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МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!
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ЛІТАРЫ «Р»
сучаснай фермы

Мы не робім узорванне зямлі, а выкарыстоўваем дыскатары,
культы ва та ры. Імкнём ся мі ні мі за ваць
колькасць тэхнікі на
палях, каб не ўтрамбоў ваць гле бу, ездзіць толькі там, дзе
трэба, і не болей, за
раз рабіць некалькі
апе ра цый. На прыклад, задыскавалі — і
тут жа пасеялі адным
агрэгатам. Такім чынам атрым лі ва ец ца
вялікая эканомія на
паліве, тэхніцы, а саУ да да так ха лод ная ва да
мае галоўнае — глепры гэтым ад малака крыху
бе не наносіцца ўрон.
Намеснік дырэктара філіяла
награецца, і пасля яна ідзе
Напрыклад, звычайСвятлана ЛУКАШОНАК.
на па ен не ка роў. У вы ні ку
на пры ўзор ван ні
трыццаць сантыметраў гле- жывёл блішчыць — значыць, атрым лі ва ец ца ня дрэн ная
бы верцяць-круцяць. Зараз усё ў іх добра. «Жывёлам эканомія на энергарэсурсах.
дзякуючы новым тэхналогіям камфортна — яны шчаслі- Таксама на комплексе ўстатам усё жывое, чарвячкі, ка- выя. І я шчаслівы. Калі ж ім з ляваны чылер, які дазваляе
зяўкі жывуць, «зямля дыхае». нейкай прычыны кепска, то я далей ахалоджваць малако,
А яшчэ мы памянялі культуры, тым больш расстроены», — да тэмпературы 3 градусы.
Зразумела, такія тэхналогіі
вырошчваем добрыя сарты прызнаецца Марыус.
траў і такім чынам імкнёмся
— А як камфорт уплывае да зва ля юць атрым лі ваць
прадукцыю больш высокай
паляпшаць нашы вынікі.
на надоі?
— Адзін-два літры плюс на якасці.
Ёсць тут і свае сакрэты па
галаву дае. Тут трэба многае
карм
ленні жывёл,
ўлічваць. Калі жывёла недастаткова добра харчуецца, пра якія рас казвае намеснік дыДля нас праводзяць эк- адпаведна ёй будзе кепска,
рэк та ра філіяла
скурсію па ферме, падчас яна можа нервавацца і на каСвятлана ЛУКАякой мы даведваемся пра руселі. Уплываць могуць на
ШО НАК. Кар мы
асобныя яе сакрэты. Нату- яе і паводзіны чалавека.
нарыхтоўваюць
раль на, най перш мы высамастойна (безпраўляемся паглядзець, як
умоўна, не абыхосучасныя тэхналогіі дапамадзіцца і без пакупгаюць змяніць даенне кароў.
ных эле мен таў).
Паназіраць за прымяненнем
У меню каровак —
аў таматызаванай даільнай
сянаж, кукурузны
устаноўкі «Карусель» можна
Нам па каз ва юць яшчэ сі лас, ку ку ру зу
зверху праз шкло, што вельмі ад но вы на ход ніц тва — сісзручна — так ніхто не патур- тэму ахалоджвання малака. яны атрымліваюць
у роз ным вы глябуе жывёл.
Яно паступае па спецыяльНа комплексе забароне- ных трубах з тэмпературай дзе (яе плюшчаць,
робяць з яе муку),
на прымяняць сілу да жывёл. у 30 гра ду саў. Тут ма ла ко
та кім жа чы нам
Кароў ніхто не штурхае, не аха лодж ва юць ва дой да
працуюць і з зерпадганяе, не крычыць на іх. тэм пе ра ту ры 15 гра ду саў.
нем. Пэў ным шля хам
Жывёлы тут павінны ўсё рабіць самі. І на карусель яны
заходзяць самі. Праехалі кароўкі круг — і падаіліся, пасля чаго зноў жа самастойна
вяртаюцца ў сваю секцыю.
Асобным рагулям такі атракцыён спадабаўся, і трэба сачыць за тым, каб «дамы», якія
любяць катацца, вярталіся ў
свае стойлы.
Пра тое, што жывёлам тут
камфортна, могуць расказаць розныя фак тары. Калі
ка ру сель чыс тая, значыць
ка ровак ні што не хва люе,
і наадварот, калі б тут быў
гной — гэта б азначала, што
жы вё ла нер ву ец ца. Ску ра
Аператар машыннага даення Андрэй БІКЕТА за работай.

«АТРАКЦЫЁН»
ДЛЯ РАГУЛЬ

апра цоў ва ю чы пша ні цу,
атрым лі ва юць да стат ко ва
нядрэнны прадукт, які дадаецца ў корм. Рацыёны рагуль
загружаюцца ў камп'ютар, і
механізатары, глядзячы на
экран, кормяць пэўную групу жывёл. Дакладна распіса ны ін грэ ды ен ты, коль кі
кожнага неабходна дадаць.
Штодзень жывёлы атрымліваюць адно і тое ж — якасць
кармоў не мяняецца на працягу года, заўсёды застаецца
высокай.

Паказалі нам і вёску для
цялят — усяго тут вырошчваюць іх каля васьмі сотняў.
Палова з іх цялушкі, якія, як
падрастуць і стануць даваць
малако, змогуць «пакатацца»
на каруселі...

КРАІНА
ДЛЯ КАРОЎ
Марыус пастаянна знаходзіцца на ферме. Ён сустракаецца, гутарыць з людзьмі,
часта ў яго галаве нараджа-

МАЛЕНЬКІЯ
САКРЭТЫ
ВЯЛІКАЙ ФЕРМЫ

Аўтаматызаваная даільная ўстаноўка «Карусель».

Жывёлавод Валянцін ЗАБЕЛІН поіць цялят малаком.

Аператар машыннага даення Екацярына СУРАВІЦКАЯ правярае
абсталяванне для дойкі.

Па-іншаму тут адбываецца
закладка сенажу. Калі звычайна ён паступае ў сіласныя
траншэі, ямы, то на комплексе ў
Смалявічах выкарыстоўваюцца
пластыкавыя рукавы, задзейнічаны спецыяльныя машыны.
Наогул тут багата розных
навінак, і гэта не тое, што агульнапрынята і часта сустракаецца
на іншых фермах. Можна доўга гаварыць пра розныя дэталі,
выкарыстаныя падчас будаўніцтва, нюансы па вентыляцыі,
утрыманні, кармленні жывёл.
Таму сюды час та прыязджаюць па ідэі і парады калегі
ці тыя, хто толькі збіраецца
будаваць новыя комплексы.
Тут былі госці з Расіі, Галандыі, Сірыі, Ірана, Кітая.

юцца новыя ідэі, якія ён спрабуе праводзіць у жыццё.
— Для мяне вельмі важна,
што «Сервалюкс» дазваляе
развіваць той кірунак, за які
я адказваю. Менавіта такая
свабода і неабходна для руху, — заўважае Марыус. —
Кожны дзень трэба шукаць
новае, не стаяць на месцы.
Самае вялікае адрозненне
нашай фермы ад іншых —
мы ўвесь час нешта спрабуем. Але гэта не значыць,
што ў нас заўсёды ўсё добра
атрымліваецца. Калі навінка
не пайшла, вяртаемся да старых тэхналогій.
Ён упэўнены, што без гэтага немагчыма было б ісці наперад. І верыць, што ў нашай
краіне ёсць фермеры, якія здолелі б таксама дасягнуць доб-

рых вынікаў, ім толькі патрэбны глыток свежага паветра,
сіла волі. Самае галоўнае —
навучыцца марыць, ставіць
мэты і дабівацца свайго.
Навінкі, інавацыі — гэта
рухавік прагрэсу. Але часам
трэба не баяцца і рызыкаваць, памыляцца.
На ферме ў Смалявічах
паспрабавалі цікавы эксперымент. Нягледзячы на шматлікія рэкамендацыі аб тым,
што цялят трэба ўтрымліваць
асобна, тут паспрабавалі іх
групавое ўтрыманне пад тэнтамі — і дасягнулі заўважных поспехаў. Малыя разам
хутчэй растуць, адзін аднаго
стымулююць. Калі якое цяля
пайшло паесці сена, за ім цягнецца іншае. Аднаму захацелася пакаштаваць камбікорм,
а за ім — уся група.
Натуральна, у такой гаспадарцы, дзе гатовы эксперыментаваць і адкрыты новым
ідэям, цікава працаваць. І тут
заўсёды будуць рады маладым і амбіцыйным спецыялістам, якія хочуць развівацца
і адкрыты ўсяму новаму. На
сёння ёсць некалькі вакансій.
У тым ліку для механізатараў
і ветэрынараў.
Мы пацікавіліся на ферме і пра тое, якія веды сёння
патрэбны маладым спецыялістам, якія плануюць працаваць у сельскай гаспадарцы.
Бясспрэчна, у студэнтаў павінна быць больш практыкі.
Навучальныя ўстановы павінны ісці ў нагу з часам. Ніхто
не кажа, што трэба глядзець
менавіта на Захад. У свеце
шмат новых тэхналогій, метадаў, і за імі трэба сачыць.
Таму вялікае значэнне мае
валоданне замежнымі мовамі, гэта дазволіць праглядаць
інфармацыю ў інтэрнэце, самаразвівацца.
— Калі б у сябе на радзіме вам прапанавалі ствараць
ферму, ці змаглі б вы там рэалізаваць падобны праект?
— На жаль, у Га лан дыі
гэ та не маг чы ма зра біць.
Там максімальнае пагалоўе
па ўсіх пэўных законах і патра ба ван нях не больш за
100—200 галоў. Не было б
магчымасці пабудаваць падобную ферму. У Беларусі
выдатны клімат, тут можна
вы рошч ваць доб рыя кармы. Ёсць месца, дзе можна
будаваць так, каб нікому не
перашкаджаць, не наносіць
урон наваколлю. Беларусь —
гэта краіна для кароў. Таму
ідэа льнае мес ца для маёй
дзейнасці.
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