
Атры ма лi лi мон — 
зра бi лi лi ма над

Iн вес та рам да ста ла ся не-
зайз дрос ная спад чы на: скла да-
нае фi нан са ва-эка на мiч нае ста-
но вi шча, стра ты ад рэа лi за цыi 
пра дук цыi, цал кам зно ша нае 
аб ста ля ван не, ста рыя тэх на ло-
гii, па мяш кан нi жы вё ла га доў-
чых фер маў. Але, як сцвяр джаў 
адзiн муд ры ча ла век, ка лi та бе 
да стаў ся кiс лы лi мон, то з яго 
мож на зра бiць са лод кi лi ма над. 
Да го на ру но вых гас па да роў, за 
9 га доў у фi лi яле ад бы лi ся, не 
па ба ю ся гэ та га сло ва, прос та 
фе на ме наль ныя зме ны. Асаб-
лi ва пры кмет ныя яны ў жы вё-
ла га доў лi. Толь кi за апош нiя 
ча ты ры га ды, ка лi ды рэк та рам 
фi лi яла пры зна чы лi кан ды да-
та сель ска гас па дар чых на вук 
Ар ка дзя Асi по вi ча, пра ве дзе на 
рэ кан струк цыя ўсiх ма лоч ната-
вар ных фер маў за кошт срод каў 
«Мiнск энер га» i бан каў скiх крэ-
ды таў. — Га лоў ны iн вес ты цый-
ны пра ект, якi ўда ло ся ажыц-
ця вiць, — ад зна чыў Ар кадзь 
Мi хай ла вiч, — бу даў нiц тва ра-
ба ты за ва най ма лоч на та вар най 
фер мы «Ма рось кi» на 800 га лоў 
дой на га стат ка. Пер шая чар га 
бы ла ўве дзе на ў снеж нi 2011-га, 
а дру гая — у маi мi ну ла га го да. 
На фер ме ўста ноў ле ны 12 ро-
ба таў «Аст ра наўт» бе ла рус кага 
прад пры ем ства «Бiя кам Тэх на-
ло гiя». Гэ тыя ра зум ныя ма шы ны 
ажыц цяў ля юць до гляд жы вё лы, 
пад рых тоў ку яе да да ен ня i не-
па срэд на до яць ка роў.

«Ма рось кi» — не прос та ма-
лоч на та вар ная фер ма, а комп-
лекс з за мкну тым цык лам вы-
твор час цi. Сён ня ён цал кам 
укам плек та ва ны кад ра мi. Пер-
ша па чат ко ва бы лi цяж кас цi з 
пад бо рам вы со ка ква лi фi ка ва-
на га пер са на лу, але праб ле му 
кi раў нiц тва вы ра шы ла. За раз 
тут пра цу юць апе ра та ры з ся-
рэд не-спе цы яль най i вы шэй шай 
аду ка цы яй.

Леп шыя 
ў ра ё не

Аг ра фiр ма «Ле бе дзе ва» — 
па ста ян ны пе ра мож ца спа бор-
нiц тваў — не толь кi ра ён ных, 
але i ся род сель ска гас па дар чых 
фi лi ялаў, што да лу ча ны да РУП 
«Мiнск энер га», — па вы твор час-
цi ма ла ка, мя са, зер ня, за пра-
вя дзен не зi моў кi жы вё лы. Па вы-
нi ках ра бо ты за 2012 год прад-
пры ем ства за не се на на Дош ку 
го на ру Ма ла дзе чан ска га ра ё на, 
уз на га ро джа на Га на ро вай гра-
ма тай за леп шыя вы нi кi ся род 
сель ска гас па дар чых ар га нi за-
цый па вы нi ках вы твор ча-эка-
на мiч най дзей нас цi, дып ло мам 
за 1 мес ца ў ра ён ным спа бор нiц-
тве ся род сель гас ар га нi за цый за 
да сяг нен не вы со кiх па каз чы каў 
у вы твор час цi жы вё ла га доў чай 
пра дук цыi ў 2012 го дзе. А ў 2007 
го дзе ўзна га ро джа на дып ло мам 
На цы я наль най ака дэ мii на вук 
Бе ла ру сi за ак тыў ную ра бо ту па 
ўка ра нен нi iна ва цый ных тэх на-
ло гiй у жы вё ла га доў лi i аграр най 
энер ге ты цы.
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У лi пе нi 2004 го да сель ска гас па дар чы вы твор чы ка а пе ра тыў «Ле бе дзе ва» Ма ла дзе-
чан ска га ра ё на быў пе ра да дзе ны як страт ная гас па дар ка рэс пуб лi кан ска му ўнi-
тар на му прад пры ем ству «Мiнск энер га» i стаў фi лi ялам аг ра фiр мы «Ле бе дзе ва». 
З гэ та га ча су па чы на ец ца но вы этап раз вiц ця гас па дар кi. Але вар та ска заць, што 
ад лiк сва ёй гiс то рыi сель гас ар га нi за цыя вя дзе з 1951 го да, ка лi ў вы нi ку аб' яд нан ня 
7 дроб ных ар це ляў быў ство ра ны кал гас «Бе ла русь». У 1965 го дзе ён пе ра ўтво ра-
ны ў саў гас «Ма лi наў шчын скi», з 1991 го да — у кал гас «Ле бе дзе ва», а ў 2003-м — у 

ад най мен ны СВК. Сён ня аг ра фiр ма — адзi ная ар га нi за цыя ў РУП «Мiнск энер га», 
што зай ма ец ца сель ска гас па дар чай вы твор час цю, спе цы я лi зу ец ца на вы рошч ван нi 

рап су, збожжавых куль тур, вы рошч ван нi жы вё лы i вы твор час цi ма ла ка.

Ад «Свет ла га шля ху» да «Ле бе дзе ва»
Ар кадзь Асi-

по вiч на ра дзiў ся 
ў вёс цы Вуг ля ны 
Ма ла дзе чан ска-
га ра ё на. У сям'i, 
акра мя яго, вы-
хоў ва ла ся яшчэ 
трое бра тоў. Усе 
атры ма лi вы шэй-
шую аду ка цыю i 
ста лi па ва жа ны мi 
людзь мi. Пас ля 
за кан чэн ня Гро-
дзен ска га сель-
ска гас па дар ча га 
iн сты ту та па чы-
наў пра цу ў зна-
ка мi тым кал га се 
«Свет лы шлях» 
Ма ла дзе чан ска-
га ра ё на. У гэ тай 
гас па дар цы прай-
шоў усе пры ступ кi 
пра фе сiй на га рос ту — ад га лоў на га аг ра но ма да стар шы нi 
кал га са пад кi раў нiц твам вя до ма га та ды ча ла ве ка, дэ пу та та 
Вяр хоў на га Са ве та СССР, Ге роя Са цы я лiс тыч най пра цы Ула-
дзi мi ра Ка ла чы ка. Ме на вi та Ула дзi мiр Мi хай ла вiч i па рэ ка мен-
да ваў яго на па са ду стар шы нi. У 26 га доў Ар кадзь Асi по вiч 
стаў кi раў нi ком пе ра да вой на ча с гас па дар кi. Бяс спрэч на, 
ён iмк нуў ся апраў даць да вер бы ло га кi раў нi ка, вес цi спра вы 
так, каб за яго не бы ло со рам на. I ста ран нi ма ла до га стар-
шы нi пры нес лi плён: кал гас не толь кi не здаў па зi цый, але i 
пры ба вiў у раз вiц цi.

За тым Ар ка дзя Мi хай ла вi ча за пра сiў на пра цу бы лы на-
мес нiк мi нiст ра сель скай гас па дар кi i хар ча ван ня Аляк сандр 
Ста ра вой таў, якi за тым уз на ча лiў iн спек цыю па вы пра ба ван нi 
сартоў рас лiн. На чаль нi кам Мiн скай аб лас ной сорта вып ра-
ба валь най стан цыi, якая ў на ступ ным бы ла пе рай ме на ва на 
ў Ма ла дзе чан скую сорта вып ра ба валь ную стан цыю, пра пра-
ца ваў 14 га доў. Тут аба ра нiў ву чо ную сту пень кан ды да та 
сель ска гас па дар чых на вук, а ча ты ры га ды та му Ар ка дзя 
Асi по вi ча за пра сi лi ўзна ча лiць фi лi ял аг ра фiр мы «Ле бе дзе ва» 
РУП «Мiнск энер га». За гэ ты час прад пры ем ства не па зна-
валь на змя нi ла ся, на бы ло, так бы мо вiць, не толь кi знеш нi 
бляск, але i но вы ўнут ра ны змест. Толь кi ў бу даў нiц тва но-
вых аб' ек таў, рэ кан струк цыю ста рых па мяш кан няў укла дзе-
на столь кi срод каў, коль кi не бы ло ўкла дзе на за ўсе га ды з 
дня яго за сна ван ня. А са мае га лоў нае, што лю дзi па ве ры лi 
ды рэк та ру, пад трым лi ва юць усе яго па чы нан нi. I кож ны тры-
ма ец ца свай го ра бо ча га мес ца, дыс цып лi ны i па рад ку. Гэ та 
i зра зу ме ла: зар пла та ў аг ра фiр ме вы да ец ца без за тры мак. 
Ся рэд няя — ка ля 5 млн руб лёў, што на па ра дак вы шэй, чым 
у су сед нiх гас па дар ках.

«Ле бе дзе ва» рас праў ляе кры лы«Ле бе дзе ва» рас праў ляе кры лы
КА ЛIСЬ ЦI СТРАТ НАЯ ГАС ПА ДАР КА, ДЗЯ КУ Ю ЧЫ IН ВЕС ТА РУ, ВЫ ЖЫ ЛА I ЦВЁР ДА СТА ЛА НА НО ГIКА ЛIСЬ ЦI СТРАТ НАЯ ГАС ПА ДАР КА, ДЗЯ КУ Ю ЧЫ IН ВЕС ТА РУ, ВЫ ЖЫ ЛА I ЦВЁР ДА СТА ЛА НА НО ГI

Не ма ла ко, 
а прос та эк стра-клас

Уся го ж у аг ра фiр ме ўтрым лi ва ец ца 4776 га лоў буй ной 
ра га тай жы вё лы, у тым лi ку 1530 ка роў. Жы вё ла раз ме-
шча на на 8 фер мах, з якiх 5 ма лоч на та вар ных i 3 па вы-
рошч ван нi буй ной ра га тай жы вё лы. Акра мя та го, ёсць i 
свi на фер ма, дзе на лiч ва ец ца 1947 свi ней. Са мая пiль ная 
ўва га на да ец ца на до ям. Па вы твор час цi ма ла ка i пра дук-
тыў нас цi дой на га стат ка аг ра фiр ме «Ле бе дзе ва» ня ма 
роў ных у ра ё не. На дой на ад ну фу раж ную ка ро ву ў мi ну-
лым го дзе склаў 6460 кi ла гра маў, ва ла вы на дой — 8203,1 
то ны. Пас ля ўво ду ў дзе ян не но вай ра ба ты за ва най фер-
мы на доi за 9 ме ся цаў сё ле та ў па раў на ннi з ана ла гiч ным 
мi ну ла год нiм пе ры я дам уз рас лi на 1505 тон. А да кан ца 
2013-га ча ка ец ца iх рост на 119—120% у па раў на ннi з 
па пя рэд нiм го дам. Па ве лi чэн ню пра дук тыў нас цi стат ка 
спры я ла пле мян ная ра бо та. У пры ват нас цi, ма ла пра дук-
тыў ныя ка ро вы вы бра коў ва лi ся, па сту по ва ў ста так уво-
дзi лi ка роў вен гер скай i ра сiй скiх па род. Да iль ныя за лы 
аб ста ля ва лi кам п'ю тар най сiс тэ май улi ку ма ла ка, якая 
да па ма гае кант ра ля ваць не толь кi яго коль касць, але i 
якасць. На ма лоч на та вар ных фер мах уста на вi лi су час ныя 
ха ла дзiль ныя ка ме ры за кры та га ты пу з аха лодж ван нем 
ма ла ка да плюс 4°С. Усё гэ та да зво лi ла атрым лi ваць 100% 
пра дук цыi вы шэй ша га га тун ку i га тун ку эк стра-кла са.

«На сi ла ва» — 
цяж кая, 

але па сiль ная но ша
Два га ды таму да аг ра фiр мы 

«Ле бе дзе ва» да лу чы лi сель ска-
гас па дар чы вы твор чы ка а пе ра тыў 
«На сi ла ва».

— Прад пры ем ства мы пры ня лi 
ў паў раз бу ра ным ста не, — згад вае 
ды рэк тар. — На пра ця гу го да на во-
дзi лi па ра дак ў па ля вод стве, ця пер 
узя лi ся за жы вё ла га доў лю. Сё ле та 
тут рэ кан стру я ва лi ма лоч на та вар-
ную фер му i ўста на вi лi да iль ную за лу 
«Тан дэм». Да гэ туль яна зна хо дзi ла-
ся на iн шай фер ме, ку ды пас ля ра-
мон ту за вез лi но вае аб ста ля ван не, 
а па пя рэд няе з да па мо гай спе цы-
я лiс таў ма дэр нi за ва лi. Ка ра цей ка-
жу чы, па кi ну лi толь кi асно ву, якую 
на чы нi лi элект ро нi кай. Пра цяг ва ем 
i да лей ра ман та ваць i да во дзiць да 
ла ду ас тат нiя жы вё ла га доў чыя i вы-
твор чыя па мяш кан нi.

Цэ ны нiз кiя — 
вы руч ка вы со кая

Ка ля 700 млн руб лёў вы руч кi дае што ме сяц фiр мен ны 
ма га зiн аг ра фiр мы «Ле бе дзе ва», што зна хо дзiц ца ў ад най-
мен ным па сёл ку. Ма га зiн пра цуе ўжо пяць га доў.

— Спа чат ку бы ло цяж ка ва та, — пры зна ец ца за гад чы ца 
Свят ла на Бай коў ская. — I асар ты мент быў на мно га мен шы, 
i, ад па вед на, — та ва ра аба рот. Ця пер жа вы бар пра дук цыi ў 
нас вель мi шы ро кi: ма лоч ная, мяс ная, паў фаб ры ка ты. На рас-
хват iдуць яб лы кi, гру шы, слi вы, ма лi на з са ду аг ра фiр мы, 
га род нi на. Ка рыс та ец ца по пы там на ту раль ны яб лыч ны сок, 
якi вы пус кае фi лi ял, пры чым шля хам пра мо га ад цiс кан ня. 
На ша пе ра ва га ў тым, што ў ма га зi не ў па раў на ннi з iн шы мi 
кра ма мi, на ват га рад скi мi, па ра шэн нi кi раў нiц тва аг ра фiр мы 
на мно га знi жа ны ганд лё выя над баў кi. Арыф ме ты ка прос тая: 
нi жэй цэ ны — боль шы та ва ра аба рот. Боль шая част ка па ста-
ян ных па куп нi коў iн шых ма га зi наў пе рай шла да нас.

У кнi зе пра па ноў — толь кi па дзя кi. А на вед валь нi кi лю боў-
на на зы ва юць фiр мен ную кра му «мi нi-су пер мар кет».

Пра ект з Еў ра са ю зам
Ня даў на ў фi лi яле за вяр шы лi бу даў нiц тва бiя га за вай уста ноў кi 

ма гут нас цю 500 кВт. Гэ та су мес ны пi лот ны пра ект, што ажыц-
цяў ля ец ца ў рам ках па гад нен ня па мiж Рэс пуб лi кай Бе ла русь i 
Еў ра пей скiм са юзам. Еў ра пей скi са юз вы дат ка ваў на гэ тыя мэ ты 
2 млн 134 тыс. еў ра. А РУП «Мiнскэ нер га» ўкла ла амаль 12 млн 
руб лёў у ства рэн не iнф ра струк ту ры. Сён ня на аб' ек це вя дуц ца 
пус ка на ла дач ныя ра бо ты спе цы я лiс та мi ня мец кай фiр мы «LTV 
Landmaschinen und Transporttechnik Vertriebsgesellschaft mbH». 
28 лiс та па да ва ўра чыс тых аб ста вi нах ад бу дзец ца пе ра да ча 
ўста ноў кi ва ўлас насць аг ра фiр мы. Гэ та цал кам за бяс пе чыць 
унут ра нае энер га спа жы ван не (2,7 млн кВт/ч), а 36% яе бу дзе 
на ле жаць агуль най энер га сiс тэ ме. Цеп ла вая энер гiя бу дзе вы-
ка рыс тоў вац ца для аба гра ван ня но вых фер маў i вы твор чых 
па мяш кан няў, а так са ма на па да гра ван не ва ды для жы вё лы.

Зям ля 
лю бiць кло пат

Бяс спрэч на, пры ва гi i на доi жы вё лы ў мно гiм за ле-
жаць ад рас лi на вод ства, яко му ў аг ра фiр ме на да юць 
вя лi кую ўва гу, i перш за ўсё пра дук тыў нас цi зя мель ных 
угод дзяў. У вы нi ку знач на па вы сi ла ся ўра джай насць 
сель ска гас па дар чых куль тур, а зна чыць, па вя лi чы ла ся 
вы твор часць кар моў, што да зво лi ла ства рыць тры ва-
лую кар ма вую ба зу. У аг ра фiр ме «Ле бе дзе ва» ад ноў-
ле ны се ва зва ро ты, удас ка на ле ны ме та ды ўня сен ня 
мi не раль ных угна ен няў, ак тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца i 
ар га нi ка ў су вя зi з пе ра во дам утры ман ня жы вё лы на 
пад сцiл цы, што, у сваю чар гу, да ло маг чы масць ска-
ра цiць за куп ку да ра гiх мi не раль ных угна ен няў. Гас-
па дар ка цал кам пе рай шла на iн тэ гра ва ныя тэх на ло гii 
ахо вы рас лiн ад шкод нi каў i хва роб. Пра ве дзе ны вы-
пра ба ван нi па вы рошч ван нi асноў ных сель гас куль тур 
шля хам без ад валь най апра цоў кi гле бы, што са дзей-
нi чае знi жэн ню за трат i па вы шэн ню пра дук цый нас-
цi пра цы. На ўсiх рас лi нах пры ме не ны сты му ля та ры 
рос ту. У вы нi ку ўзмац нiў ся iму нi тэт рас лiн да хва роб 
i знi зi лi ся за тра ты на апра цоў ку фун гi цы да мi ў 5-7 
ра зоў. Што год у гас па дар цы пра во дзiц ца сор та аб мен 
на сен ня зер не вых, ку ку ру зы, рап су, як пра вi ла, се юц-
ца най больш перс пек тыў ныя га тун кi, адап та ва ныя да 
ўмоў ра ё на. Сён ня ў аг ра фiр ме ап ты мi за ва на струк ту ра 
па сяў ных пло шчаў кар ма вых куль тур, што да зво лiць 
знi зiць за тра ты на за куп ку бял ку. У перс пек ты ве пла-
ну ец ца па шы рыць па се вы лю цэр ны да 200 гек та раў, 
зер не ба бо вых — да 150 гек та раў.

Га ран тыя ста бiль нас цi
У фi лi яле шмат ува гi на да ец ца раз вiц цю са да вод ства, па коль кi тут ра-

зу ме юць, што гэ ты кi ру нак мае перс пек ты вы i ў су час ных умо вах з'яў ля ец-
ца вы со ка рэн та бель ным. За 2010-2013 га ды пло шчы пад сад па вя лi ча ны 
з 74,5 гек та ра да 169 гек та раў, дзе вы рошч ва юц ца яб лы кi, гру шы, слi вы, 
алы ча, чор ная па рэч ка, ма лi на, чар на плод ная ра бi на. Сён ня з да па мо гай 
ад на го з ма лых прад пры ем стваў тут вы пус ка юць на ту раль ны яб лыч ны 
сок ме та дам пра мо га ад цiс кан ня. Пра дук цыю па стаў ля юць у ганд лё вую 
сет ку кра i ны, у фiр мен ную кра му, ад пус ка юць сва iм ра бот нi кам. У пла-
нах — па шы рэн не пло шчы пад сад да 200 гек та раў i бу даў нiц тва ўлас на га 
цэ ха па пе ра пра цоў цы са да вi ны на сок, вы твор час цю 1 то на ў га дзi ну. 
У тым лi ку бу дзе спа жы вац ца i за куп ле ная ў на сель нiц тва пра дук цыя. 
Пры блiз ны кошт аб' ек та — 1,7 млн до ла раў.

Да дам, што ў аг ра фiр ме вы рошч ва юць азi мы рапс, з яко га атрым лi ва юць 
алей. Пра дук цыю куп ля юць прад пры ем ствы кам бi кор ма вай пра мыс ло вас-
цi, а ма ку ха iдзе на корм жы вё ле. Гэ та пры но сiць, так бы мо вiць, двай ны 
эфект: жы вё ла атрым лi вае не аб ход ны для доб рых пры ваг i на до яў бя лок, 
а гас па дар ка — пры бы так.

У перс пек ты ве — бу даў нiц тва цэ ха па пе ра пра цоў цы ма ла ка вы-
твор час цю 40 тон у су ткi. Тут бу дзе вы ка рыс тоў вац ца як свая пра дук-
цыя, так i пра дук цыя з аса бiс тых пад соб ных гас па да рак на сель нiц тва. 
Мяр ку ец ца вы раб ляць цвёр дыя сы ры (1 то на сы ру — 10 тон ма ла ка), 
а з ад хо даў — су хую сы ва рат ку. Рэн та бель насць рэа лi за ва на га ма ла-
ка сён ня скла дае 12%, а з улi кам пе ра пра цоў кi ўзрас це да 29—30%. 
Пла ну ец ца i ўзвя дзен не цэ ха па пе ра пра цоў цы мя са (7,5- 8 тыс. тон у 
год). А ўсё гэ та — да дат ко вы пры бы так. Мяр ку ец ца, у блi жэй шы час 
у гас па дар цы з'я вiц ца кам бi кор ма вы за вод ма гут нас цю 50 тон у зме-
ну. Кошт кан цэнт ра таў у вы нi ку бу дзе на 18-20% нi жэй за па куп ныя. 
Акра мя та го, за пла на ва на рэ кан струк цыя двух «клю шач нi каў» у вёс цы 
Са кi для ўтры ман ня 500 ця лу шак i 3 жы вё ла га доў чых па мяш кан няў у 
вёс цы Леш на для вы рошч ван ня 500 ця лу шак i да лей ша га iх пле мян-
но га про да жу. Ча ка ец ца i рэ кан струк цыя свi на фер мы з па ве лi чэн нем 
па га лоўя з 2000 да 3000. Апош нiм ча сам са мая пiль ная ўва га на да ец ца 
i та ко му за па тра ба ва на му сён ня кi рун ку, як аг ра эка ту рызм.

На рэа лi за цыю пра ек таў да кан ца 2014-га i ў 2015 го дзе раз лiч ва ец-
ца на кi ра ваць ка ля 24,2 млн до ла раў. Гэ та аса бiс тыя срод кi аг ра фiр мы, 
крэ дыт ныя рэ сур сы, пра мыя за меж ныя iн вес ты цыi.

Кi раў нiк гас па дар кi 
Ар кадзь АСI ПО ВIЧ.

У ад ным з па мяш кан няў но вай ма лоч на та вар най У ад ным з па мяш кан няў но вай ма лоч на та вар най 
фер мы, дзе ўста ноў ле на ра ба ты за ва нае фер мы, дзе ўста ноў ле на ра ба ты за ва нае 

аб ста ля ван не для дой кi ка роў. За яго дзей нас цю аб ста ля ван не для дой кi ка роў. За яго дзей нас цю 
со чыць апе ра тар Эла со чыць апе ра тар Эла СА ЛГА ЛА ВАСА ЛГА ЛА ВА..

У гэта памяшканне 
малочнатаварнай фермы 

па сту пае ма ла ко 
пас ля дой кi.

Дыс пет чар гас па дар кi 
Люд мi ла АРАК ЧЭ Е ВА i аг ра ном Ала ВА ЛЫ НЕЦ.

Знеш нi вы гляд 
бiя га за вай 
уста ноў кi 

элект ра ма гут нас цю 
500 кi ла ват. На ад ным 
з участ каў уста ноў кi 
фо та аб' ек тыў уба чыў 
iн жы не ра ня мец кай 

фiр мы «LTV» Юр ге на 
ПФАЙ ФЕ РА i кi раў нi ка 
пра мыс ло вых пра ек таў 

Яў ге на СА ЗО НА ВА.

 — Мы пра да ём пра дук ты сва ёй вы твор час цi, — за зна чы ла 
за гад чы ца фiр мен на га ма га зi на Свят ла на БАЙ КОЎ СКАЯ.
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