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Г
А ДОЎ двац цаць та му ка ро ву 
тры ма лі амаль што на кож ным 
вяс ко вым пад вор ку. А не ка то рыя 

гас па да ры ме лі іх па дзве-тры і больш. 
Ма ла ко — пра дукт не за мен ны, 
з яго мож на пры га та ваць і смя та ну, 
і мас ла, і тва рог, і сыр, і ра жан ку. І сям'я 
на корм ле ная, і вы дат кі з ся мей на га 
бюд жэ ту на на быц цё ма га зін най 
пра дук цыі зні жа юц ца. Ця пер жа ра гуль 
мож на пе ра лі чыць на паль цах не тое 
што ў вёс ках, але і ў маш та бах ра ё наў.

Ма ла ко — кры ні ца за роб ку як дзяр жа-
вы, так і лю бой сель ска гас па дар чай ар-
га ні за цыі, гра ма дзян. Не здар ма ка жуць: 
ка ро ва ў два ры — ежа на ста ле. Асаб лі-
ва гэ та да ты чыц ца шмат дзет ных сем' яў. 

Пра ца лю бі выя, ста ран ныя гас па да ры, 
якія кла по цяц ца пра тое, каб у дзя цей 
быў хлеб і да хле ба, ні ко лі не па зба вяц-
ца кар мі лі цы. Па жы лыя лю дзі, што не 
пры вык лі ся дзець без спра вы, так са ма 
не су праць тры маць жы вё лу, але ж час та 
не ма юць зда роўя і сіл для яе до гля ду. 
А мо ладзь лі чыць, што пра сцей ку піць 
ма лоч ныя пра дук ты ў кра ме. Але ўсё ж 
яшчэ за ста лі ся ама та ры, якія не ўяў ля юць 
свай го жыц ця без жыў нас ці ў хля ве. Гэ та 
ў асноў ным гра ма дзя не пе рад пен сій на га 
ўзрос ту і ма ла дыя пен сі я не ры.

— Зра зу ме ла, утры ман не жы вё лы — 
спра ва кло пат ная, яна па тра буе вя лі кай 
пра цы, са ма ад да чы, кар пат лі ва га до гля-
ду. Трэ ба ра на ўстаць, на кар міць, па да-
іць ра гу лю, вы гнаць яе на па шу, ды і на 
зі му на за па сіць да стат ко ва се на, на быць 
кам бі корм, — ка жа стар шы ня Стаўб-
цоў ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Сяр гей ШЭС ТАЛЬ. — У на шым ра ё не 

ў аса біс тых пад соб ных гас па дар ках на ліч-
 ва ец ца 517 ка роў. У мі ну лым го дзе іх бы-
ло 625. Ка лі ўспом ніць 2010-ы, то лю дзі 
тры ма лі паў та ры ты ся чы. Най боль шая 
коль касць ка роў у Ру бя жэ віц кім і Літ вян-
скім сель са ве тах, ад па вед на — 153 і 115. 
На жаль, аб' ёмы на рых то вак ма ла ка ад 
на сель ніц тва што год зні жа юц ца. На гэ та 
ўплы ва юць аб' ек тыў ныя дэ ма гра фіч ныя 
пры чы ны: вёс ка ста рэе. Ад па вед на, і ма-
ла ка на пры ват ных пад вор ках ста но віц-
ца менш. Рай вы кан кам, рай са вет ста ра-
юц ца пад тры маць аса біс тыя пад соб ныя 
гас па дар кі, сты му ля ваць гра ма дзян, каб 
ліш кі ма ла ка зда ва лі дзяр жа ве. Што год 
мы пра во дзім ра ён ныя спа бор ніц твы па 
за куп ках сель ска гас па дар чай пра дук цыі 

ў на сель ніц тва, за ах воч ва ем прэ мі я мі як 
ма ла ка здат чы каў, так і ма ла ка збор шчы-
каў. Сё ле та ў са ка ві ку пад ве дзе ны вы ні кі 
за мі ну лы год.

Най больш «бе ла га зо ла та» пры ня лі 
ад на сель ніц тва ма ла ка збор шчы кі Ган-
на Кор жыч — больш за 31 то ну — і Ган на 
Кар не віч — ка ля 9 тон з Дзе раў нян ска га 
сель са ве та. Вік тар Януш ке віч з Літ вян-
ска га сель са ве та са браў 8,5 то ны, Ба-
ляс лаў Гай дук (Дзе раў нян скі сель са вет) — 
больш за 4 то ны. Пе ра мож ца мі ся род 
здат чы каў ма ла ка ста лі Мі ха іл Бесь з 
вёс кі Кру га ві ны Дзе раў нян ска га сель -
са ве та — 10 тон 155 кі ла гра маў, Іо сіф Паў-
ла вец з вёс кі Ве ча та ро ва Ста ра свер жан-
ска га сель са ве та — 9 тон 436 кі ла гра маў 
ма ла ка.

Да рэ чы, лю дзей, якія збі ра юць ма-
ла ко ад на сель ніц тва, шу ка юць і пры-
ма юць на пра цу стар шы ні сель вы кан ка-
маў. Гэ тыя «да ве ра ныя асо бы» зво зяць 
пра дук цыю ў адзін пункт тры ра зы на 
ты дзень гу жа вым транс пар там. За тым 
ма шы на рай аг ра сэр ві са да стаў ляе яе на 
ма ла ка за вод.

— Раз лі кі са здат чы ка мі пра вод зяц ца 
свое ча со ва. За кож ны зда дзе ны кі ла грам 
ма ла ка лю дзі атрым лі ва юць 43 ка пей кі — 
пры яго ба зіс най тлус тас ці 3,6. Умоў -

на, ка лі ча ла век здаў 100 літ раў ма ла ка,
але тлус тас цю 3,4, то ў за лік яму ідзе 
98 літ раў. Ка лі тлус тасць ма ла ка вы шэй-
шая за ба за вую, то ў за лік ідзе боль шая 
коль касць ма ла ка. Так што раз баў ляць 
«бе лае зо ла та» ва дой ня вы гад на. Акра-
мя та го, да дат ко выя гро шы на ліч ва юц ца 
за зда чу ма лад ня ку. Ра зам з сель вы кан-
ка мам гас па дар ка пра во дзіць кант рак та-
цыю жы вё лы, за клю ча юц ца ад па вед ныя 
да га во ры з улас ні ка мі.

Вя до ма, ёсць і та кія, хто здае толь-
кі част ку ма ла ка, ас тат няе па кі дае для 
дзя цей і ўну каў. Не ка то рыя гра ма дзя не 
пра да юць ма лоч ныя пра дук ты на рын ку, 
дач ні кам, сва я кам і зна ё мым.

— А як на конт кар моў для жы вё лы? 
Гас па дар па ві нен спа дзя вац ца толь кі на 

свае сі лы ў на рых тоў цы «пра ві зіі»? — па-
ці ка ві ла ся ў стар шы ні рай са ве та.

— Па ўзгад нен ні з сель вы кан ка ма мі 
ар га ні за цыі вы дзя ля юць лю дзям па шу, 
кар мы. Вя до ма, не пад поў ную па трэ бу. 
Але ж ні хто не за ба ра няе лю дзям на рых-
тоў ваць се на на ня ўдо бі цах, на бе ра гах і 
ў пой мах рэк, на ляс ных па ля нах і пра га-
лі нах, — ад ка заў Сяр гей Шэс таль.

Па яго сло вах, пра соч ва ец ца тэн-
дэн цыя, што і ў да лей шым коль касць 
па га лоўя на пры ват ным пад вор ку бу-
дзе змян шац ца. На сі ту а цыю ўплы вае 
той факт, што вы твор часць ма ла ка ў 
гра мад скім сек та ры з кож ным го дам 
на бі рае аба ро ты. Ця пер, на прык лад, 
на Стаўб цоў шчы не што дзень атрым лі-
ва юць 280 тон ма ла ка, а на дой на ад ну 
ка ро ву скла дае больш як 17 кі ла гра маў. 
Ра зам з тым ста но вяц ца больш жорст-
кі мі па тра ба ван ні да якас ці ма ла ка. 
Каб атры маць вы дат ную пра дук цыю, 
што ад па вя дае ўсім нор мам, не аб ход-
на ўтрым лі ваць жы вё лу ў ад па вед ных 
са ні тар ных умо вах, пра віль на кар міць, 
ля чыць. Толь кі ў гэ тым вы пад ку ма ла ко 
бу дзе за па тра ба ва на пе ра пра цоў чы мі 
прад пры ем ства мі. Да сяг нуць жа ідэа лу 
ў хат ніх умо вах скла да на.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

МЯС ЦО ВЫ ЧАС

ЗОР КА ЗОР КА 
НА ПАД ВОР КУНА ПАД ВОР КУ

Ці лёг ка да ец ца «бе лае зо ла та»?

Ужо ця пер пра соч ва ец ца 
тэн дэн цыя, што і ў 

да лей шым коль касць па га лоўя 
на пры ват ным пад вор ку бу дзе 
змян шац ца.

ПРА ДАЦЬ ПРА ДАЦЬ 
СВАЁ СВАЁ 

МА ЛА КОМА ЛА КО
ДЗЯР ЖА ВЕ...ДЗЯР ЖА ВЕ...
ЯК ГЭ ТА ПРА ЦУЕ?

Для па чат ку вар та ад зна чыць, што адзі на га 
рэ гу ля ван ня за ку пак ма ла ка ў на сель ніц тва ў 
кра і не не іс нуе. Як рас тлу ма чы лі ў прэс-служ-
бе Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі і хар ча-
ван ня, воб ласць, го рад, па сё лак — лю бая з 
гэ тых ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль ных адзі-
нак мо жа рэ гу ля ваць пра цэс збо ру і пе ра воз кі 
ліш каў ма ла ка, са бра на га ў на сель ніц тва, да 
ма ла ка за во да сва ім асаб лі вым чы нам. Пэў най 
адзі най схе мы гэ та га пра цэ су, паў то рым ся, 
у кра і не ня ма. Збор ма ла ка ар га ні зоў ва юць 
сель вы кан ка мы, гас па дар кі, са мі ма лоч ныя 
за во ды.

На ма ла ка за во дах, як пра ві ла, пры ма ец ца 
ма ла ко вы со ка га — «эк стра» і пер ша га — га тун-
ку. Ліш кі ма ла ка на сель ніц тва пры збо ры час та 
злі ва юц ца ў ад ну ёміс тасць, у якой па вы ні ку 
сы ра ві на ад па вя дае пер ша му га тун ку. Па слу гі 
за збор ма ла ка пры гэ тым час та па да моў ле-
нас ці аплач ва юць ма ла ка за во ды.

Вя до ма, што ма лоч ныя за во ды ўмоў на дзе-
ляць па між са бой тэ ры то рыю кра і ны на так 
зва ныя сы ра він ныя зо ны. Пэў ны за вод ад каз-
вае за кан крэт ныя на се ле ныя пунк ты, якія пры-
ля га юць да яго. Ча му па дзел умоў ны? Та му 
што ні я кі да ку мент афі цый на не за ма цоў вае 
гэ тыя зо ны. Вы твор ца ма ла ка з Ві цеб ска тэ а рэ-
тыч на мо жа пра даць сваю сы ра ві ну ў Го ме лі, 
але тут з'яў ля юц ца ін шыя скла да нас ці. Ад на з 
іх — ла гіс ты ка.

Ка лі пра даць сваё ма ла ко ў ін шую больш ад-
да ле ную сы ра він ную зо ну — зы хо дзя чы з та го, 
што за ку пач ная ца на там бу дзе вы шэй шая, — 
стра ціць мож на ўсё ж больш. Пры пе ра воз цы 
ма ла ко па тра буе пэў ных умоў для за хоў ван ня, 
інакш па да ро зе яно па прос ту скіс не. Час цей за 
ўсё та кія ўмо вы фер ме ры за бяс пе чыць не га то-
выя. Акра мя та го, сю ды вар та да даць і рас хо ды 
на па лі ва для транс пар ту — іх на ўрад ці па крые 
кошт за куп кі на су сед нім за вод зе.

ШТО ПА ЧЫМ?
Што да ты чыц ца цэ на вай па лі ты кі, то яна 

так са ма ў роз ных мес цах роз ная і за ле жыць 
не па срэд на ад за во да. Ца на на ма ла ко вы-
стаў ля ец ца ма лоч най кам па ні яй зы хо дзя чы 
з яе ста но ві шча. Спе цы фі ка сы ра він най зо ны 
так са ма за ле жыць ад фі нан са ва га ста но ві шча 
прад пры ем ства. На прык лад, у адзін і той жа 
пе ры яд у Ві цеб скай воб лас ці ма лоч ныя прад-
пры ем ствы мо гуць тан ней куп ляць ма ла ко ў 
гра ма дзян, чым, на прык лад, гэ та ро бяць у 
Брэс це. Пры чым ца на, маг чы ма, мо жа змя-
няц ца і ўнут ры са мой воб лас ці — у за леж нас ці 
ад эка на міч на га ста ну ма ла ка за во да.

Мы вы ра шы лі ўдак лад ніць ся рэд нюю за ку-
пач ную ца ну на не ка то рых вя до мых ма лоч ных 
прад пры ем ствах кра і ны. На прык лад, у ма гі-
лёў скай ма лоч най кам па ніі «Ба бу лі на крын ка»
за ад ну то ну ма ла ка га то выя за пла ціць 
495 руб лёў. У го мель скай ма лоч най кам па-
ніі «Міл ка ві та» за то ну ма ла ка пла цяць кры ху 
больш за 506 руб лёў. У сваю чар гу, у сы ра-
він ным ад дзе ле брэсц кай кам па ніі «Са вуш кін 
пра дукт» рас ка за лі, што на огул не ажыц цяў ля-
юць за ку пу ма ла ка ў на сель ніц тва ў ма лень кіх 
аб' ёмах. Гэ тым там зай ма юц ца кал га сы. Та кая 
сі ту а цыя, да рэ чы, мо жа сты му ля ваць гра ма-
дзян пра да ваць сваю пра дук цыю на рын ках 
або зда ваць ма лоч ных ка роў на мя са.

У цэ лым сіс тэ ма пра цуе. Ад каз на пы тан не, 
ку ды лепш пра даць ма ла ко — на ры нак ці на 
ма ла ка за вод — за ле жыць ад шэ ра гу фак та-
раў. Ад нак для не ка то рых ра ё наў, дзе за во ды 
ад маў ля юц ца ад збо ру ма ла ка або бу дуць ра-
біць гэ та па ніз кай ца не, у на сель ніц тва, якое 
хо ча за ра біць на сы ра ві не, мо гуць уз ні каць 
праб ле мы.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
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