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У ра ё нах па сту по ва 
ады хо дзяць ад прак ты кі 
за ку пу ма ла ка ў на сель ніц тва 
сельгаспрадпрыем ства мі.

Дак лад на па гра фі ку
Усіх ма ла ка здат чы каў Ка мя-

нец ка га ра ё на ўжо не каль кі 
га доў аб слу гоў вае пры ват нае 
прад пры ем ства «БУШ сэр віс». 
А ця пер у зо ну аб слу гоў ван ня на-
зва на га прад пры маль ні ка ўвай-
шло яшчэ не каль кі сель са ве таў 
Брэсц ка га і Жа бін каў ска га ра ё на. 
Ка лек тыў «БУШ сэр віс» на ліч вае 
за раз 13 ча ла век.

Яго ды рэк тар Ана толь 
ШВЕЙ КУС ра ней пра ца ваў у 
шта це вы со ка ўска га за во да «Бе-
ла веж скія сы ры», па ро дзе ра бо-

ты — з ма ла ка здат чы ка мі. А по тым 
не без па да чы кі раў ніц тва ра шыў 
за няц ца спра вай пра фе сій на. Так 
на ра дзі ла ся пры ват нае прад пры-
ем ства. Пра віль ней ска заць, ідэя, 
якая атры ма ла ма тэ ры яль нае ўва-
саб лен не пас ля па куп кі спе цы я-
лі за ва ных аў та ма бі ляў і най му 
кі роў цаў. Быў час, ка лі тут пра ца-
ва лі 12 ша фё раў. По тым прай шла 
ап ты мі за цыя, усе за тра ты ста ран-
на пад лі чы лі, гра фі кі ска рэк та ва-
лі. Да та го ж тэх ні ка аб наў ля ец ца, 
но выя ма шы ны ста лі больш эфек-
тыў ны мі.

— За раз у нас пра цуе во сем 
кі роў цаў, — рас каз вае Ана толь 
Швей кус. — Што дня на лі нію 
вы хо дзіць шэсць ма шын, двое 
ша фё раў на вы хад ных. На-
рых тоў шчы кі збі ра юць ма ла ко 

ў 144 вёс ках. Зна чыць, у ся рэд нім 
на ад на го кі роў цу пры хо дзіц ца 
24 на се ле ныя пунк ты, ку ды трэ ба 
за ехаць, за браць ма ла ко ў гас-
па да роў, по тым за вез ці ў на шу 
ла ба ра то рыю, пас ля гэ та га да-
ста віць на за вод.

Ма шы ны «БУШ сэр ві са» пра-
цу юць, ні бы марш рут нае так сі, 
стро га па гра фі ку.

— Пяць хві лін пра ма рудж ван ня 
лі чыц ца ў нас не да пу шчаль ным, 
асаб лі ва на пер шым марш ру це. 
Час дру го га і трэ ця га вы ез даў кі-
роў цы мо жа быць ска рэк та ва ны 
ла ба ра то ры яй аль бо не па срэд-
на за во дам, што за ле жыць не ад 
нас. Та ды ма ла ка збор шчык вы-
бі ва ец ца з гра фі ка, але лю дзі па-
пя рэ джа ныя, яны ве да юць, што 
трэ ба тро хі па ча каць. У лю бым 

вы пад ку 460 ма ла ка здат чы каў з 
трох ра ё наў аб слу гоў ва ем кож-
ны дзень.

У свой час Ана толь Швей кус 
ез дзіў ву чыц ца ў Еў ро пу. І ра бо ту 
ўлас на га прад пры ем ства імк нуў-
ся вы бу да ваць дак лад на і ра цыя-
наль на. На жаль, га ва рыць пра 
стап ра цэнт ную скру пу лёз насць 
і сум лен насць сель скіх гас па да-
роў па куль не да во дзіц ца, та му 
кант роль якас ці ма ла ка ста но-
віц ца ад ным з асноў ных эта паў 

ра бо ты. У прад пры ем ства ёсць 
тры свае ла ба ра то рыі: у Вы со-
кім, Чэр нях і Ві дам лі. Спа чат ку 
кі роў цы да стаў ля юць ма ла ко ў 
най блі жэй шую ла ба ра то рыю, 
дзе спе цы я ліст ро біць ана ліз. 
Ка лі якасць вы клі кае на ра кан ні, 
сы ра ві на вяр та ец ца гас па да рам. 
Доб рае ма ла ко да стаў ля ец ца на 
за вод, дзе яго пра вя рае за вод-
ская ла ба ра то рыя.

(Заканчэнне 
на 14-й стар. «МС».)

А ЯК У ВАС?

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

МА ЛА КА ЗДАТ ЧЫК, МА ЛА КА ЗДАТ ЧЫК, 
БУДЗЬ СУМ ЛЕН НЫМ!БУДЗЬ СУМ ЛЕН НЫМ!

Але каб се ля ні ну вый сці 
на пры бы так, па трэб ны дзве 
важ ныя ўмо вы. Па-пер шае, 
тан ная кар ма вая ба за, а, 
па-дру гое — маг чы масць 
здаць ма ла ко на мес цы. У 
Ка ню хоў скім сель са ве це 
гэ тыя ўмо вы поў нас цю вы-
кон ва юц ца, та му тут і здат-
чы каў ма ла ка больш. Гэ та 
адзі ны сель са вет ра ё на, дзе 
коль касць ма лоч на га стат-
ка ў на сель ніц тва да ся гае 
80 га лоў. Для па раў на ння, у 
Па гра ніч ным сель са ве це — 
10, у Бе рас та віц кім — на огул 
адзін кі. Пры та кіх аб' емах 
за куп ма ла ка на тэ ры то рыі 
зга да ных сель са ве таў не вя-
дзец ца.

Ра зам са стар шы нёй 
Ка ню хоў ска га сель ска га 
Са ве та дэ пу та таў Ві та лем 
РУД КІ НЫМ на вед ва ем вёс-
кі, дзе тры ма юць ка роў. Да-
рэ чы, з 29 на се ле ных пунк таў 
ма лоч ны ста так ма юць 11.

— У кож най вёс цы ёсць 
па шы для жы вё лы. Тэ ры-
то рыя аб кош ва ец ца аль бо 
сі ла мі гас па дар кі, аль бо 
са мі мі вяс коў ца мі, — ад-
зна чае Ві таль Мі ка ла е віч.

У вёс цы Гле ба ві чы на-
кі роў ва ем ся да ся дзі бы 
Сця па на Са ўко. У гас па да-
ра-пен сі я не ра тры ка ро вы, 
ён лі чыц ца ад ным з най-
леп шых здат чы каў — у кра-
са ві ку здаў ка ля 600 літраў 
ма ла ка. Кож ны дзень ра зам 
з жон кай атрым лі ва юць па 
70 літ раў, з якіх 60 ідзе на 
пры ём ны пункт. Маг чы-
масць зда ваць ма ла ко — 
га лоў ная ўмо ва ўтры ман ня 
пры ват на га стат ка. Вя до-
ма ж, не вя лі кая част ка ідзе 
і на ўлас ныя па трэ бы — на 
вы раб тва ра гу ці на ват мас-

ла, але для гэ та га да стат ко ва 
і ад ной ка ро вы, ка жа Сця-
пан Іо сі фа віч. Па куль ёсць 
маг чы масць здаць ма ла ко, 
мож на тры маць і не каль кі 
жы вёл. У рэш це рэшт ка-
ро ву ўда ло ся на быць праз 
ін тэр нэт за 1 тыс. до ла раў. 

Як ака за ла ся, ме ра гэ та ча-
со вая, бо гас па дар ка за раз 
зай ма ец ца па шы рэн нем і 
ад наў лен нем стат ка. Праў-
да, ня даў на гас па дар су тык-
нуў ся з праб ле май: ва ўсім 
на ва кол лі не маг чы ма ку-
піць ка ро ву аль бо ця ля. Не 
рэа лі зуе жы вёл і мяс цо вае 
сель гас прад пры ем ства.

Зда юць ма ла ко і ў сям'і 
Юрыя Аў дзея з су сед няй 
вёс кі Па чо бу ты. Ра зам з 
баць ка мі тры ма юць ча ты-
ры ка ро вы. Юрый пра цуе 
ў мяс цо вым ад дзя лен ні 
МНС, у сям'і трое дзя цей. 
Ма лоч ны ста так ды яшчэ 
і ага род за бяс печ ва юць 
да дат ко вы за ро бак. Гэ та 
асаб лі ва важ на ва ўмо вах 
ра мон ту до ма, які вя дзе 
ма ла дая сям'я.

Ка ля ся дзі бы па сец ца 
не вя ліч кі пры ват ны ста так. 

Усе жы вё лі ны — чор на-пя-
рэс тай па ро ды. Тэ ры то рыя 
па шы ага ро джа на дро там. 
Та кія мес цы для агуль на-
га вы па су ёсць усю ды, дзе 
тры ма юць ка роў. Юрый па 
маг чы мас ці сам зай ма ец ца 
і на рых тоў кай кар моў, але 
знач ную да па мо гу аказ вае 
мяс цо вая гас па дар ка «Ма-
ка раў цы». За зда чу ма ла-
ка бяс плат на вы дзя ля ец ца 
се на, 8—10 ру ло наў на год. 
За ах воч ва ец ца і зда ча ця-
лят — акра мя гро шай, гас-
па дар атрым лі вае да дат-
ко ва кар мы. Ня ма праб лем 

і са зда чай ма ла ка. Кож ны 
ра нак спе цы яль ны ма ла-
ка воз ад прад пры ем ства 
«Ма лоч ны свет» аб' яз джае 
на се ле ныя пунк ты і за бі рае 
ма ла ко, якое вяс коў цы вы-
стаў ля юць у вы зна ча ным 
мес цы.

Як рас ка заў збор шчык 
Ра му альд Ка бы лян скі (ён 
пра цуе ў мяс цо вым сель-
гас прад пры ем стве), што-
дзень ад жы ха роў сель са-
ве та па сту пае больш за 900 
кг ма ла ка. У гэ тым аб' ёме 
знач ная част ка на ле жыць 
са мо му Ра му аль ду Ан то-
на ві чу, які тры мае аж но 
шэсць ка роў. Ён у лі ку са-
мых ак тыў ных здат чы каў. 
За кра са вік здаў 700 літ-
раў. Толь кі на ад ну дой ку 
ідзе больш за дзве га дзі ны, 
а па да іць трэ ба два ра зы. 
Не ка то рыя до яць і тры.

— На пер шую дой ку трэ-
ба ўстаць у пяць га дзін, 
праз га дзі ну у мя не вы езд 
па збо ры ма ла ка, трэ ба 
аб' ехаць усю 30-кі ла мет-
ро вую зо ну, — рас каз вае 
Ра му альд Ан то на віч, — 
спраў ля ю ся да 12 га дзін, 
за тым вя зу ма ла ко на блі-
жэй шы пры ём ны пункт, 
ад туль яно ідзе на ма ла-
ка за вод.

Збор ма ла ка — не 
сты хій ная спра ва. Каб 
стаць здат чы кам, трэ-
ба за рэ гіст ра вац ца, 
ідэн ты фі ка ваць ка ро ву, 
склас ці на яе паш парт. 
Сю ды за но сяц ца ўсе 
звест кі — ацё лы, хва-
ро бы і г. д. За ста нам 
пры ват на га стат ка со-
чыць кал гас ны ве тэ ры-
нар. Да рэ чы, ля чэн не 
так са ма бяс плат нае.

— Пад асаб лі вым кант-
ро лем жы вё лы, якім больш 
за 10 га доў. Бя рэц ца ана ліз 
і на ан ты бі ё ты кі. Па тра-
ба ван ні да якас ці ма ла ка 
вель мі вы со кія, — ад зна чае 
Ра му альд Ка бы лян скі.

За якас цю со чыць і стар-
шы ня сель ска га Са ве та. 
Ка лі з вёс кі па сту пі ла «за-
бру джа нае» ма ла ко, не-
аб ход на ўста на віць та ко га 
здат чы ка — яму бу дуць 
вы стаў ле ны штраф ныя 
санк цыі. На огул, ма-
лоч ная тэ ма — важ ная 
част ка ў ра бо це стар-
шы ні Ка ню хоў ска-
га сель ска га Са ве та. 
Аб тым, што ўсё ар-
га ні за ва на, як трэ ба, 
свед чыць і за ці каў ле-
насць жы ха роў. На ват 
да во лі ста лыя вяс коў-
цы не ад маў ля юц ца ад 
сва іх кар мі ліц.

Вось і Юль ян Іг на-
то віч з вёс кі Па чо бу ты 
адзін да гля дае сваю 
пя рэс тую ка роў ку. 
Сам до іць, па маг чы-
мас ці на рых тоў вае се-
на, хоць яму ідзе 83-і 

год. Жва ва га дзя ду лю мы 
знай шлі на ага ро дзе, дзе 
ён акуч ваў буль бу. По бач 
аку рат ныя рад кі цы бу лі, 
морк вы і ін шай га род ні-
ны. Па вод даль — вул лі з 
пчо ла мі. Юль ян Ан то на віч 
больш за 20 га доў жы ве 
адзін, але па-ра ней ша-
му вя дзе гас па дар ку. Ка-
жа, што не ка лі за раб ляў 
на вы рошч ван ні агур коў, 
тут бы ла са праўд ная агу-
роч ная ста лі ца. За гэ тыя 
срод кі ку піў сы нам ква тэ-
ры ў Грод не, па чаў бу да-
ваць но вы дом у вёс цы. 
Але па сту по ва агу роч ны 
цэнтр змяс ціў ся ў ін шы рэ-
гі ён, а ін фля цыя «з'е ла» ўсе 
збе ра жэн ні. За раз асноў ны 

пры бы так у пен сі я не ра — 
гэ та ма ла ко. Кож ны дзень 
ён мае да 20 літ раў, кошт 
1 літ ра — 54 ка пей кі. Та кім 
чы нам за дзень мож на за-
ра біць больш за 10 руб лёў. 
Па вы ні ках ме ся ца ёсць 
над баў кі.

Ста рас та вёс кі Іг на то-
ві чы Час ла ва Ван со віч за 
10 дзён за ра бі ла 140 руб-
лёў з ад ной ка ро вы. Яна 
здае амаль усё ма ла ко, 
не каль кі літ раў куп ля юць 
мяс цо выя жы ха ры. Жан-
чы на сцвяр джае, што за ро-
бак да во лі іс тот ны. Праў да, 
ка ро вы па тра бу юць да гля-
ду, а каб бы ло больш ма-
ла ка, іх трэ ба доб ра па іць. 
На прык лад, зі мой ка ро ва 

спа жы вае да 80 літ раў 
ва ды ў дзень. У гас па-
дар цы ёсць па ра ся ты, 
ку ры, тру сы.

— У нас вель мі пра-
ца ві тыя вяс коў цы, — 
ад зна чае Ві таль Руд-
кін, — усе, хто тут па ста-
ян на пра жы вае, ма юць 
гас па дар ку. Не ка то рыя 
тры ма юць коз, аве чак. 
Мяс цо вае сель гас прад-
пры ем ства да па ма гае і 
кар ма мі, і зер нем. Ма-
лоч ны ста так па куль 
ста біль ны, а сё ле та на-
ват пры ба віў ся адзін 
но вы здат чык. Лю дзі 
ба чаць, на коль кі гэ та 
вы гад ная спра ва.

Мар га ры та 
УШКЕ ВІЧ.

Са мы ста лы здат чык — 
82-га до вы Юль ян ІГ НА ТО ВІЧ.

Юрый АЎ ДЗЕЙ са стар шы нёй Канюхоўскага сель ска га Са ве та 
Ві та лем РУД КІ НЫМ.

Мес ца збо ру ма ла ка ў вёс цы.

ЛЕТНІ ЗА КУП

Ж
Ы ХА РЫ Ка ню хоў ска га сель са ве та, 
што ў Бе рас та віц кім ра ё не, — у лі ку ак тыў ных 
здат чы каў ма ла ка. У дзень яго па сту пае ад сюль 

на пры ём ны пункт амаль то на. У ка го па не каль кі ка роў, 
зда юць па 600—700 літ раў у ме сяц. Ка роў ка-кар мі лі ца 
да зва ляе знач на па леп шыць фі нан са вы стан вяс коў ца, 
па сут нас ці, да па ма гае свай му гас па да ру за ра біць яшчэ 
ад ну вяс ко вую зар пла ту.

СТРА ТЭ ГІЯ ВЯС КОЎ ЦАЎ:СТРА ТЭ ГІЯ ВЯС КОЎ ЦАЎ:
«Па куль ёсць маг чы масць зда ваць ма ла ко, бу дзем тры маць ка роў»

Здымак носіць ілюстрацыйны характар.


