
Мы не ро бім уз ор ван-

не зям лі, а вы ка рыс-

тоў ва ем дыс ка та ры, 

куль ты ва та ры. Імк-

нём ся мі ні мі за ваць 

коль касць тэх ні кі на 

па лях, каб не ўтрам-

боў ваць гле бу, ез-

дзіць толь кі там, дзе 

трэ ба, і не бо лей, за 

раз ра біць не каль кі 

апе ра цый. На прык-

лад, за дыс ка ва лі — і 

тут жа па се я лі ад ным 

агрэ га там. Та кім чы-

нам атрым лі ва ец ца 

вя лі кая эка но мія на 

па лі ве, тэх ні цы, а са-

мае га лоў нае — гле-

бе не на но сіц ца ўрон. 

На прык лад, звы чай-

на пры ўзор ван ні 

трыц цаць сан ты мет раў гле-

бы вер цяць-кру цяць. За раз 

дзя ку ю чы но вым тэх на ло гі ям 

там усё жы вое, чар вяч кі, ка-

зяў кі жы вуць, «зям ля ды хае». 

А яшчэ мы па мя ня лі куль ту ры, 

вы рошч ва ем доб рыя сар ты 

тра ў і та кім чы нам імк нём ся 

па ляп шаць на шы вы ні кі.

«АТ РАК ЦЫ ЁН» 
ДЛЯ РА ГУЛЬ

Для нас пра вод зяць эк-

скур сію па фер ме, пад час 

якой мы да вед ва ем ся пра 

асоб ныя яе сак рэ ты. На ту-

раль на, най перш мы вы-

праў ля ем ся па гля дзець, як 

су час ныя тэх на ло гіі да па ма-

га юць змя ніць да ен не ка роў. 

Па на зі раць за пры мя нен нем 

аў та ма ты за ва най да іль най 

уста ноў кі «Ка ру сель» мож на 

звер ху праз шкло, што вель мі 

зруч на — так ні хто не па тур-

буе жы вёл.

На комп лек се за ба ро не-

на пры мя няць сі лу да жы вёл. 

Ка роў ні хто не штур хае, не 

пад га няе, не кры чыць на іх. 

Жы вё лы тут па він ны ўсё ра-

біць са мі. І на ка ру сель яны 

за хо дзяць са мі. Пра еха лі ка-

роў кі круг — і па да ілі ся, пас-

ля ча го зноў жа са ма стой на 

вяр та юц ца ў сваю сек цыю. 

Асоб ным ра гу лям та кі ат рак-

цы ён спа да баў ся, і трэ ба са-

чыць за тым, каб «да мы», якія 

лю бяць ка тац ца, вяр та лі ся ў 

свае стой лы.

Пра тое, што жы вё лам тут 

кам форт на, мо гуць рас ка-

заць роз ныя фак та ры. Ка лі 

ка ру сель чыс тая, зна чыць 

ка ро вак ні што не хва люе, 

і на ад ва рот, ка лі б тут быў 

гной — гэ та б азна ча ла, што 

жы вё ла нер ву ец ца. Ску ра 

жы вёл блі шчыць — зна чыць, 

усё ў іх доб ра. «Жы вё лам 

кам форт на — яны шчас лі-

выя. І я шчас лі вы. Ка лі ж ім з 

ней кай пры чы ны кеп ска, то я 

тым больш рас стро е ны», — 

пры зна ец ца Ма ры ус.

— А як кам форт уплы вае 

на на доі?

— Адзін-два літ ры плюс на 

га ла ву дае. Тут трэ ба мно гае 

ўліч ваць. Ка лі жы вё ла не да-

стат ко ва доб ра хар чу ец ца, 

ад па вед на ёй бу дзе кеп ска, 

яна мо жа нер ва вац ца і на ка-

ру се лі. Уплы ваць мо гуць на 

яе і па во дзі ны ча ла ве ка.

МА ЛЕНЬ КІЯ 
САК РЭ ТЫ 
ВЯ ЛІ КАЙ ФЕР МЫ

Нам па каз ва юць яшчэ 

ад но вы на ход ніц тва — сіс-

тэ му аха лодж ван ня ма ла ка. 

Яно па сту пае па спе цы яль-

ных тру бах з тэм пе ра ту рай 

у 30 гра ду саў. Тут ма ла ко 

аха лодж ва юць ва дой да 

тэм пе ра ту ры 15 гра ду саў. 

У да да так ха лод ная ва да 

пры гэ тым ад ма ла ка кры ху 

на гра ец ца, і пас ля яна ідзе 

на па ен не ка роў. У вы ні ку 

атрым лі ва ец ца ня дрэн ная 

эка но мія на энер га рэ сур сах. 

Так са ма на комп лек се ўста-

ля ва ны чы лер, які да зва ляе 

да лей аха лодж ваць ма ла ко, 

да тэм пе ра ту ры  3 гра ду сы. 

Зра зу ме ла, та кія тэх на ло гіі 

да зва ля юць атрым лі ваць 

пра дук цыю больш вы со кай 

якас ці.

Ёсць тут і свае сак рэ ты па 

карм лен ні жы вёл, 

пра якія рас каз-

вае намеснік ды-

рэк та ра філіяла 

Свят ла на ЛУ КА-

ШО НАК. Кар мы 

на рых тоў ва юць 

са ма стой на (без-

умоў на, не абы хо-

дзіц ца і без па куп-

ных эле мен таў). 

У ме ню ка ро вак — 

ся наж, ку ку руз ны 

сі лас, ку ку ру зу 

яны атрым лі ва юць 

у роз ным вы гля-

дзе (яе плю шчаць, 

ро бяць з яе му ку), 

та кім жа чы нам 

пра цу юць і з зер-

нем. Пэў ным шля хам 

апра цоў ва ю чы пша ні цу, 

атрым лі ва юць да стат ко ва 

ня дрэн ны пра дукт, які да да-

ец ца ў корм. Ра цы ё ны ра гуль 

за гру жа юц ца ў кам п'ю тар, і 

ме ха ні за та ры, гля дзя чы на 

эк ран, кор мяць пэў ную гру-

пу жы вёл. Дак лад на рас пі-

са ны ін грэ ды ен ты, коль кі 

кож на га не аб ход на да даць. 

Што дзень жы вё лы атрым лі-

ва юць ад но і тое ж — якасць 

кар моў не мя ня ец ца на пра-

ця гу го да, заў сё ды за ста ец ца 

вы со кай.

Па-ін ша му тут ад бы ва ец ца 

за клад ка се на жу. Ка лі звы-

чай на ён па сту пае ў сі лас ныя 

тран шэі, ямы, то на комп лек се ў 

Сма ля ві чах вы ка рыс тоў ва юц ца 

плас ты ка выя ру ка вы, за дзей ні-

ча ны спе цы яль ныя ма шы ны.

На огул тут ба га та роз ных 

на ві нак, і гэ та не тое, што агуль-

на пры ня та і час та су стра ка ец ца 

на ін шых фер мах. Мож на доў-

га га ва рыць пра роз ныя дэ та лі, 

вы ка ры ста ныя пад час бу даў-

ніц тва, ню ан сы па вен ты ля цыі, 

утры ман ні, карм лен ні жы вёл.

Та му сю ды час та пры яз-

джа юць па ідэі і па ра ды ка ле гі 

ці тыя, хто толь кі збі ра ец ца 

бу да ваць но выя комп лек сы. 

Тут бы лі гос ці з Ра сіі, Га лан-

дыі, Сі рыі, Іра на, Кі тая.

Па ка за лі нам і вёс ку для 

ця лят — уся го тут вы рошч-

ва юць іх ка ля вась мі сот няў. 

Па ло ва з іх ця луш кі, якія, як 

пад рас туць і ста нуць да ваць 

ма ла ко, змо гуць «па ка тац ца» 

на ка ру се лі...

КРА І НА 
ДЛЯ КА РОЎ

Ма ры ус па ста ян на зна хо-

дзіц ца на фер ме. Ён су стра-

ка ец ца, гу та рыць з людзь мі, 

час та ў яго га ла ве на ра джа-

юц ца но выя ідэі, якія ён спра-

буе пра во дзіць у жыц цё.

— Для мя не вель мі важ на, 

што «Сер ва люкс» да зва ляе 

раз ві ваць той кі ру нак, за які 

я ад каз ваю. Ме на ві та та кая 

сва бо да і не аб ход на для ру-

ху, — за ўва жае Ма ры ус. — 

Кож ны дзень трэ ба шу каць 

но вае, не ста яць на мес цы. 

Са мае вя лі кае ад роз нен не 

на шай фер мы ад ін шых — 

мы ўвесь час неш та спра-

бу ем. Але гэ та не зна чыць, 

што ў нас заў сё ды ўсё доб ра 

атрым лі ва ец ца. Ка лі на він ка 

не пай шла, вяр та ем ся да ста-

рых тэх на ло гій.

Ён упэў не ны, што без гэ та-

га не маг чы ма бы ло б іс ці на-

пе рад. І ве рыць, што ў на шай 

кра і не ёсць фер ме ры, якія здо-

ле лі б так са ма да сяг нуць доб-

рых вы ні каў, ім толь кі па трэб-

ны глы ток све жа га па вет ра, 

сі ла во лі. Са мае га лоў нае — 

на ву чыц ца ма рыць, ста віць 

мэ ты і да бі вац ца свай го.

На він кі, іна ва цыі — гэ та 

ру ха вік пра грэ су. Але ча сам 

трэ ба не ба яц ца і ры зы ка-

ваць, па мы ляц ца.

На фер ме ў Сма ля ві чах 

па спра ба ва лі ці ка вы экс пе ры-

мент. Ня гле дзя чы на шмат-

лі кія рэ ка мен да цыі аб тым, 

што ця лят трэ ба ўтрым лі ваць 

асоб на, тут па спра ба ва лі іх 

гру па вое ўтры ман не пад тэн-

та мі — і да сяг ну лі за ўваж-

ных пос пе хаў. Ма лыя ра зам 

хут чэй рас туць, адзін ад на го 

сты му лю юць. Ка лі якое ця ля 

пай шло па ес ці се на, за ім цяг-

нец ца ін шае. Ад на му за ха це-

ла ся па каш та ваць кам бі корм, 

а за ім — уся гру па.

На ту раль на, у та кой гас па-

дар цы, дзе га то вы экс пе ры-

мен та ваць і ад кры ты но вым 

ідэ ям, ці ка ва пра ца ваць. І тут 

заў сё ды бу дуць ра ды ма ла-

дым і ам бі цый ным спе цы я ліс-

там, якія хо чуць раз ві вац ца 

і ад кры ты ўся му но ва му. На 

сён ня ёсць не каль кі ва кан сій. 

У тым лі ку для ме ха ні за та раў 

і ве тэ ры на раў.

Мы па ці ка ві лі ся на фер-

ме і пра тое, якія ве ды сён ня 

па трэб ны ма ла дым спе цы я-

ліс там, якія пла ну юць пра ца-

ваць у сель скай гас па дар цы. 

Бяс спрэч на, у сту дэн таў па-

він на быць больш прак ты кі. 

На ву чаль ныя ўста но вы па він-

ны іс ці ў на гу з ча сам. Ні хто 

не ка жа, што трэ ба гля дзець 

ме на ві та на За хад. У све це 

шмат но вых тэх на ло гій, ме-

та даў, і за імі трэ ба са чыць. 

Та му вя лі кае зна чэн не мае 

ва ло дан не за меж ны мі мо ва-

мі, гэ та да зво ліць пра гля даць 

ін фар ма цыю ў ін тэр нэ це, са-

ма раз ві вац ца.

— Ка лі б у ся бе на ра дзі-

ме вам пра па на ва лі ства раць 

фер му, ці змаг лі б вы там рэа-

лі за ваць па доб ны пра ект?

— На жаль, у Га лан дыі 

гэ та не маг чы ма зра біць. 

Там мак сі маль нае па га лоўе 

па ўсіх пэў ных за ко нах і па-

тра ба ван нях не больш за 

100—200 га лоў. Не бы ло б 

маг чы мас ці па бу да ваць па-

доб ную фер му. У Беларусі 

вы дат ны клі мат, тут мож на 

вы рошч ваць доб рыя кар-

мы. Ёсць мес ца, дзе мож на 

бу да ваць так, каб ні ко му не 

пе ра шка джаць, не на но сіць 

урон на ва кол лю. Бе ла русь — 

гэ та кра і на для ка роў. Та му 

ідэа льнае мес ца для маёй 

дзейнасці.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ, 

Але на ДАЎ ЖА НОК.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.
УНП 600046788
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Апе ра тар ма шын на га да ен ня Ека ця ры на СУ РА ВІЦ КАЯ пра вя рае 
аб ста ля ван не для дой кі.

Апе ра тар ма шын на га да ен ня Анд рэй БІ КЕ ТА за ра бо тай.

Жы вё ла вод Ва лян цін ЗА БЕЛ ІН по іць ця лят ма ла ком.

Аў та ма ты за ва ная да іль ная ўста ноў ка «Ка ру сель».

Намеснік ды рэк та ра філіяла
Свят ла на ЛУ КА ШО НАК.


