ і да ве-

да лі ся, якім чы нам яму 

ўда ло ся за пус ціць та кі 

ам бі цый ны пра ект.

СВЕ ЖЫ ПО ГЛЯД
Най перш Ма ры у са за пра-

сі лі ў гру пу кам па ній «Сер ва-

люкс». Каб раз ві ваць кам па-

нію, не аб ход ны бы лі но выя ідэі, 

но выя лю дзі. Ве дам, во пы ту і 

пра па но вам Ма ры у са (да та-

го, як пры ехаць у Бе ла русь, ён 

аб' ез дзіў усю Еў ро пу і Аме ры-

ку) знай шло ся пры мя нен не ў 

мно гіх га лі нах: ён пра ца ваў на 

кам бі кор ма вым за вод зе, быў 

уцяг ну ты ў бу даў ніц тва птуш-

ні ка, кан суль та ваў, да па ма гаў 

рэ ар га ні зоў ваць вы твор часць, 

на вед ваў роз ныя бе ла рус кія 

комп лек сы, фер мы. У тым лі-

ку яго па пра сі лі пры гля дзец ца 

да Сма ля віц кай брой лер най 

фаб ры кі, а ў да да так і да фер-

маў, якія так са ма тут мож на 

бы ло на быць. Ад па вед на 

бы ла прось ба склас ці пэў ны 

план раз віц ця па жы вё ла га-

доў лі. А ка лі пра ект быў га то-

вы, ге не раль ны ды рэк тар 

і асноў ны ўла даль нік гру-

пы кам па ній «Сер ва люкс» 

Яў ген БАС КІН ска заў Ма ры-

у су: «Цу доў на, пла ны ёсць, а 

за раз нам па трэб ны нех та, хто 

б гэ тыя пла ны здзейс ніў».

Ма ры ус пры няў пра па но-

ву з ад ной умо вай: кі ра ваць 

жы вё ла га доў ляй і рас лі на вод-

ствам ён бу дзе ін ды ві ду аль-

на, без па моч ні каў.

Трэ ба ска заць, што на той 

час мяс цо вая гас па дар ка бы-

ла страт ная. Усе яе ак ты вы 

бы лі ні чо га не вар тыя: ста-

рыя тэх на ло гіі, аб ста ля ван-

не, тэх ні ка. Да вя ло ся па ла-

маць га ла ву, каб пры ду маць, 

як да лей пра цяг ваць ра бо ту, 

які вы браць шлях і як раз віць 

біз нес. Бу ду чы комп лекс Ма-

ры ус спа чат ку на ма ля ваў у 

«га ла ве»...

— Тут бы ло по ле з лю цэр-

най, уве ча ры я пры хо дзіў, 

са дзіў ся ў ім, ма рыў аб тым, 

што б мне ха це ла ся зра біць 

і як па ві нен вы гля даць но вы 

комп лекс, — дзе ліц ца ён.

Ка лі кар цін ка скла ла ся, 

трэ ба бы ло пры ду маць, як 

усе ма ры па клас ці на па пе ру. 

Пры ства рэн ні пра ек та важ-

на бы ло ўлі чыць мно га роз-

ных ню ан саў. І ад на з са мых 

вя лі кіх скла да нас цяў бы ла ў 

тым, як усе гэ тыя кар цін кі ва 

ўяў лен ні рэа лі за ваць, каб яны 

па тра пі лі пад усе тыя нор мы, 

пра ві лы, якія іс ну юць у Бе ла-

ру сі. Пры гэ тым Ма ры ус быў 

упэў не ны: кам пра мі саў для 

жы вёл не па він на быць. Фер-

ма за дум ва ла ся та кой, каб у 

ёй бы лі ўлі ча ны ўсе па трэ бы 

ка роў. «Шчас лі вая ка ро ва — 

шчас лі вы фер мер», — за ўва-

жае Ма ры ус.

ЛЮ ДЗІ. ПЛА НЕ ТА. 
ПРЫ БЫ ТАК

Пры пад рых тоў цы да бу-

даў ніц тва бу ду 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 ні-

чаў. Па бы ваў у Аме ры цы і 

ін шых кра і нах, шу каў комп-

лек сы з пры бліз на та кім жа 

па га лоў ем, якія пра цу юць 

ва ўмо вах з па доб ным клі-

ма там (дзе ха лод ныя зі мы і 

спя кот нае ле та). Пад мя чаў 

ці ка выя дэ та лі, ду маў, як 

гэ та спа лу чыць з улас ны мі 

ідэ я мі. Комп лекс у Сма ля ві-

чах — як раз і ёсць кам бі на-

цыя з пад гле джа на га во пы ту 

і пры ват ных вы на ход ніц тваў. 

І ана ла гаў та кой фер ме ў Бе-

ла ру сі па куль ня ма.

Па куль но вы комп лекс толь-

кі бу да ваў ся, на ста рых фер-

мах быў за пу шча ны пра цэс 

па іх аб наў лен ні, за клад ва лі ся 

но выя тэх на ла гіч ныя рэ чы. Мя-

ня ла ся карм лен не, кар ма вая 

ба за, ін шы мі ста лі па ды хо ды 

да аб наў лен ня стат ка.

— Ма лоч ная жы вё ла га доў-

ля без та кой ба зы не маг чы-

мая, — упэў не ны Ма ры ус. — 

Ёсць толь кі адзі ны ва ры янт 

для та го, каб вы жыць. Не-

маг чы ма паў плы ваць на кошт 

рэа лі за цыі пра дук цыі. Але ка лі 

рын ка вы кошт скла да на ні ве-

лі ра ваць, трэ ба шу каць ін шыя 

шля хі. На што мож на са праў-

ды паў плы ваць — дык гэ та 

на са бе кошт. А па коль кі мы 

з'яў ля ем ся пры ват най кам па-

ні яй, ін та рэс у нас, без умоў на, 

адзі ны — за раб ляць гро шы. 

Я не ка жу: «Як ма га бо лей». 

Важ на за раб ляць іх да стат ко-

ва, каб бы ла маг чы масць іх 

ін вес та ваць. Без умоў на, ка лі 

мы не бу дзем столь кі за раб-

ляць, мы не змо жам укла даць 

іх у да лей шае раз віц цё. Да 

та го ж гро шы па трэб ны, каб 

ашчас лі віць улас ні ка, каб ён 

ба чыў, што ўкла дан ні да юць 

вы ні кі.

Але не трэ ба за бы вац ца і 

на ін шыя ас пек ты, якія звя-

за ны з дзей нас цю комп лек-

су. Тут вы ра ша ец ца шэ раг 

да дат ко вых за дач. Так, ства-

ра юц ца ра бо чыя мес цы. Ад-

зна чым, што фер ма ў Сма ля-

ві чах — ад на з са мых буй ных 

у Бе ла ру сі.

— У анг лій скай мо ве ёсць 

тры «Р»: Реорlе. Рlаnеt. Рrоfіt 

(Лю дзі. Пла не та. Пры бы так). 

Гэ та ас но ва, за кла дзе ная 

тут, — тлу ма чыць Ма ры ус. — 

Мы ста ра ем ся пад трым лі ваць 

на ва коль нае ася род дзе, каб 

усё бы ло ў чыс та це, па рад ку і 

гэ так да лей. Тыя ж кар мы за-

ле жаць ад зям лі. Ад па вед на, 

мы па він ны па кла па ціц ца, каб 

яна зна хо дзі ла ся ў доб рым 

ста не, каб мець маг чы масць з 

яе неш та атрым лі ваць. Вы дат-

ныя кар мы не аб ход ныя, каб 

вы раб ляць ма ла ко вы со кай 

якас ці. Пры бы так з яго про-

да жу раз мяр коў ва ец ца, каб 

лю дзі маг лі доб ра жыць...

— А ці да во дзі ла ся мя-

няць лю дзей, каб яны «ўпі-

са лі ся» ў гэ ту сіс тэ му, на ву-

чы лі ся пра ца ваць па но вых 

пра ві лах?

— Гэ ты пра цэс і ця пер не 

спы ня ец ца. Лю дзі па ста ян на 

ву чац ца... У сваю чар гу мы 

шу ка ем ней кія па ды хо ды для 

та го, каб іх за да во ліць. І гэ та 

вель мі склад анае пы тан не. 

Па ста ян на ідуць раз мо вы на-

конт мен та лі тэ ту лю дзей. Што 

ад бы ва ец ца і ча му ме на ві та 

так? Як ма ты ва ваць лю дзей? 

На прык лад, ім мож на за пла-

ціць больш вы со кі за ро бак. 

Гэ та доб ра, але спра цуе на 

пра ця гу двух ме ся цаў, і праз 

не ка то ры час лю дзі бу дуць ха-

цець яшчэ боль шых гро шай. 

Мож на на бы ваць най ноў шае 

аб ста ля ван не, тэх ні ку, і зноў-

та кі эфект бу дзе дзей ні чаць 

толь кі не каль кі ме ся цаў...

Ма ры ус усё яшчэ пра-

цяг вае шу каць клю чык да 

сэр ца бе ла ру саў, хоць у гас-

па дар цы ўжо вель мі мно га 

зроб ле на для ра бот ні каў. 

Вы рас лі за роб кі. Па мя ня лі-

ся ўмо вы, больш ста ла ме-

ха ні за ва най пра цы. Но выя 

тэх на ло гіі знач на спрас ці лі 

жыц цё ра бот ні каў. На прык-

лад, ка лі ра ней апе ра та рам 

ма шын на га да ен ня да во дзі-

ла ся на хі ляц ца пад жы вё лу, 

каб за ма ца ваць апа рат, сён-

ня ім да стат ко ва прос та пра-

цяг нуць ру ку, каб вы ка наць 

тую ж апе ра цыю...

Фер ма пра стор ная і свет-

лая, праз вя ліз ныя вок ны 

мож на гля дзець на ву лі цу. 

У лет ні пе ры яд усё ад чы-

ня ец ца, лю дзі пра цу юць на 

све жым па вет ры. Пад ло га 

заў сё ды па да гра ец ца, каб 

тут бы ло су ха і кам форт на 

лю дзям.

— Умо вы пра цы змя ні лі ся. 

Тут ёсць і ду ша выя, і мік ра-

хва лёў кі, па кой, дзе мож на 

па ес ці. Ста яць і праль ныя ма-

шы ны, бруд ную воп рат ку ўжо 

не трэ ба нес ці да моў, мож на 

па мыць тут, — пад каз вае 

старшы апе ра тар па ма-

шын ным да ен ні Жан на 

КРУП СКАЯ. Жан на Мі хай-

лаў на — адзін з са мых во-

пыт ных ра бот ні каў, па чы на ла 

сваю дзей насць яшчэ ў кал га-

се ў 80-х га дах. Сён ня ра зам 

з ёй на но вым комп лек се пра-

цуе яе дач ка.

Мож на яшчэ ска заць пра 

са цы яль ны па кет, кож ны ме-

сяц лю дзі атрым лі ва юць да-

па мо гу на хар ча ван не. Ёсць 

у гас па дар кі і жы лы фонд, 

спе цы я ліс там, якія сю ды пры-

яз джа юць з ін шых ра ё наў, да-

па ма га юць з жыл лём.

ПРОС ТАЯ 
АРЫФ МЕ ТЫ КА

— І ўсё ж ма ра, якая 

ўзнік ла ў по лі лю цэр ны, 

здзейс ні ла ся цал кам?

— Так, і гэ та каш та ва ла 

вя лі кіх на ма ган няў. Да во дзі-

ла ся мно га пі саць, тлу ма чыць, 

да каз ваць, ча му тэх на ла гіч на 

ўсё па він на быць так, як за ду-

ма на на мі.

Праб ле ма бы ла яшчэ і 

ў тым, што ў Бе ла ру сі та кіх 

пра ек таў не іс нуе (па доб ныя 

фер мы мож на знай сці ў Злу-

ча ных Шта тах, у Ра сіі). І тут 

вы ка ры ста на ба га та роз ных 

на ві нак. Ад но з ад роз нен няў 

фер мы — ка ро вы ўтрым лі ва-

юц ца на пяс ку. Вя до ма, што 

пра віль ны вы бар пад сціл кі 

за бяс печ вае жы вё лам кам-

форт ны ад па чы нак, зні жае 

ры зы ку за хвор ван няў. І сён ня 

ўжо да ка за на, што пя сок — 

адзін з най леп шых ва ры ян-

таў. Да та го ж ён тан ней шы 

за ін шыя. На прык лад, тыя ж 

мат ра цы (гу ма выя пад сціл кі) 

не аб ход на праз не ка то ры час 

мя няць.

Тут ін шае, чым на ас тат ніх 

фер мах, асвят лен не і сам ко-

лер свят ла.

Ураж ва юць аб' ёмы, яны 

боль шыя за тыя, што мы 

пры звы ча і лі ся ба чыць. Са-

мі стой лы для жы вёл больш 

шы ро кія і доў гія. Тое ж 

з шы ры нёй пра хо даў, ка лі до-

раў. На прык лад, ка лі ка ро ва 

ста іць ка ля кар ма во га ста ла, 

яе ні хто не ча пае. Ка лі якая 

ра гу ля вы хо дзіць са стой ла, 

на кі роў ва ец ца па ес ці, яна не 

пе ра шка джае ін шым. Тое ж і 

з піц цём, ні хто ні ко га не за чэ-

піць, бо пра сто ры да стат ко ва. 

Ка ро вам кам форт на. Поў ная 

ад сут насць стрэ су!

Нам тлу ма чаць, ча му па-

га лоўе фер мы — 4200 га лоў. 

Гэ та не вы пад ко вая ліч ба. 

Столь кі мож на мак сі маль на 

па да іць на ад ной ка ру се лі. 

Ме на ві та да ап ты маль на га 

ча су да ен ня пры вя за на коль-

касць ка роў. Так, за га дзі ну 

на ка ру се лі до яць тры сот ні 

ка роў. Пас ля ра гу лі вяр та юц-

ца ў сваю гру пу.

Так са ма тут уліч ва ец ца, 

што жы вё лы не лю бяць сва-

ёй га ла вой ля жаць да сця ны 

ці на су праць яе. Та му і стой-

лы раз мя шча юц ца ў цэнт ры, 

а не ўздоўж сцен. Ка роў кі ля-

жаць у цэнт ры сек цыі пы са 

да пы сы.

Усе ню ан сы ўліч ва юц ца і 

ад па вед на ад сюль вы ліч ва-

юц ца даў жы ня, шы ры ня, вы-

шы ня ка роў ні ка...

Так са ма вя до ма, коль кі ка-

роў не аб ход на мець, каб мак-

сі маль на за гру зіць ка ру сель. 

До іц ца звы чай на 85 пра цэн-

таў плюс яшчэ 15 пра цэн таў 

ма ец ца су ха стой ных ка роў. 

Вось та кая арыф ме ты ка і пры-

во дзіць да ліч бы ў 4200...

Пер са наль нае вы на ход ніц-

тва Ма ры у са — цэх се па ра цыі 

пяс ку.

— Кож ны дзень на га ла ву 

не аб ход на пад сы паць ка ля 

трох кі ла гра маў све-

жа га пяс ку. Ка лі яго 

ні як не ачы шчаць і 

не вяр таць на зад, 

бяс спрэч на, пя сок 

да вя дзец ца не дзе 

зда бы ваць. І гэ та 

ня пра віль на, дрэн на 

для на ва коль на га 

ася род дзя, — тлу-

ма чыць ды рэк тар 

фі лі яла «Сма ля ві чы 

Дэй рыз». — Бы ло 

пры ня та ра шэн не, 

ка лі мы збі ра ем ся 

вы ка рыс тоў ваць 

пя сок на па ста ян-

най асно ве, нам 

не аб ход на стан цыя па яго 

ачыст цы. 95 пра цэн таў пяс ку 

мы ачы шча ем і вяр та ем на-

зад на комп лекс і толь кі пяць 

пра цэн таў све жа га пяс ку нам 

да во дзіц ца пад во зіць. Ад па-

вед на ўплыў на на ва коль нае 

ася род дзе мі ні маль ны.

— А як вы пра цу е це з 

зям лёй? Як атрым лі ва е це 

кар мы?

— У пер шую чар гу бы лі за-

куп ле ны доб рыя апырс кваль-

ні кі, каб да зі ра ван не прэ па ра-

таў, да зво ле ных у Бе ла ру сі, 

здзяйс ня ла ся кан крэт на ў той 

пра пор цыі, до зе, якая да зво-

ле на і па він на быць: каб не 

больш і не менш. Кант ра ля-

ваць гэ ты пра цэс мож на пры 

да па мо зе кам п'ю та ра, у яго 

за но сяц ца ўсе звест кі. Мы зні-

зі лі коль касць хі міч ных угна-

ен няў да мі ні му му, з дру го га 

бо ку, ап ты мі за ва лі ўня сен не 

ар га ніч ных угна ен няў, та-

кіх як ку ры ны па мёт і ка ро-

він гной. Сён ня мы эка но мім 

ка ля 75 пра цэн таў на хі міч-

ных угна ен нях. У да лей шым 

пла ну ем зні зіц ца да ну ля. 

8 27 лютага 2019 г.МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!

Жы вё ла вод Тац ця на ШКРЭД 
і яе га да ван цы ка ля па іл кі.

З ра бо ча га мес ца стар ша га апе ра та ра ма шын на га да ен ня 
Жан ны КРУП СКАЙ доб ра ві даць ка ру сель для да ен ня.

ТРЫ АНГ ЛІЙ СКІЯТРЫ АНГ ЛІЙ СКІЯ
або Што не аб ход на ўліч ваць пры ства рэн ніабо Што не аб ход на ўліч ваць пры ства рэн ні

Дырэктар філіяла «Сма ля ві чы Дэй рыз» 
Ма ры у с Ян ЗОДС МА.


