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Ад кры тае ак цы я нер нае та-
ва рыст ва «Стры га ва» — гас-
па дар ка са ма быт ная. Яр кай 
ста рон кай у яе гіс то рыі быў 
доў гі час, ка лі кі раў ні ком 
пра ца ваў Ула дзі мір Ку зіч. 
Пры ім гас па дар ка за зна ла 
сур' ёз ны пад' ём і роск віт: да-
бі ва ла ся знач ных па каз чы каў 
і пры Са вец кім Са ю зе, і пры 
не за леж най Бе ла ру сі. Пас ля 
Ула дзі мі ра Ры го ра ві ча эс та-
фе ту пры няў Ігар Мась ко, які 
пры мно жыў на быт кі свай го 
па пя рэд ні ка.

Пі я нер 
у рэ кан струк цыі 
фер маў

— Гас па дар ка са праў ды тры мае 
мар ку па па каз чы ках у рас лі на вод-
стве, жы вё ла га доў лі. І што год на зі-
ра юц ца тэн дэн цыі рос ту. Вя до ма, 
не абы хо дзіц ца і без праб лем. Да 
«Стры га ва» да лу чы лі сель гас прад-
пры ем ства «Тэў лі». На па пе ры па-
каз чы кі зні зі лі ся, та му што фі нан-
са выя аба вяз кі па па га шэн ні крэ-
ды тор скай за па зы ча нас ці мы ўзя лі 
на ся бе. Ка лі на доі на ка ро ву бы лі 
боль шыя за шэсць ты сяч літ раў ма-
ла ка ў год, то ця пер зні зі лі ся. І гэ та 
зра зу ме ла: гра мад скі ста так раз ба-
віў ся ніз ка пра дук цый ным па га лоў-
ем. Ка лі ж браць у раз рэ зе комп лек-
саў і ма лоч на та вар ных фер маў, то 
ра ней шыя па каз чы кі вы трым лі ва-
юц ца, — рас ка заў на мес нік ды рэк-
та ра Дзміт рый МІ СЮК. — Ак цы я-
нер нае та ва рыст ва ста ла пі я не рам 
у ра ё не па рэ кан струк цыі ма лоч на-
та вар ных фер маў. Пры чым за кошт 
улас ных срод каў, без пры цяг нен ня 
крэ дыт ных рэ сур саў.

На сён ня ў «Стры га ве» на ліч ва-
ец ца 5156 гек та раў сель гас угод-
дзяў, у тым лі ку 3413 гек та раў во-
ры ва, утрым лі ва ец ца 4238 га лоў 
буй ной ра га тай жы вё лы, ся род 
іх — 1450 дой на га стат ка. У гас-
па дар цы ёсць тры вя лі кія ма дэр ні-
за ва ныя ма лоч на та вар ныя фер мы 
і ад на не вя лі кая — на 200 га лоў. 
Гэ та адзі ная фер ма, дзе на ла джа ны 
вы пас жы вё лы. Ас тат нія пра цу юць 
па ін тэн сіў ным ты пе, інакш ка жу чы, 
карм лен не ад бы ва ец ца ў па мяш-
кан ні. У жы вё ла га доў лі на ла джа ны 
за кры ты цыкл па паў нен ня стат-
ка — ад вы рошч ван ня ма лад ня ку 
да ка ро вы.

Жы вё ла лю біць 
ста біль ны до гляд

Шмат зроб ле на па гі не ка ла гіч-
ным ля чэн ні жы вё лы. У па раў на нні з 
мі ну лым го дам, гас па дар ка ста біль-
на плю суе па ўзнаў лен ні, па крыц ці 
ка роў, зні зі ла ся вы бра коў ка жы вё лы 
ў цэ лым па стат ку. Прак тыч на ады-
шлі праб ле мы з ка пы та мі — вяс ной 
і во сен ню іх аб рэ за лі. Пра во дзіц ца 
бя гу чае ля чэн не, а для пра фі лак ты-
кі ўлад ка ва лі спе цы яль ныя ёміс тас-
ці з дэз ын фі ку ю чы мі срод ка мі.

— Асноў ныя пры чы ны вы бра коў-
кі на комп лек сах — мас тыт і за хвор-
ван ні ка пы тоў. Мы праб ле му зня лі. 

Але ёсць та кое сло ва «ру ці на», ха-
рак тэр нае для жы вё ла га доў лі: ру-
цін ная ра бо та. Ка ро ва лю біць ста-
біль насць у до гля дзе: свое ча со вае 
і якас нае карм лен не, вак цы на цыя, 
апра цоў ка. Усё па він на іс ці роў на, 
па схе ме, што да зва ляе атрым лі-
ваць вы ні кі што дзень. І, вя до ма, да-
магчыся іх не маг чы ма бы ло б без 
спе цы я ліс таў. Ня даў на ў нас па чаў 
пра ца ваць но вы заа тэх нік Кан-
стан цін Ар шын скі — пра фе сі я нал 
най вы шэй ша га кла са. Кан стан цін 
Аляк санд ра віч пе ра ехаў з сям' ёй з 
Го мель скай воб лас ці. Жон ка ўзна-
чаль вае ма лоч на та вар ны комп лекс, 
так са ма вы дат ны спе цы я ліст. Апош-

нім ча сам зра бі лі ра та цыю кад раў, 

за мя ні лі за гад чы каў фер маў.

Праў да, ад чу ва ец ца пэў ны дэ фі-

цыт ве тэ ры нар ных кад раў, зрэш ты, 

як і ў цэ лым па кра і не. Гэ та звя за на 

з тым, што важ насць ра бо ты тэх но-

ла гаў у гас па дар ках не заў сё ды аб'-
ек тыў на ацэнь ва юць. Больш цэ няць 
тых, хто пра цуе ру ка мі, коль кі на до-
іць ма ла ка, на ма ло ціць збож жа. Але 
тэх на ло гіі — гэ та ра зу мо вая пра ца, 
у вы ні ку якой па вы ша юц ца на доі, 
пры ва гі, ура джай насць. Ра зам з 
тым гэ тыя спе цы я ліс ты атрым лі-
ва юць знач на мен шую зар пла ту, 
чым да яр кі, ме ха ні за та ры. Та му і 
сы хо дзяць на больш «хлеб ную» ра-
бо ту. Нам так са ма па трэб ны ве тэ-
ры нар ны ўрач. Ёсць да моў ле насць 
з ма ла дым ча ла ве кам, які пас ля 
служ бы ў ар міі во сен ню прый дзе да 
нас пра ца ваць. Ця пер аба вяз кі га-
лоў на га ве ту ра ча вы кон вае Воль га 
Мі хай лаў на Ча ба та ро ва. На комп-

лек се так са ма ёсць ве тэ ры нар ны 
фель чар Дзі ма Па шко віч. Ак тыў на 
сты му лю ем, каб ён пра цяг ваў ву чо-
бу ў вы шэй шай на ву чаль най уста-
но ве, — ка жа Дзміт рый Мі сюк.

Вель мі ня дрэн на ў «Стры га ве» 
спра ца ва лі па пры ва гах жы вё лы, па 
гас па дар цы ў цэ лым яны скла да юць 
600 гра маў і больш. Ка лі браць у 
раз рэ зе фер маў, то ў ся рэд нім мі ні-
маль ныя — 696 гра маў, мак сі маль-
ныя — 1093 гра мы.

Як па кор міш, 
так і атры ма еш

— Пра цу ем мы па ін тэн сіў ных 

тэх на ло гі я х, ад мо ві лі ся ад та кіх ме-

то дык, як раз мол зер ня. Шчыль на 

кан так ту ем з Жа бін каў скім кам бі-

кор ма вым за во дам, та ва рыст вам 

з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Кон-
сул». Гэ тая кам па нія вы пус кае на 
пля цоў цы за во да 
па сва ёй рэ цэп-
ту ры кам бі кар-
мы. Тут па ча лі 
вы ка рыс тоў ваць 
вель мі ці ка вы 
но вы кам бі корм 
ККК-605. У яго 
пры маль ны са-
бе кошт, ка лі звы-
чай ны каш туе ка-
ля 1000 руб лёў за 
то ну, то гэ ты 1600, 
па коль кі ідзе як 
кан цэнт рат: на па-
ло ву змеш ва ец ца 
з зер нем ку ку ру-
зы. Гэ ты корм 
зба лан са ва ны па 
бял ку. Урэш це 
ён абы хо дзіц ца 
па 800 руб лёў за 
то ну. І вы нік ужо 
бач ны па пры ва-
зе жы вё лы, — па дзя ліў ся Дзміт рый 
Мі сюк.

У гас па дар цы ўспом ні лі ста рую 
доб рую тэх на ло гію — атры ман не 
зер не вай па та кі, якую ўка ра ня юць 
пер шы мі ў ра ё не. Зер не ме лец ца, 
у бія рэ ак та ры яно па спя вае пры да-
па мо зе фер мент ных прэ па ра таў, 
рас чап ля ец ца да пра сцей шых по лі-
цук ры даў, і фак тыч на ра цы ён на сы-
ча ец ца цук ра мі. Пас ля та го як па ча лі 
вы ка рыс тоў ваць гэ ты ме тад, на дой 
ад ка ро вы па вя лі чыў ся на 500 гра-
маў. Толь кі за кошт та го, што пай-

шла ба лан сі роў-
ка па між цук ра-
мі і пра тэ і нам.

Ра зам з тым 
ёсць і пы тан ні, 

якія не аб ход на 
вы ра шаць. У «Стры-

га ве» су тык ну лі ся з 
не да хо пам пло шчаў, на-

зі ра ец ца ску ча насць жы вё лы. 
Па га лоўе буй ной ра-
га тай жы вё лы мож на 
да вес ці і да пя ці ты сяч. 
Для гэ та га не аб ход на 
бу да ваць но выя па мяш-
кан ні. На фер ме Ма цы 
ўжо па ча лі ўзво дзіць 
пра фі лак то рый для ма-
лых ця лят на 500 га лоў, 
а так са ма па мяш кан не 
для ўтры ман ня ра монт-
ных ця лу шак 12—18 
ме сяч на га ўзрос ту. 
Вя до ма, ёсць пэў ныя 
фі нан са выя цяж кас ці 
па бу даў ніц тве. Але ў 
гас па дар цы шу ка юць і 
пра ліч ва юць ва ры ян ты, 
як най лепш вый сці з сі ту а цыі.

Пра пра цоў ва юц ца так са ма пы-
тан ні па за куп цы або арэн дзе агрэ-
га та па плю шчэн ні зер ня, атры ман ні 
па та кі, па коль кі ў та ва рыст ве зай-
ма юц ца ў тым лі ку і бу ра ка мі.

Сё ле та па се я ны вя лі кі аб' ём ку-
ку ру зы — звыш ты ся чы гек та раў. 

У пла нах — за бяс пе чыць больш як 
га да вы за пас сі ла су, на рых та ва лі 
12 ты сяч тон се на жу, уся го ж пла-
ну ец ца на за па сіць яго ка ля 15 ты сяч. 
Вы ма лёў ва ец ца доб рая кар ці на па 
сі ла се — ба га та ўра дзі ла ку ку ру-
за, пла ну ец ца атры маць як мі ні мум 
25 000—30 000 тон. Гэ та дасць маг-
чы масць за бяс пе чыць ка ля 35 цэнт-
не раў кар ма вых адзі нак на ўмоў ную 
га ла ву жы вё лы. Так што перс пек-
ты вы ня дрэн ныя — жы вё ла га доў ля 
бу дзе з кар ма мі, а гэ та — умовы да-
лей ша га рос ту аб' ёму пра дук цыі.

У сель гас ар га ні за цыі рас пра ца-
ва лі сіс тэ му па гі гі е не да ен ня, па да-
бра лі ап ты маль ныя прэ па ра ты, якія 
да юць маг чы масць пра фі лак ты кі 
за хвор ван няў. На сён няш ні дзень 
па стаў ле на за да ча зні зіць са бе кошт 
ма ла ка ў вы ні ку мак сі маль на га вы-
ка ры стан ня тра вя ніс тых кар моў з 
вы со кім утры ман нем бял ку.

Кар ма вой ба зе ў «Стры га ве» на-
да юць вя лі кую ўва гу, 
кар мы за клад ва юц ца 
толь кі з кан сер ван та-
мі вы со кай якас ці, ня-
ма ні я кіх пы тан няў па 
на яў нас ці ар га ніч ных 
кіс лот, бял ку. А на рых-
тоў ку вя дуць у ап ты-
маль ныя фа зы па спя-
ван ня траў, вы ка рыс-
тоў ва юць трох слой ную 
сіс тэ му за крыц ця.

— Мы ра зу ме ем, 
што кар мы — гэ та 
прыя ры тэт, — ка жа 
мой су раз моў нік, — 
па бу да ва лі дзве но-
выя тран шэі су мар най 

ма гут нас цю 5000 тон, пла ну ец ца 
ўзвес ці яшчэ ад ну на 2,5—3 ты ся чы 
тон. Ак тыў на вя дзём ра бо ту па аб-
наў лен ні па се ваў траў, за куп цы тра-
вя ных су ме сяў з вы со кім утры ман-
нем бял ку. На сён ня па се я ны ка ля 
90 гек та раў ка ню шы ны. Тра ды цый на 
так са ма зай ма ем ся лю цэр най. З улі-

кам та го, што ў нас доб рыя зем лі — 
32—36 ба лаў, вы рошч ва ем збож жа-
выя, ня дрэн ныя ўра джаі дае пша ні-
ца. Вя лі кі аб' ём яе па стаў ля ец ца ў 
лік дзяр жаў на га рэ зер ву. Ак цэн ту ем 
так са ма ўва гу на вы твор час ці фу раж-
на га збож жа, су пра цоў ні ча ем з іва-
наў скім «Бел со ла дам» па па стаў ках 
пі ва вар на га яч ме ню. Се ем і рапс, ка лі 
ле тась на ма ла ці лі яго 300 тон, то сё-
ле та — 1200. Асоб ныя пло шчы да ва лі 
да 50 цэнт не раў з гек та ра.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
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Сты мул пра ца ваць лепш
На сён няш ні дзень гас па дар ка па вя лі чы ла вы пуск ва ла вой 

пра дук цыі. Ён склаў 126 % да ўзроў ню мі ну ла га го да, ка ля 

127 % — у жы вё ла га доў лі, якая дае асноў ную част ку 

пры быт ку. Што дзень тут зда юць ка ля 23 тон ма ла ка на Коб-

рын скі мас ла сыр за вод. Вель мі сур' ёз на пра цу юць над па вы-

шэн нем якас ці ма ла ка. У ак цы я нер ным та ва рыст ве рас пра-

ца ва лі ме ры ма тэ ры яль на га сты му ля ван ня су пра цоў ні каў. За 

да дат ко вае ма ла ко на ліч ва юц ца прэ мі яль ныя. У апе ра та раў 

ма шын на га да ен ня, сле са раў, жы вё ла во даў, якія аб слу гоў ва-

юць дой ны ста так, з'я ві ла ся не па срэд ная за ці каў ле насць. Не 

за бы лі і за гад чы каў фер маў, ве ту ра ча, тэх но ла га, якія не па-

срэд на ўдзель ні ча юць у тэх на ла гіч ных пра цэ сах. На сён няш ні 

мо мант гас па дар ка пра дае 100 % ма ла ка эк стра-кла са. Звы-

чай на ж гэ ты па каз чык скла дае ад 65 да 75 % у ме сяц. На ця-

пе раш ні дзень па ма ла ку сі ту а цыя ня дрэн ная — ка ля 3,5 літ ра 

на ка ро ву, больш чым у ад па вед ны пе ры яд 

мі ну ла га го да.

— На той мо мант, ка лі я прый шоў на 

па са ду на мес ні ка ды рэк та ра ў сту дзе-

ні гэ та га го да, сур' ёз ны мі праб ле ма мі 

бы лі за хвор ван ні ка неч нас цяў у жы вё-

лы, а так са ма мас ты ты, — кан ста туе 

Дзміт рый Місюк. — Пра ве дзе на ка ла-

саль ная ра бо та па ля чэн ні жы вё лы. 

Ле тась та вар насць ма ла ка ў ся рэд нім 

скла да ла 85 %, то па вы ні ках ра бо ты 

за сту дзень—чэр вень гэ та га го да — 

89,6 %. А ця пер яна на ўзроў ні 96—98 %. 

І да лей шы яе рост цал кам рэ аль ны: рас-

пра ца ва ны най больш ап ты маль ныя схе мы 

вы пой ван ня ця лят, якія да юць маг чы масць за-

хоў ваць ма лад няк, атрым лі ваць мак сі маль ныя пры ва гі 

і та вар нае ма ла ко.

У «СТРЫ ГА ВЕ» ЛЮ БЯЦЬ ПА РА ДАК ВА ЎСІМ

У гэ тай но вай тран шэі 
бу дзе за хоў вац ца 
3000 тон сі ла су.

Та кая су час ная тэх ні ка вы ка рыс тоў ва ец ца для раз да чы кар моў жы вё ле.

Сё ле та ў гас па дар цы ўведзена ў экс плу а та цыю но вая 
ўста ноў ка для вы твор час ці па та кі з раз мо ла тай су ме сі 
збож жа вых куль тур. Гэтае прыстасаванне за бяс печ вае 
каш тоў най да баў кай увесь ста так буй най ра га тай жы вё лы.

За гад чы ца ма лоч на та вар-
най фер мы «Стры га ва» 

Тац ця на РО ШЧЫ НА.


