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А фо не та го, як імк лі ва 
сель скае на сель ніц тва 
па збаў ля ец ца ад буй ной 

ра га тай жы вё лы, Баб руй скі 
ра ён са праў ды мож на лі чыць 
са мым ма лоч ным у Ма гі лёў скай 
воб лас ці. Тут яшчэ ха пае жы ха роў, 
якія тры ма юць ка роў і рэ аль на 
пад пра цоў ва юць на ліш ках ма ла ка. 
Што ме сяч на яны зда юць дзяр жа ве 
больш за 202 ты ся чы тон ка рыс на га 
пра дук ту.

Ад шас ці руб лёў 
за вяд ро

За ра бо чы дзень прад пры маль нік 
Вік тар Фісь ко «на круч вае» на сва-
ім аў то 370 «ма лоч ных» кі ла мет раў. 
Пры чым усе сем дзён на ты дзень — 
ка ро ва ж «пра цуе» без вы хад ных. 
Устае Вік тар а па ло ве чац вёр тай і ўжо 
праз паў га дзі ны да яз джае да пер ша га 
клі ен та. З на пар ні кам аб слу гоў ва юць 
Глус кі і Баб руй скі ра ё ны. А зда юць 
пра дукт фі лі ялу ААТ «Ба бу лі на крын-
ка», што ў Асі по ві чах.

— За дзень па спя ваю на ве даць 
17 на се ле ных пунк таў, — удак лад няе 
су раз моў ца. —Аб' ёмы ўсю ды роз ныя, 
у ад ных вёс ках за бі раю 50-100 літ раў, 

у ін шых 400-600. Хтось ці тры мае ад-
ну ка ро ву, а хтось ці пяць. Ад на ка ро-
ва ў ся рэд нім дае 12-15 літ раў.

На 20 жніў ня ма ла ко каш та ва-
ла 50 ка пе ек за літр. Гэ та пры бліз на 
шэсць руб лёў за вяд ро ма ла ка. Раз лік 
з ча ла ве кам, удак лад няе прад пры-
маль нік, кож ныя 10 дзён. Вя до ма, 
на сель ніц тва не вель мі за да во ле на 
ца ной, але зра зу мець лю дзей мож на. 
Крыўд на, што ка рыс ны на ту раль ны 
пра дукт каш туе тан ней, чым га за ва-
ная ва да. Ва ду ўзяў ды раз ліў па бу-
тэль ках, а ка ро ву яшчэ на кар міць трэ-
ба і да гле дзець. Але ж ад збор шчы ка 
ма ла ка тут ні чо га не за ле жыць.

Лю дзі, каб атры маць больш гро-
шай, бы вае, ідуць на хіт ры кі. На прык-
лад, раз баў ля юць ма ла ко ва дой. Але 
Вік тар — ча ла век во пыт ны і та кія спро-
бы ад ра зу ж спы няе. Якасць вы зна чае 
як ві зу аль на, так і з да па мо гай спе цы-
яль на га пры бо ра, які па каз вае тлус-
тасць пра дук ту, а так са ма сіг на лі зуе, 
ка лі ў ма ла цэ пры сут ні чае ва да.

— За дзевяць га доў ра бо ты я ўжо 
і без пры бо ра на ву чыў ся вы яў ляць, 
якой тлус тас ці ма ла ко, — усмі ха ец ца 
муж чы на. — Да рэ чы, ка лі тлус тасць 
доб рая, яшчэ і над баў ка ідзе. На-
прык лад, ка лі ча ла век здаў 100 літраў 
мала ка тлус тас цю больш за 3,7 %, 

атрым лі вае гро шы як 
за 130 літраў.

Су раз моў нік з су мам 
у го ла се ад зна чае, што 
коль касць ма ла ка ад 
на сель ніц тва па сту по ва 
ска ра ча ец ца. Яшчэ ле-
тась ён ва зіў на пры ём-
ны пункт 3,5 то ны ма ла-
ка, а сё ле та ў ся рэд нім 
2,9 то ны. Для па раў на-
ння: дзевяць га доў та му 
ліч ба бы ла 3,8 то ны.

Ся мей ная 
спра ва

Ма ла ко — гэ та зо ла-
та, лі чыць жы хар ка вёс-
кі Во са ва Гар ба цэ віц-
ка га сель са ве та Ган на 
За нке віч. Яе гас па дар-
ка лі чыц ца ся лян ска-фер мер скай — 
сям'я тры мае аж 22 ка ро вы.

— Кож ны дзень зда ём па 150-
200 літ раў ма ла ка, — ка жа фер мер. — 
Нам вель мі зруч на. Па да ілі ка роў, 
вы ста ві лі бак ла гі на спе цы яль ныя 
ста лы, па пер кі па кла лі і зай ма ем ся 
сва і мі спра ва мі. А збор шчык пры ехаў 
і ўсё за браў. 50 ка пе ек за літр — гэ та 

ня шмат, але зі мой да юць да та цыі — 
над баў ку за кож ны літр ма ла ка. Так, 
як і ў кал га сах.

Фер мер скі стаж у Ган ны Ва сі леў-
ны і яе му жа 30 га доў. Бы ла спра ва, 
і свін ня мі зай ма лі ся, але са праўд ны 
пры бы так пры но сіць толь кі ма ла ко, 
за пэў ні вае жан чы на.

— Гэ та адзі ны пра дукт, на які по пыт 
не па дае, — ка жа яна. — Ма лад няк 
пра да ём на сель ніц тву. Быч коў пус-
ка ем на мя са, а цё лак хоць і рэд ка, 

але ж куп ля юць, каб вы рас ціць ка-
роў ку.

Біз нес у За нке ві чаў ся мей ны, баць-
кам да па ма га юць дач ка і яе да рос лы 
сын. Плюс адзін па моч нік збо ку, які 
пра цуе на паў стаў кі.

— У нас за бяс пе ча ная гас па дар ка, 
се на ру ка мі не збі ра ем, — усмі ха ец ца 
жан чы на. — Толь кі адзін трак тар з ча-
ты рох і прэс па лі зін гу ку пі лі, ас тат няе 
ўсё на бы лі за жы выя гро шы. Сва і мі сі-
ла мі, без крэ ды таў, па бу да ва лі скла-
ды, га раж, фер му. Ін шыя ўклад ва юць 
гро шы ў ква тэ ры, не ру хо масць, а мы 
вы ра шы лі: ка лі гэ та на ша ра бо чае 
мес ца, трэ ба за бяс пе чыць яго ўсім 
не аб ход ным. Дом у нас так са ма ёсць, 
але не ней кі там па лац двух па вяр хо-
вы, а вя лі кая ся лян ская ха та.

Ка роў, да рэ чы, За нке ві чы так са ма 
ні дзе не куп ля лі — вы рас ці лі са ма-
стой на. І ця пер пла ну юць па вя лі чыць 
ста так да 30 жы вёл.

— І на да рос лых ка роў, і на ма-
лад няк на шых на рых то вак хо піць, — 
раз ва жае Ган на Ва сі леў на. — Ця пер 
кал га сы на сель ніц тва збож жам не 
за бяс печ ва юць, а мы яго пра да-
ём. Ка му для ку рэй трэ ба, ка му для 
парсюч ка. Ах вот ных тры маць ка роў, 
на жаль, усё менш. Ста рым пра ца-
ваць ужо цяж ка, а мо ладзь пры вык ла 
куп ляць усё ў кра мах. Ха ця ка ро ва 
спрад ве ку лі чы ла ся ў сям'і кар мі цель-
кай. Ка лісь ці ў на шым Во са ве ста так 
быў 150 га лоў, а ця пер за ста ло ся, на-
пэў на, ка роў 30.

Раз маў ляю з Ган най Ва сі леў най, 
і на ват со рам на ста но віц ца і за ся бе, 
і за ін шых. Як час та нам ча гось ці не 
ха пае, чымсь ці мы па крыў джа ны, на 
неш та скар дзім ся... А вось ча ла век 
жы ве са бе, пра цуе і вель мі шчас лі вы. 
Пра пра ца люб ных За нке ві чаў на ват 
тэ ле пе ра да чу зня лі. Хоць фор му ла іх 
пос пе ху вель мі прос тая — не ля нуй ся, 

СА БРАЦЬ І ЗА ХА ВАЦЬ

Ядо мая 
«па душ ка 
бяс пе кі»

Што яна са бой уяў ляе?
Кож ны год у кра і не за цвяр джа юц ца ста бі лі за цый ныя 
фон ды хар чо вых та ва раў. Та кая тра ды цыя прый шла 
да нас з са вец кіх ча соў, ка лі за пас пра ві зіі не да ваў 
га рад скім жы ха рам га ла даць у між се зон не. Але і ця пер 
у яго ства рэн ні ёсць свае плю сы: па-пер шае, так тан ней. 
Ну і па душ ка бяс пе кі на вы па дак форс-ма жо ру ні ко лі не 
па шко дзіць.

Эка на міс ты з роз ных ве дам стваў кож ны год з кра са-
ві ка пад ліч ва юць, коль кі і ча го не аб ход на для ства рэн ня 
чар го ва га стаб фон ду. Аб лас ныя вы ка наў чыя ка мі тэ ты, 
вы ву чыў шы дэ та лё ва сі ту а цыю кож ны ў сва ім рэ гі ё не, 
пра па ну юць аль бо па вя лі чыць за клад ку, аль бо па мен-
шыць. А за тым Са вет Мі ніст раў пры мае кан чат ко вае 
ра шэн не. 

Аб' ём ста бі лі за цый на га фон ду па ві нен быць пра-
ду ма ны. Каб і га род ні ны ха пі ла, і рэшт кі не за ста лі ся. 
Гэ та зна чыць, звыш нар ма тыў ная коль касць не па він-
на быць за над та вя лі кая, інакш та вар пач не за леж-
вац ца, а сель ская гас па дар ка па ня се стра ты.

Фонд скла да ец ца з пра дук таў пер шай не аб ход нас ці, 
якія мож на за хоў ваць доў га, та кіх як га род ні на, са да ві на, 
мя са і сме тан ко вае мас ла. Стра тэ гіч ныя за па сы для жы-
ха роў буй ных га ра доў і га лоў на га ме га по лі са на шай кра і-
ны зна хо дзяц ца на хо ла да кам бі на тах і су час ных скла дах, 
па сту по ва пе ра мя шча ю чы ся на пры лаў кі ма га зі наў і ў 
ста лоў кі дзярж уста ноў.

Нор мы з го да ў год амаль не мя ня юц ца. Сё ле та, праў-
да, збі ра юц ца па поў ніць за па сы яб лы каў, бо ця пер у кра-
мах бе ла рус кіх сар тоў па він на быць у два ра зы больш. 
Га род ні на і са да ві на тут — з бе ла рус кіх прад пры ем стваў, 
боль шасць якіх — бы лыя кал га сы. Але ёсць і пры ват ныя 
фер мер скія гас па дар кі. Пра дук ты ад па стаў шчы коў спа-
чат ку ад праў ля юць у ла ба ра то рыю на ана ліз, каб пе ра-
ка нац ца ў ад сут нас ці ніт ра таў і ра дые нук лі даў. (Ка лі іх 
знай шлі — вяр та юць вы твор цу.) За тым га род ні ну і са да-
ві ну сар ту юць, каб пры браць пад гні лую і па ка ме ча ную, 
па ку юць у скры ні і ад праў ля юць на склад.

На прык лад, у фа со вач ным цэ ху буль бу пад рых тоў ва-
юць да «па езд кі» ў кра мы. Яе мы юць, су шаць, а по тым 
уруч ную ад бі ра юць буй ныя буль бі ны на кан ве е ры і па-
ку юць іх у мяш кі-се тач кі. Да рэ чы, не кан ды цыя так са ма 
не зні кае: яе пе ра пра цу юць на крух мал. У вы ні ку ца на 
буль бы вы рас тае амаль у пяць ра зоў: за куп ля юць яе за 
20 ка пе ек, а пра да юць ужо па руб лі. Яб лы кі ў пра цэ се 
за клад кі да ра жэ юць пры бліз на ў тры ра зы.

Для кож най га род ні ны па трэ бен свой рэ жым за-
хоў ван ня. На прык лад, буль бе па тра бу ец ца ад трох да 
шасці гра ду саў цяп ла і вы со кая віль гот насць, цы бу лі — 
су хое па мяш кан не пры ну ля вой тэм пе ра ту ры, а яб лы-
кам — гер ме тыч ныя ка ме ры з па мен ша ным утры ман нем 
кіс ла ро ду і па вя лі ча ным — дыя ксі ду вуг ля ро ду. У та кіх 
умо вах ёсць шанц збе раг чы буль бу на год, а яб лы кі — да 
дзевяці ме ся цаў. У асоб ных спе цы я лі за ва ных па мяш кан-
нях зна хо дзяц ца за па сы мя са, сы ру і сме тан ко ва га мас ла. 
За хоў ва юц ца пра дук ты ў вя лі кіх ха ла дзіль ных ка ме рах 
пры тэм пе ра ту ры мі нус 17 гра ду саў. 

У ста бі лі за цый ны фонд Бе ла ру сі за клад ва ец ца ў 
асноў ным рас лі на вод чая пра дук цыя. На мя са ўпор 
не ро біц ца, та му што яго на мя са кам бі на тах для за-
бес пя чэн ня на сель ніц тва больш чым да стат ко ва.

Сяр гей КУР КАЧ.

 У тэ му
У мэ тах ра цы я наль на га вы ка ры стан ня за па саў 

хар чо вых та ва раў Саў мін што год пры мае ра шэн не 
аб тым, што абл вы кан ка мы і Мін скі гар вы кан кам па-
він ны ства рыць у аб лас цях і ста лі цы ста бі лі за цый ныя 
фон ды пра дук таў для рэа лі за цыі на тэ ры то рыі кра і ны, 
за бяс пе чыць кант роль за вы ка нан нем па тра ба ван няў 
тэх ніч ных нар ма тыў ных пра ва вых ак таў, рэ гу ля ваць 
умо вы іх за хоў ван ня.

Акра мя та го, рэ гі я наль ныя ўла ды да 1 ве рас ня 
рас пра цоў ва юць кан крэт ныя аб' ёмы і на менк ла ту ру 
ста бі лі за цый ных фон даў, а так са ма пе ра лі кі ар га ні-
за цый, якія ажыц цяў ля юць іх за хоў ван не. З ся рэ дзі ны 
ліс та па да імі рых ту юц ца і за цвяр джа юц ца гра фі кі 
што ме сяч на га вы ка ры стан ня аб' ёмаў хар чо вых та-
ва раў і за бяс печ ва ец ца кант роль за іх вы ка нан нем — 
у пе ры яд з 15 ліс та па да да 31 мая ўключ на.

Кант роль за вы ка нан нем та кіх ра шэн няў, за бес-
пя чэн нем спа жы вец ка га рын ку хар чо вы мі та ва ра мі 
ў між се зон ны пе ры яд ус кла дзе ны на абл вы кан ка мы 
і Мін скі гар вы кан кам.

Люд мі ла КРЫЧ КО, стар шы ня Баб руй ска га ра ён на га Са ве та дэ пу-
та таў:

— Улас ныя пад соб ныя гас па дар кі — гэ та перш за ўсё са ма за ня тасць 
на сель ніц тва. Ма ла ко дае пэў ны за ро бак, і лю дзі атрым лі ва юць свае 
гро шы без за тры мак. Гэ та асаб лі ва важ на для жы ха роў ад да лен ых вё-
сак, дзе з ра бо тай скла да нас ці. Мы за тое, каб на сель ніц тва зай ма ла ся 
та кой ра бо тай. Гэ та дае лю дзям маг чы масць не толь кі па праў ляць сваё 
ма тэ ры яль нае ста но ві шча, але і вы хоў ваць ці ка васць да пра цы на зям лі ў 
сва іх на шчад каў. Маг чы ма, нех та з іх па жа дае пры свя ціць ся бе ме на ві та 
та кой дзей нас ці.

Што да ты чыц ца ра бо ты збор шчы каў і раз лі каў з на сель ніц твам, то тут 
на огул ні я кіх праб лем. Уся го на тэ ры то рыі ра ё на збор ма ла ка ў на сель ніц-
тва ажыц цяў ля юць тры прад пры маль ні кі і два сель са ве ты. І кож ны ро біць 
гэ та вель мі сум лен на і ад каз на. А вы пад каў, ка лі вяр та юць ма ла ко здат чы ку, 
прак тыч на не бы вае. Лю дзі са мі ра зу ме юць, што трэ ба ўваж лі ва ад но сіц ца 
да па тра ба ван няў па якас ці. Я дру гі год уз на чаль ваю рай са вет, і яшчэ ні вод-
най скар гі па ма ла ку не па сту па ла. Акра мя, ка неш не, па жа дан ня пад няць 
за ку пач ныя цэ ны на яго.

МА ЛОЧ НЫ РЭЙС,
або Асаб лі вас ці збо ру ліш каў ма ла ка 
ў Баб руй скім ра ё не

Вік тар ФІСЬ КО вя дзе пры ём ма ла ка ў на сель ніц тва.

Га лі на МІ ХА ЛЁ НАК зай ма ец ца збо рам ма ла ка 
ў Ва ра тын скім сель са ве це ўжо восем га доў.


