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Стар шы ня рай вы кан ка ма Ва-
сіль ВІ ЦЮ НОЎ у ад каз на гэ тыя 
аб ві на ва чан ні за пра шае па гля-
дзець усё на свае во чы. На ват з 
яго ка бі не та. У мі ну лым ліс та па дзе 
на МТФ уста ля ва лі сіс тэ му ві дэа на-
зі ран ня, і ця пер ёсць маг чы масць 
са чыць за ўсім, што там ад бы ва ец-
ца, не толь кі ў рай вы кан ка ме, але 
і ў абл вы кан ка ме. Гля джу на эк ран 
ма ні то ра. Вось пад' езд да фер мы, 
па мяш кан ні для жы вё лы, ві даць, як 
лю дзі зай ма юц ца пры бор кай. «Гэ та 
тая фер ма, дзе, як на пі са на ў ліс це, 
ка ро вы ў гноі па та на юць, — іра ні-
зуе кі раў нік ра ё на і да дае: — Як 
там ідуць спра вы, ле пей па гля дзім 
на мес цы».

Па да ро зе ў Ся лец, дзе зна хо-
дзіц ца МТФ, за яз джа ем на сві на-
фер му «Сож-Аг ра» ў аг ра га ра док 
Пад луж жа. На жаль, тра піць ту ды 
ні ка рэс пан дэн ту, ні на ват кант ра-
лё рам не па шчас ці ла — про пуск 
на сві на комп лекс ажыц-
цяў ля ец ца толь кі з да зво лу 
дзяр жаў на га ве тэ ры нар на га 
ін спек та ра. На ўез дзе ба чым 
па пе рад жаль ную таб ліч ку: 
па боч ным асо бам ува ход 
за ба ро не ны. Звон ку ўсё вы-
гля дае пры стой на.

Ра ё нны ве ту рач Мі ха іл 
КАС ЦЯН КОЎ звяр тае ўва гу 
на тое, што сан пра пуск ні кі 
ёсць — гэ та «вунь той драў-
ля ны на вес ка ля му ра ва на-
га бу дын ка». Ва кол чыс та. У 
тое, што ўнут ры так са ма па-
ра дак, пры хо дзіц ца ве рыць 
на сло ва: на сві на фер ме ві-
дэа ка мер ня ма. Не вя до мы 
за яў нік між тым сцвяр джае, 
што свін ні га ла да юць, а па-
дзеж жы вё лы пе ра вы шае 
нор му.

— Су тач ная па трэ ба — 3 
то ны кам бі кар моў, — рэ агуе 
на аб ві на вач ан ні кі раў нік 
СВК «Сож-Аг ра» Мі ка лай 
МАЦ КЕ ВІЧ. — Бя ром гра ну-
ля ва ны корм на Клі ма віц кім 
КХП, ёсць на клад ныя, якія 
па цвяр джа юць, што ён за-
во зіц ца ў поў ным аб' ёме. Ра-
бо чы дзень з 8.00 да 17.00, 
сві ней кор мяць ра ні цай і ка-
ля 16.00. На фер ме пра цуе 
сіс тэ ма вен ты ля цыі, пра ве дзе на 
ацяп лен не, для ра бот ні каў функ-
цы я ну юць муж чын ская і жа но чая 
ду ша выя.

— А праў да, што за ро бак тут 
скла дае ўся го 300-700 ты сяч руб-
лёў? — ці каў лю ся я.

— На фер ме пра цуе 12 ча ла век, 
— ка жа кі раў нік. — Ся рэд ні за ро-
бак скла дае 2,3 міль ё на. Мы жы вём 
у ча сы ры нач ных адно сін: тое, што 
вы ра бі лі, тое і атры ма лі.

— Ра цы ён вы трым лі ва ец ца, 
па дзеж жы вё лы не вя лі кі, па рэа-
лі за цыі так са ма ня ма пы тан няў, — 
да дае га лоў ны спе цы я ліст КДК 
Ма гі лёў скай воб лас ці Ан та ні на 
ЛОН СКАЯ, якая ра зам з ка ле гам 
Сяр ге ем Пар цян кі ным па спе ла 
азна ё міц ца з «бух гал тэ ры яй» гас-
па дар кі. — Дзве жан чы ны са праў ды 
атры ма лі на ру кі не вя лі кія гро шы — 
у ме жах 300-400 ты сяч руб лёў. Гэ та 

пры тым, што ад ной бы ло на лі ча на 
2,1 міль ё на руб лёў, дру гой 2,7 міль-
ё на. Але з іх за роб каў ад ліч ва юц ца 
срод кі на ўтры ман не дзя цей, якія 
зна хо дзяц ца на вы ха ван ні ў дзяр-
жа вы. Акра мя гэ та га, за не вы ка-
нан не служ бо вых аба вяз каў яны 
за пла ці лі за ту тэй шае хар ча ван не 
ў 100-пра цэнт ным па ме ры.

За лож ні кі «аф ры кан скай 
чу мы»

Не трэ ба быць вя лі кім псі хо ла-
гам, каб зра зу мець, што не вя до мы 
аў тар скар гі дзесь ці згус ціў фар-
бы, каб пе ра ка наць сва іх ад ра са-
таў у тым, што «Сож-Аг ра» трэ ба 
за крыць. На вош та? Каб зноў за-
вес ці сва іх па рсюч коў. Бо па куль 
іс нуе кан ку рэнт, гэ та не рэ аль на, 
та му што ў кра і не іс нуе за ба ро на 
на ўтры ман не гэ тых жы вёл у ра ды-
у се 5 кі ла мет раў ад сві на фер маў. А 
аг ра га рад кі Ся лец і Пад луж жа як-
раз трап ля юць у гэ тую зо ну. У ліс це 
на ват ёсць «па ра да»: сві на фер му 
трэ ба за крыць, а жы вёл пе ра даць 
двум больш буй ным ра ён ным СВК 
— «Віх ра» і «Ма за лаў скі». Ці маг-
чы ма та кое? Ра ён ныя ўла ды сцвяр-
джа юць, што не.

— У нас ёсць ін шая па гра жаль-
ная зо на — ад Хіс ла віц ка га, Шу мя-
чыц ка га і Кра сен ска га ра ё наў Сма-
лен скай воб лас ці, — ка жа ра ён ны 
ве ту рач Мі ха іл Кас цян коў. — Ні я-
ка га ру ху сві ней, згод на з Па ста-
но вай Саў мі на № 728, не па він на 
ад бы вац ца. Мы не мо жам хар чо вую 

пра гра му ўсёй кра і ны пад вяр гаць 
не бяс пе цы.

Па гро за і на са мрэч іс нуе. Ус ход-
не аф ры кан ская чу ма для ча ла ве ка 
не бяс пе кі не ўяў ляе, але свін ні ад 
яе гі нуць сот ня мі. У Ра сіі за фік-
са ва на не каль кі сот няў вы пад каў 
за хвор ван ня, эка на міч ныя стра ты 
пе ра вы сі лі дзя сят кі міль яр даў руб-
лёў. У мі ну лым чэр ве ні ў Сма лен-
скай воб лас ці пры ла ба ра тор ным 
да сле да ван ні проб ад двух дзі коў, 
якія за гі ну лі на тэ ры то рыі па ляў ні-
чай гас па дар кі, быў атры ма ны ста-
ноў чы вы нік на аф ры кан скую чу му. 
А гэ та ме на ві та тая воб ласць, якую 
ад аг ра га рад ка Пад луж жа ад дзя-
ляе толь кі ра ка.

— У нас ра сі я не на ват ма ні то-
рынг пра во дзі лі, каб да ве дац ца, ці 
мож на на шу пра дук цыю экс пар та-
ваць у іх кра і ну, — ка жа Мі ха іл Кас-
цян коў. — А на СВК «Сож-Аг ра» 
бы лі пра вя раль шчы кі з Ма гі лёў ска-
га мя са кам бі на та, ку ды за во зіц ца 
на ша сві ні на. Ні я кіх па ру шэн няў не 
знай шлі.

Ка лі сві ней нель га пе ра мя шчаць 
па тэ ры то рыі ра ё на, дык што — лік-
ві да ваць па га лоўе? Але ж гэ та эка-
на міч на не апраў да на. Акра мя та го, 
што прый дзец ца пус ціць пад нож 
бо лей за 2000 сві ней, дык яшчэ і 
за ка паць у зям лю вя лі кія крэ дыт-
ныя срод кі.

— Ка ля 10 га доў 
фер ма «Сож-Аг ра» пра-
стой ва ла без па га лоўя, 
але ў 2010-м на рэ кан-
струк цыю фер мы бы-
ло ўзя та 30 міль яр даў 
руб лёў, — удак лад няе 
Ва сіль Ві цю ноў. — Ужо 
ад ноў ле ны ма тач нае 
ад дзя лен не, цэх ад кор-
му і да га доў ван ня сві-
ней. У хут кім ча се збі-
ра ем ся ад ра ман та ваць 
і ін шыя па мяш кан ні. 
Па куль па га лоўе не вя-
лі кае, але яно бу дзе па-
вя ліч вац ца.

Рэ кві ем 
па свін нях

Ка лі за ро бак на 
той жа фер ме скла-
дае кры ху бо лей за 2 
міль ё ны, без аса біс тай 
пад соб най гас па дар кі, 
вя до ма, не абы сці ся. 
Ме на ві та сві на га доў ля 
і бы ла для жы ха роў да-
дат ко вым за роб кам. На 
353 жы ха ры Пад луж жа 
яшчэ ў мі ну лым ве рас ні 
ў пры ват ных гас па дар-

ках пры па да ла 150 сві ней. Згод на 
з 758-й Па ста но вай Саў мі на ўсе 
яны бы лі лік ві да ва ны. Стар шы ня 
Крас на гор ска га сель вы кан ка ма 
Люд мі ла КА ВА ЛЁ ВА ўспа мі нае, 
што на сель ніц тва на прось бу па-
зба віц ца ад сві ней рэ ага ва ла па-
роз на му.

— На тэ ры то рыі сель са ве та 7 
з 13 на се ле ных пунк таў тра пі лі ў 
5-кі ла мет ро вую зо ну, — ка жа яна. 
— Лю дзі, зра зу ме ла, пры звы ча і лі-
ся тры маць сві ней, але што ра біць, 
ка лі скла ла ся ін шая жыц цё вая не-
аб ход насць. Аса біс та ха дзі ла па 
два рах, уга вор ва ла лю дзей, на ват 
скла да ла спі сы тых, у ка го свін ні 
за ста лі ся. Не каль кі ме ся цаў да вя-
ло ся пра во дзіць гэ тую ра бо ту, каб 
лю дзі, на рэш це, да лі зго ду ад мо-
віц ца.

Ці ёсць аль тэр на ты ва?
Ад пра фі лак тыч ных дзе ян няў па 

не да пу шчэн ні аф ры кан скай чу мы 
сві ней у Мсці слаў скім ра ё не па-
цяр пе лі не толь кі жы ха ры Сяль ца 
і Пад луж жа. Але на сель ніц тва ін-
шых вё сак — тых, што трап ля юць 
у 5-кі ла мет ро вую зо ну гас па да рак 
«Віх ра» і «Ма за лаў скі» — па ста ві-
ла ся да праб ле мы з ра зу мен нем. 
Для іх свет клі нам на ад ных свін нях 
не сы шоў ся.

— Ну што ра біць, ка лі іх нель-
га тры маць? — раз ва жае Мі ха іл 
Кас цян коў. — Але ж ні хто не за-
ба ра няе вы рошч ваць ін шую жыў-
насць. Мы на ват рэ ка мен ду ем: 
за вод зьце быч коў, пры ходзь це, 
вы пі шам усім ах вот ным. На тых 
кар мах, што з'есць па ра ся, мож на 
вы га да ваць 2 быч коў. На схо дах 
не ад ной чы пра гэ та ка за лі на сель-
ніц тву. Ка лі быч кі не па ды хо дзяць, 
ка роў ку тры май це, ма ла ко ж так-
са ма мож на пра да ваць. Ку рэй за-
вод зьце, ка чак, аве чак...

Тым, хто, акра мя сві ней, ні чо га 
ін ша га тры маць не хо ча, кі раў ніц-
тва ра ё на пра па ноў вае за во дзіць 
гас па дар ку за ме жа мі тэ ры то рый, 
дзе гэ та за ба ро не на. «Ёсць на ват 
спе цы яль ныя жы вё ла га доў чыя па-
мяш кан ні, якія пус ту юць, — бя ры 
за 1 ба за вую і за раб ляй гро шы», 
— ра іць Ва сіль Ві цю ноў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та аў та ра.

КАМ ПЕ ТЭНТ НА
Га лоў ны спе цы я ліст Ка мі тэ та дзярж кант ро лю 

Ма гі лёў скай воб лас ці Сяр гей ПАР ЦЯН КІН:
— Тых па ру шэн няў, якія бы лі па зна ча ны ў зва ро-

це, мы не знай шлі. Не аб ход нас ці ў тым, каб за чы няць 
гэ тую фер му, так са ма ня ма. Па куль яна не вель мі 
рэн та бель ная, гэ та праў да: за мі ну лы год на СВК 
«Сож-Аг ра» бы ло ка ля 600 міль ё наў руб лёў страт. 
Ад бі ла ся тое, што тут бра лі крэ ды ты, і гэ та ляг ло на 
са бе кошт. Але кі раў ніц тва збі ра ец ца ад ра ман та ваць 
яшчэ 3 па мяш кан ні і па вя лі чыць па га лоўе да 4-5 ты сяч 
жы вёл. Гэ та дасць маг чы масць пад няць за ра бот ную 
пла ту і ства рыць но выя пра цоў ныя мес цы.

Што да ты чыц ца СВК імя Ча па е ва, то там мы так са ма 
вя лі кіх па ру шэн няў не знай шлі. Так, па дро бя зях. На прык-
лад, у ма лоч ным бло ку трэ ба па дра ман та ваць пад ло гу.

На чаль нік упраў лен ня КДК Ма гі лёў скай воб лас-
ці Вя ча слаў АСМА ЛОЎ СКІ:

— Гэ та не пер шы зва рот з Мсці слаў ска га ра ё на 
за апош ні год. Сі ту а цыя зра зу ме лая. Лю дзі тры ма-
лі сві ней дзе ся ці год дзя мі, пры звы ча і лі ся да гэ та га, і 
тыя жорст кія за ха ды, якія іс ну юць у на шай кра і не па 

ба раць бе з аф ры кан скай чу мой, вы клі ка лі не за да во-
ле насць. Але вяс коў цы па він ны ра зу мець: ра шэн не 
пры ня та на вы со кім уз роў ні, трэ ба яго вы кон ваць. На 
мес цах па він на вес ці ся тлу ма чаль ная ра бо та. Маг чы-
ма, ула да тут дзесь ці не да пра ца ва ла.

Быў прык лад у гэ тым жа ра ё не, ка лі жы ха ры вёс кі 
Хо да сы пра па на ва лі ра ён на му кі раў ніц тву да зво ліць 
ім па кі нуць сві ней, а фер му СВК «Ма за лаў скі» на 1000 
га лоў за чы ніць: там не вы трым лі ва лі ся не аб ход ныя 
са ні тар ныя ўмо вы. Са бра лі сход, аб мер ка ва лі ўсё і 
вы ра шы лі пы тан не на ка рысць на сель ніц тва. У СВК 
«Сож-Аг ра» ін шая сі ту а цыя. Фер ма ў доб рым ста не, 
больш за тое, кі раў ніц тва гас па дар кі ба чыць перс-
пек ты вы. Ка лі вет наг ляд іх пад тры мае, на сель ніц тву 
да вя дзец ца змі рыц ца і вы кон ваць пры ня тае дзяр жа-
вай ра шэн не.

Та кія скар гі час цей за ўсё ана нім ныя. Але ня ма 
ды му без агню. Кі раў ніц тву ра ё на трэ ба пра ца ваць 
над тым, каб за ро бак вяс коў цаў быў боль шым. Сён ня 
2 міль ё ны — вель мі ма лыя гро шы, каб на іх пра жыць 
са мо му і пра кар міць сям'ю. Вось ка лі да хо ды па вя лі-
чац ца, ні хто не бу дзе скар дзіц ца на тое, што нель га 
тры маць сві ней.

«АФ РЫ КАН СКІЯ» «АФ РЫ КАН СКІЯ» 
СТРАС ЦІСТРАС ЦІ

Зда ро вае хар ча ван неЗда ро вае хар ча ван не  ��

Дзе вы раб ля юць 
ідэа льны 

рап са вы алей?
На пры кан цы мі ну ла га го да 
Го мель скі тлу шча вы кам-
бі нат увёў у экс плу а та цыю 
цэх ра фі на цыі, він тэ ры-
за цыі і дэ за да ра цыі алею 
бес пе ра пын на га дзе ян ня 
ма гут нас цю 140 тон у су-
ткі. Тлу шча вы кам бі нат 
спе цы я лі зу ец ца на огул 
на вы твор час ці мар га ры-
наў, ма я нэ зу, алею і мы-
ла. Прад пры ем ства, якое 
з'яў ля ец ца са мым буй ным 
у кра і не вы твор цам алей-
на-тлу шча вай пра дук цыі, 
пас ля доў на ажыц цяў ляе 
тэх ніч нае пе ра ўзбра ен не.

— Ле тась мы рэа лі за ва лі два 
ін вес ты цый ныя пра ек ты: быў уз ве-
дзе ны но вы цэх ра фі на цыі але яў і 
ўста ноў ле на комп лекс ная лі нія вы-
твор час ці ту а лет на га мы ла, — рас-
каз вае пер шы на мес нік ды рэк-
та ра Го мель ска га тлу шча ва га 
кам бі на та Тац ця на ПА ЛЯЙ ЧУК. 
— Но вы цэх ра фі на цыі аб' яд ноў-
вае ўсе эта пы вы ра бу але яў. Аб-
ста ля ван не за меж най вы твор час ці 
да зва ляе апра цоў ваць лю быя ві ды 
але яў — сла неч ні ка вы, рап са вы, 
аліў ка вы і г.д. У асноў ным нам 
да во дзіц ца на бы ваць сы ра ві ну ў 
Ра сіі і ва Укра і не, ад нак част ко-
ва мы вы ка рыс тоў ва ем і ай чын-
ны сла неч нік, а рапс, зра зу ме ла, 
увесь наш, бо вель мі доб ра рас це 
ў на шым клі ма це...

Яшчэ на па чат ку 2000-х Го-
мель скі тлу шча вы кам бі нат 
ука ра ніў тэх на ло гію ра фі на цыі 
і дэ за да ра цыі рап са ва га алею. 
Атры маў ся вы са ка я кас ны пра-
дукт, які за слу жыў ужо ўзна га-
ро ды на між на род ных вы ста вах. 
Сту пень апра цоў кі сы ра ві ны 
вель мі вы со кая — га то вы бу ты-
ля ва ны пра дукт не мае вя лі кай 
коль кас ці пры ме сяў (у рап са вым 
алеі іх вель мі шмат) і пры гэ тым 
за хоў вае ўсе каш тоў ныя якас ці.

Рап са вы алей сён ня шы ро ка 
пра да ец ца і ўжы ва ец ца ў са мых 
роз ных кра і нах све ту, а ў не ка-
то рых кра і нах ён на огул лі чыц ца 
"ка ра лём" усіх але яў. А ўсё та му, 
што гэ ты алей зба лан са ва ны, 
ба га ты на ві та мін Е і асаб лі ва на 
аме га-3-кіс ло ты (дзве ста ло выя 
лыж кі па кры ва юць што дзён ную 
нор му), ва ло дае ня дрэн най тэр-
ма ўстой лі вас цю.

У но вым цэ ху ра фі на цыі — 
ча ты ры сек цыі. Кож ная сек цыя 
— гэ та пэў ны пра цэс вы твор-
час ці, які ажыц цяў ля ец ца ў не-
каль кі эта паў. Са мае важ нае на 
ўсіх гэ тых эта пах са скла да ны мі 
тэх на ла гіч ны мі наз ва мі — вы да-
ліць пры ме сі і воск, каб алеі бы лі 
чыс ты мі, як сля за.

Лю дзі, зра зу ме ла, 
пры звы ча і лі ся тры маць 
сві ней, але што ра біць, ка лі 
скла ла ся ін шая жыц цё вая 
не аб ход насць? 

«Ні хто не за ба ра няе 
вы рошч ваць ін шую 
жыў насць. Мы на ват 
рэ ка мен ду ем: за вод зьце 
быч коў, пры ходзь це, 
вы пі шам усім ах вот ным. 
На тых кар мах, што з'есць 
па ра ся, мож на вы га да ваць 
2 быч коў».

І смач на, і з ві та мі на мі
Рап са вы алей "Жар-

фритюр" змя шчае спе цы-
яль ную хар чо вую да баў-
ку-су месь ан ты ак сі дан таў 
— то ка фе ро лаў (ві та мін Е). 
Гэ тая на ту раль ная да баў ка 
не да зва ляе алею на гра вац ца 
звыш 175 гра ду саў, што пе-
ра шка джае ўтва рэн ню кан-
цэ ра ген ных рэ чы ваў. Алей 
не пе ніц ца, не пры га рае. Да 
та го ж га то вы пра дукт змя-
шчае менш ка ло рый за кошт 
змян шэн ня па глы нан ня ім 
тлу шчу на 10 пра цэн таў.

Ганд лё вая мар ка "По лез-
ное" пад трым лі вае тэн дэн-
цыі зда ро ва га хар ча ван ня, 
ро біць ежу не толь кі смач-
най, але і ка рыс най. Се рыя 
але яў і бу тэрб род ны пра дукт 
"По лез ный" змя шчае ві та мі-
ны А, Е, Д

3
 і не за мен ныя по-

лі не на сы ча ныя тлус тыя кіс-
ло ты аме га-3 і аме га-9, што 
па цвер джа на РНПЦ гі гі е ны.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Апе ра тар ма шын на га да ен ня Свят ла на Чур ба на ва 
не скар дзіц ца на ўмо вы пра цы.


