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АД ПА НА 
ДА LARSSON

Ад ным з вя ду чых ай чын ных вы твор цаў 

крух ма лу ў Бе ла ру сі з'яў ля ец ца ААТ «Ра-

гоз ніц кі крух маль ны за вод». Крух маль ны 

за вод у вес цы Ра гоз ні ца вя дзе сваю гіс то-

рыю з 1905 го да, ён быў па бу да ва ны мяс-

цо вым па нам Мей што ві чам. На за вод зе 

вы раб ля лі сы ры крух мал, за тым яго ста лі 

су шыць. Звест кі аб за вод зе ад люст ра ва ны 

ў пра та ко ле аб пе ра ацэн цы за вод скіх і пра-

мыс ло вых прад пры ем стваў Ваў ка выс ка га 

па ве та ад 22 ве рас ня 1912 го да. Так што 

прад пры ем ства мае больш чым ста га до-

вую гіс то рыю.

У кан цы мі ну ла га дзе ся ці год дзя на ад-

кры тым участ ку вёс кі Ля да па ча ло ся ўзвя-

дзен не но ва га, су час на га за во да. А ўжо ў 

2011-м бы ла ўве дзе на ў экс плу а та цыю тэх-

на ла гіч ная лі нія швед скай кам па ніі Larsson 

вы твор час цю 4500 тон крух ма лу ў се зон. 

Асноў ным фак та рам пры вы ба ры тэх на ло гіі 

з'я ві лі ся пе ра да выя су свет ныя да сяг нен ні і 

шмат га до вая прак ты ка ў гэ тай га лі не. У су-

вя зі з тым са шмат лі кіх пра па ноў тэх на ло гій 

і аб ста ля ван ня вы бар быў зроб ле ны ме-

на ві та на ка рысць швед скай кам па ніі. Яна 

з'я ўля ец ца пры зна ным су свет ным лі да рам у 

вы твор час ці аб ста ля ван ня для пе ра пра цоў кі 

буль бы на крух мал. За во ды фір мы Larsson 

дзей ні ча юць у 60 кра і нах све ту. На пост са-

вец кай пра сто ры гэ та пер шы та кі за вод.

Но вая вы твор часць да зво лі ла па вя лі-

чыць ма гут нас ці па пе ра пра цоў цы буль бы 

са 100 да 360 тон у су ткі. Знач на па вя лі чы-

ла ся якасць крух ма лу, зні зі лі ся за тра ты на 

яго вы твор часць.

БУЛЬ БУ МЫ ЮЦЬ, 
МЫ ЮЦЬ...

З тэх на ло гі яй вы твор час ці зна ё міць га-

лоў ны ін жы нер за во да Ге надзь ВАЛЧ-

КЕ ВІЧ.

— Ка лі тэ атр па чы на ец ца з ве шал кі, то 

за вод — з кант роль на-пра пуск но га пунк-

та, — ка жа Ге надзь Іг на та віч і пад ра бяз на 

рас каз вае пра весь пра цэс атры ман ня крух-

ма лу. — Сы ра ві на, якая пра хо дзіць праз 

КПП, на кі роў ва ец ца на ўзваж ван не і про-

ба ад бор нік. Ла ба ран ты вы зна ча юць крух-

ма ліс тасць буль бы, за бру джа насць. Буль ба 

ўзваж ва ец ца і ад праў ля ец ца на раз груз ку 

ў пры ём ны бун кер. Пас ля ба ра ба на су хой 

ачыст кі яна ідзе на склад ча со ва га за хоў-

ван ня, ёміс тасць яко га скла дае 1,5 тыс. 

тон.

За тым буль бу ад праў ля юць на мый ку. 

Па ра лель на гэ та му вя дзец ца ад бор ка мя-

нёў. Вы ка рыс тоў ва ец ца ба сейн зва рот на га 

во да за бес пя чэн ня, што да зва ляе эка но міць 

вод ныя рэ сур сы.

Па мы тая буль ба трап ляе за тым на драб-

нен не. Гэ ту функ цыю вы кон ва юць ма гут ныя 

тар кі. Ге надзь Валч ке віч ад зна чае важ насць 

гэ та га пра цэ су, бо ад яго за ле жыць вы хад 

крух ма лу. Ка ша, якая атрым лі ва ец ца ў вы-

ні ку драб нен ня, ідзе ў цэх гід ра цый най уста-

ноў кі, дзе раз дзя ля ец ца на тры фрак цыі — 

мяз гу, кле тач ны сок і крух маль нае ма лач ко. 

Мяз га ідзе на корм буй ной ра га тай жы вё-

лы, а так са ма вы ка рыс тоў ва ец ца ў якас ці 

ўгна ен няў на сель ска гас па дар чых па лет ках. 

Кле тач ны сок з'яў ля ец ца не рас тва раль ным 

кам па не нтам буль бы, ён утрым лі вае вы со кі 

пра цэнт па жыў ных рэ чы ваў, та кіх як азот, 

фос фар, ка лій і мар га нец, і вы ка рыс тоў-

ва ец ца ў якас ці пры род ных угна ен няў на 

буль бя ных па лет ках.

Крух маль нае ма лач ко пас ля гід ра тэх ніч-

най уста ноў кі пра хо дзіць пра цэс суш кі га ра-

чым па то кам па вет ра ад ге не ра та ра. Га то вы 

пра дукт трап ляе ў на кап ляль ны бун кер, пас-

ля ча го праводзіц ца яго ўпа коў ка.

— Рас фа соў ва ем у крафт-мя хі з по лі эты-

ле на вым укла ды шам па 25 кг, — ад зна чае 

га лоў ны ін жы нер. — А так са ма ў па пя ро-

выя па ке ты ва гой 500 і 900 г для роз ніч на га 

ганд лю. Пра дук цыя па сту пае як на бе ла рус-

кі ры нак, так і за мя жу — у Ка зах стан, Уз-

бе кі стан, КНР, Гер ма нію. Па ло ва экс пар ту 

ідзе ў Ра сій скую Фе дэ ра цыю.

ВАЖ НЫ АС ПЕКТ
Вы твор чая ла ба ра то рыя за во да ад па-

вя дае кры тэ ры ям На цы я наль най сіс тэ мы 

акрэ ды та цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і акрэ ды-

та ва на ў ад па вед нас ці з па тра ба ван ня мі 

СТБ ІСО/МЭК 17025.

На прад пры ем стве з 2013 го да сер ты фі-

ка ва на сіс тэ ма кі ра ван ня бяс пе кай пра дук-

таў хар ча ван ня на вы сно ве ана лі зу ры зык і 

кры тыч ных кант роль ных кро пак (НАССР) у 

да чы нен ні да вы твор час ці і за ха ван ня крух-

ма лу буль бя но га на ад па вед насць па тра ба-

ван ням СТБ 1470-2012. Вы твор чая ла ба ра-

то рыя вя дзе па ста ян ны кант роль якас ці як 

сы ра ві ны, так і га то вай пра дук цыі. Ра бот ні кі 

ад соч ва юць кож ную пар тыю па віль га ці, бе-

ліз не, по пе лу, кра пі нах і кіс лот нас ці, па ве-

да мі ла за гад чык ла ба ра то рыі Свят ла на 

ТА РА СА ВА.

РА БО ТА Ў РЭ ЖЫ МЕ 
НОН-СТОП

Увесь пра цэс вы твор час ці мож на ўба-

чыць не па срэд на ў цэ ху, а мож на і на пуль це 

кі ра ван ня. Тут уста ноў ле на аў та ма тыч ная 

сіс тэ ма, якая со чыць за ра бо тай кож на га 

вуз ла і агрэ га та. Ін жы нер Ві таль ФІ ЛІП-

ЧЫК тлу ма чыць, што мы мо жам ба чыць на 

ча ты рох асноў ных ма ні то рах.

— Ві дэа на зі ран не вя дзец ца па асноў ных 

вуз лах, — ка жа ён. — Вось на гэ тым, пер-

шым, ба чым пры ём ку буль бы і тое, як па сту-

по ва за паў ня ец ца бун кер. Мо жам па на зі раць 

за цэ хам мыц ця. Аў та ма ты ка па каз вае, што 

аб ста ля ван не пра цуе нар маль на. Ні я кіх збо-

яў не ві даць па ўсім лан цуж ку вы твор час ці.

Бы вае, што на жы ту пяц ца ці ра зам з 

буль бай ка мень трап ляе. І ка лі тар ка дрэн-

на пра цуе, крух мал мо жа тра піць у ад хо ды. 

Гэ ту сі ту а цыю па пя рэдж вае аў та ма ты ка. На 

гра фі ку ві даць, як рас це ўзро вень на груз кі. 

Апе ра тар ве дае, што та ды трэ ба спы ніць 

ра бо ту тар кі і за пус ціць рэ зер во вую. А на 

па пя рэд няй па чы на юць мя няць на жы. Гэ та 

ро біц ца да во лі хут ка, і на вы твор чым пра-

цэ се не ад бі ва ец ца.

— Тут усё ві даць, — рас каз вае Ві таль 

Фі лі пчык, — та му мож на хут ка ад рэ ага ваць 

на ня штат ныя сі ту а цыі.

ГА РА ЧЫ СЕ ЗОН
У се зон са жніў ня па сту дзень за вод 

пры мае па не каль кі сот няў тон буль бы што-

дзень. А ў «пі ка вы» каст рыч нік ад гас па да-

рак і фер ме раў па сту па ла пад ты ся чу тон.

— Для гас па да рак і фер ме раў рас пра ца-

ва ны гра фі кі пры во зу, — рас каз вае ды рэк-

тар ААТ «Ра гоз ніц кі крух маль ны за вод» 

Вя ча слаў БА РАН СКІ. — Да но ва га го да пры-

ём ка іш ла што дзень, без вы хад ных. Гэ та га 

па тра ба ва ла і вы твор часць. За вод «спа жы-

вае» ў су ткі 360 тон, і гэ ты аб' ём не аб ход на 

за бяс пе чыць для бес пе ра бой най ра бо ты трох 

змен. Сё ле та план пры ём кі сы ра ві ны не толь кі 

вы ка на лі, але і пры ня лі на 6 тыс. тон больш. 

А ўся го на рых та ва лі 63 ты ся чы тон.

Каб атры маць 1 кг крух ма лу, па трэб на 

7—7,3 кг буль бы.

Гэ та ся рэд няя пра пор цыя, ад зна чае 

ды рэк тар. Каб атры маць боль шы вы хад 

пра дук цыі, не аб ход на па вы шаць якасць 

сы ра ві ны. Зра зу ме ла, што сю ды зво зяць 

буль бу дроб ную, не кан ды цыю, з пе ра бор-

кі. Так і па він на быць, бо та вар ная ідзе 

на про даж, на хар чо выя па трэ бы, на на-

сен не. Апош нім ча сам кі раў ніц тва за во да 

вя дзе ра бо ту па ад наў лен ні сор ту.

— Мы на стой ва ем, каб гас па дар кі са-

дзі лі для нас толь кі вы со ка крух маль ныя 

сар ты, — пад крэс ліў Вя ча слаў Ба ран скі. — 

У мі ну лым се зо не мы за ку пі лі для іх паў-

та ры ты ся чы тон на сен ня ў Шчу чын скім 

за наль ным ін сты ту це і не ка то рых эліт ных 

гас па дар ках. Гэ та так зва ныя ся рэд ня спе-

лыя сар ты, якія мо гуць за бяс пе чыць да 

19 пра цэн таў крух ма ліс тас ці за мест ця-

пе раш ніх 11. Не ка то рыя гас па дар кі ў лік 

аван су бра лі па 30—50 тон. Так са ма за бяс-

печ ва ем іх срод ка мі ахо вы рас лін. Аван су-

ем ра монт тэх ні кі. На прык лад, ле тась бы ло 

па тра ча на на гэ тыя мэ ты 1 міль ён руб лёў. 

Ура джай атры ма лі ня дрэн ны — 360 ц/га. 

За тра ты гас па дар кі «га сяць» буль бай.

— Вя до ма, што ў Гро дзен скай воб лас-

ці зні жа юц ца па се вы буль бы. Ці не бу дзе 

з ця гам ча су не да хо пу ў сы ра ві не?

— Бу дзем і на да лей сты му ля ваць вы-

твор цаў, — ад каз вае Вя ча слаў Ры шар да-

віч. — Мы сё ле та ўзня лі за ку пач ную ца ну на 

33 пра цэн ты. Не ка то рыя гас па дар кі па-ра-

ней ша му вы рошч ва юць знач ныя пло шчы — 

па 200—350 га. У гэ тым го дзе з усіх ра ё наў 

больш за ін шыя здаў Мас тоў скі ра ён. Мы 

пра сты му ля ва лі гас па дар кі, у тым лі ку фер-

ме раў, і яны згод ны са дзіць больш, браць 

аванс і раз во дзіць больш крух ма ліс тыя сар-

ты. Да та го ж свое ча со ва раз ліч ва ем ся за 

зда дзе ную сы ра ві ну і аплач ва ем да стаў ку 

па Гро дзен скай воб лас ці. Гэ та но вы від пад-

трым кі на шых здат чы каў.

— Ці вы ка рыс тоў ва е це ім парт нае на-

сен не?

— Ка лі ў гас па да рак ці фер ме раў ёсць 

та кая маг чы масць — мы толь кі «за». Ім парт-

нае на сен не вель мі да ра гое — ка ля 1000 

еў ра за то ну. Але пра да юць час цей за ўсё 

элі ту. Гэ та зна чыць — два ра зы па са дзіў — 

і ўсё, трэ ба мя няць.

— Ці за ха ва ец ца і на да лей за ах воч ван-

не вы твор цаў?

— Так, за ха ва ец ца. Пла ну ем на ват даць 

яшчэ больш аван су. Срод кі атрым лі ваем за 

кошт хут ка га аба ро ту га то вай пра дук цыі. За 

пер шы квар тал пла ну ем пра даць 2 ты ся чы 

600 тон крух ма лу. А го дам ра ней гэ ты па-

каз чык быў ні жэй шы. По пыт ёсць.

НО ВЫЯ ЎЛАС ЦІ ВАС ЦІ 
КРУХ МА ЛУ

Для за ня тас ці ра бот ні каў па-за се зо нам 

у 2014 го дзе ўве дзе на ў экс плу а та цыю эк-

стру зій ная лі нія па вы твор час ці ма ды фі цы-

ра ва ных крух ма лаў швей цар скай фір мы 

«Бю лер», вы твор час цю да 1700 тон у год.

Спе цы я ліс ты па пя рэдж ва юць — гэ та 

не ген ная ма ды фі ка цыя, а фі зіч ная. Крух-

мал за пус ка ец ца на лі нію, дзе пад уз дзе-

ян нем ва ды, тэм пе ра ту ры і ціс ку змя няе 

свае ўлас ці вас ці. На прык лад, наф та вай 

вы твор час ці па трэб на гліст касць для 

філь тра цыі, кар дон на-па пя ро вым прад-

пры ем ствам — па вы ша ная клей касць, 

для вы твор час ці кар ма вых да ба вак — на-

бры няль насць. Уся го гэ та га мож на да-

біц ца, ка лі пра віль на «ра за рваць» фор-

му лу крух ма лу. З доў га га па лі мер на га 

лан цуж ка мож на кан стру я ваць роз ныя 

но выя ўлас ці вас ці. Гэ та да зва ляе па шы-

рыць рам кі збы ту пра дук цыі, ма ды фі ка ва-

ны крух мал га то вы куп ляць еў ра пей скія 

кра і ны.

На за вод зе вы кон ва юць за ка зы па ма-

ды фі ка цыі ку ку руз на га крух ма лу, му кі, 

кам бі на ва ных эле мен таў. Но вая швей-

цар ская лі нія да зва ляе вы пус каць ад 140 

да 500 кг у га дзі ну. У за леж нас ці ад кан-

чат ко ва га вы ні ку. Уво гу ле, гэ ты кі ру нак 

за вод вя дзе су мес на з на ву коў ца мі з НАН 

Бе ла ру сі. І спра ва гэ та перс пек тыў ная, 

бо та кі крух мал мае шы ро кае рас паў сю-

джан не.

УНП 500196148

ПРЫ МЯ НЕН НЕ КРУХ МА ЛУ
У га лі нах пра мыс ло вас ці: хар чо вай, па пя ро вай, хі мі ка-фар ма цэў тыч най, тэкс-

тыль най, бу даў ні чай, наф та пе ра пра цоў чай.

У вы твор час ці: кі ся лёў, пу дын гаў, со у саў, біск ві таў, цу ке рак і ін шых вы ра баў.

Прад пры ем ства мае за рэ гіст ра ва ны ганд лё вы знак «Крух ма лыч». Тры га ды 

та му на за вод зе ар га ні за ва на вы твор часць фі зіч на ма ды фі ка ва ных эк стру зій ных 

крух ма лаў. Уні каль насць лі ніі за клю ча ец ца ў тым, што пры змя нен ні па ра мет раў 

эк струдж ра мож на атры маць пра дукт з роз ны мі фі зі ка-хі міч ны мі ўлас ці вас ця мі. 

У Бе ла русі ня ма ана ла гаў та кой вы твор час ці.

ШТО ТО ІЦЬ БРЭНД «КРУХ МА ЛЫЧ»?ШТО ТО ІЦЬ БРЭНД «КРУХ МА ЛЫЧ»?

РА ГОЗ НІЦ КІ КРУХ МАЛЬ НЫ ЗА ВОД У ЛІЧ БАХ І ФАК ТАХРА ГОЗ НІЦ КІ КРУХ МАЛЬ НЫ ЗА ВОД У ЛІЧ БАХ І ФАК ТАХ
•• За 2017 год на рых та ва на больш за 63 тыс. тон буль бы. У тым лі ку: Ля да — 38 тыс. 

тон, Ра гоз ні ца — амаль 9 тыс. тон, вы твор чы ўчас так Бор кі — 16 тыс. тон.

•• Вы твор часць крух ма лу за мі ну лы год скла ла амаль 8 тыс. тон.

•• Аб' ем вы твор час ці ў фак тыч ных цэ нах за 2017 год па вя лі чыў ся ў па раў на нні з па-

пя рэд нім пе ры я дам і склаў 11 ты сяч 770 руб лёў.

•• Вы руч ка ад рэа лі за цыі пра дук цыі за год пе ра вы сі ла 11 млн руб лёў.

•• Уда ло ся атры маць важ кі пры бы так ад рэа лі за цыі пра дук цыі. За сту дзень — сне-

жань гэ ты па каз чык склаў 2 млн 384 руб лі пры пла не 1 млн 643 тыс. руб лёў. Тэмп 

рос ту склаў 145 %.

•• Прад пры ем ства не мае за па зы ча нас ці па крэ ды тах бан ка.

•• Экс парт пра дук цыі за мі ну лы год склаў 3 млн 756 тыс. до ла раў ЗША. За мя жу пра-

да дзе на амаль 5 тыс. тон, на бе ла рус кі ры нак — 2,3 тыс. тон.

ПРА ДУК ЦЫЯПРА ДУК ЦЫЯ
Пад брэн дам «Крух ма лыч» за вод 

што год вы пус кае да 6 тыс. тон каш тоў-

на га хар чо ва га пра дук ту. Прад пры ем-

ства пра па ноў вае толь кі вы са ка я кас ную 

пра дук цыю — крух мал буль бя ны га тун ку 

эк стра і вы шэй ша га га тун ку.

Акра мя крух ма лу, на за вод зе вы пус-

ка юць яшчэ не каль кі ві даў пра дук цыі.

Му ка эк стру зій ная, вы раб ле ная па ТУ BY 

1900239501.891-2015, за па ка ва ная ў по лі-

пра пі ле на выя мя хі ва гой 20 кг, пры зна ча на 

для вы ра бу роз ных хар чо вых пра дук таў, 

а так са ма пры вы твор час ці кам бі кар моў і 

за мя шчэн ні не раз ве дзе на га ма ла ка.

Крух ма лы эк стру зій ныя, вы раб ле ныя па 

ТУ BY 190239501.762-2009, упа ка ва ныя ў 

по лі пра пі ле на выя мя хі ва гой 20 кг, пры-

зна ча ны для вы ка ры стан ня ў кан сер ва вай, 

ма лоч най, кан ды тар скай, мяс ной, хле ба пя-

кар най і ін шых га лі нах хар чо вай пра мыс ло-

вас ці, а так са ма для тэх ніч ных мэт.

Рэ агент крух ма лаў тры маль ны ма ды-

фі ка ва ны для свід ра ван ня, вы раб ле ны 

згод на з ТУ BY 190239501.806-2012, за-

па ка ва ны ў мя хі ва гой 20 кг і пры зна ча ны 

для вы ка ры стан ня ў наф та вай і га за вай 

га лі нах для ста бі лі за цыі свід ра він ных рэ-

чы ваў у якас ці рэ аген ту для бу даў ніц тва 

свід ра він, у кар дон на-па пя ро вай пра мыс-

ло вас ці, для тэх ніч ных мэт, а так са ма ў 

ге о ла га раз вед цы.

Рэ цэпт пры га та ван ня дэ сер ту 
ад «Крух ма лы ча»

Спат рэ біц ца: крух мал буль бя ны — 
250 г, мас ла — 250 г, му ка пша ніч ная — 
250 г, цук ро вая пуд ра — 100 г, ка ка ва-па-
ра шок — 2 ста ло выя лыж кі, 1 яй ка, ва ні лін, 
ша ка лад бе лы і чор ны для ўпры гож ван ня.

Спо саб пры га та ван ня: мас ла мяк-
кае, яй ка і цук ро вую пуд ру збіць мік се-
рам да пыш на га ста ну. Да даць ка ка ву і 
ва ні лін. Усы паць му ку і крух мал, вы ме-
сіць мяк кае цес та. Сфар ма ваць з цес та 
ша ры кі ве лі чы нёй з грэц кі арэх і раз ла-
жыць на бля ху. Вы пя каць 15 мі нут пры 
тэм пе ра ту ры 200 гра ду саў. Пас ля та го 
як га то выя ша ры кі асты нуць, пры сы паць 
ад ну част ку цук ро вай пуд рай, дру гую — 
ка ка вай. Раз мяг чыць ша ка лад і ўпры го-
жыць ім дэ серт.

(Рэ цэпт узя ты 
з ня мец кай ку лі нар най кні гі.)

Каб да ве дац ца аб гэ тым, 
мы на кі ра ва лі ся ў Мас тоў скі ра ён, 

дзе зна хо дзіц ца са мы буй ны ў кра і не  Ра гоз ніц кі крух маль ны за вод 
па вы твор час ці буль бя но га крух ма лу.

Ін жы нер-ме ха нік Мі ха іл КА ЛІ НЕ ВІЧ 
вы дае да рож ны ліст 
і ін струк туе перад па чат кам ра бот 
ме ха ні за та ра Іва на ВОЎ КА.

Ды рэк тар Вячаслаў БАРАНСКІ
ў апе ра тар скай ра зам з апа рат чы кам 
атры ман ня крух ма лу Вік та рам СТА СЕ ВІ ЧАМ 
і ін жы не рам па аў та ма ты за ва ных сіс тэ мах 
кі ра ван ня Ві та лем ФІ ЛІ ПЧЫ КАМ 
пра вя ра юць па ка зан ні сіс тэ мы.

Ла ба рант у про ба ад бор ні ку Цэ цы лія ЗА ДЗІК 
вы зна чае коль касць крух ма лу ў буль бе.

На чаль нік ла ба ра то рыі Свят ла на ТА РА СА ВА 
і ін жы нер-тэх но лаг Юлія РЭП ЧЫЦ 
пра вя ра юць якасць но вай пар тыі крух ма лу.

Уклад чык-упа коў шчык 
Аляк сей СА ДОЎ СКІ.

 Мый шчык буль бы 
Ва сіль КУН ЦЭ ВІЧ 

на лі ніі мыц ця.

Спе цы я ліс ты па про да жах 
Ва дзім РЭП ЧЫЦ 
і Вік тар ХЭЛ СКІ.

Цэх гідрацыклоннай устаноўкі.


