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ІМ ПАКАРЫЎСЯ РУБЕЖ У ТЫСЯЧУ ТОН
● Алесь ЖЫГУНОЎ.
Фота аўтара.

#УЗНАГАРОДЫ – ЛЕПШЫМ
НА ПРАЦЯГУ ЖНІВА Ў КОЖНЫМ
НУМАРЫ “ВГ” МЫ ЗНАЁМІЛІ ВАС
З КАМБАЙНЕРАМІ, ВАДЗІЦЕЛЯМІ
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ, ЯКІЯ ЛІДЗІРАВАЛІ Ў РАЁННЫМ СПАБОРНІЦТВЕ І ЎРЭШЦЕ
ДАБІЛІСЯ ВЫСОКІХ ВЫНІКАЎ:
НАМАЛАЦІЛІ І ПЕРАВЕЗЛІ БОЛЬШ
ЗА ТЫСЯЧУ ТОН ЗЕРНЯ.
У раёне – восем такіх камбайнераў і пяць вадзіцеляў.
З некаторымі героямі жніва
сёння мы пазнаёмімся яшчэ
бліжэй, і нагода для гэтага самая прыемная. У панядзелак на
Глыбоччыну прыязджаў старшыня Віцебскага абкама прафсаю-

за работнікаў адукацыі і навукі
Валерый Кунашка, каб павіншаваць лепшых хлебаробаў і
за самаадданую працу ўручыць
ім падзякі абкама прафсаюза і
прэміі.
Маршрут для паездкі быў выбраны такі: УП “Мнюта”, УП “Мярэцкія” і УП “За Радзіму”.

УП “МНЮТА”
Тры камбайнеры гаспадаркі –
Алег Шынкевіч, Генадзь Анкудовіч
і Аляксандр Крыкштуль – намалацілі сёлета больш за тысячу тон
зерня. І калі Алег і Генадзь – сталыя прызнаныя спецыялісты, то
Аляксандр у гэтым годзе КЗС-1218
на мнюцкія палеткі вывеў першы
раз у жыцці. Перад жнівом сам папрасіўся на камбайн, бо невялікі
вопыт працы на ўборачнай атры-

маў, калі жыў і працаваў у адной з
гаспадарак Мінскай вобласці.
З першага дня малады камбайнер узяў высокі тэмп (пры добрай якасці ўборкі) і стаў лідарам
сярод маладых удзельнікаў жніва.
У сваёй гаспадарцы намалаціў 960
тон, пасля працаваў на палях ААТ
“Чарневічы”. І вось вынік: у актыве
Аляксандра Крыкштуля – 1009 тон
зерня.
Старшыня абкама прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі
Валерый Кунашка, уручаючы
ўзнагароды, цёпла павіншаваў
камбайнера-тысячніка, пераможцу раённага спаборніцтва сярод
маладых камбайнераў Аляксандра Крыкштуля з высокім дасягненнем і пажадаў яму новых працоўных перамог. Да віншавання
далучыліся і ўручылі Аляксандру
падарункі старшыня райкама
прафсаюза работнікаў
АПК Наталля Зяновіч
і старшыня райкама
прафсаюзаў работнікаў
адукацыі і навукі Наталля Вайцюль (на здымку).
Добрыя пажаданні
маладому механізатару
вельмі патрэбны, паколькі наперадзе ў яго –
яшчэ шмат палявых клопатаў, найперш – сяўба
азімых зерневых.

мы прыляцелі, можна сказаць,
на крылах. На некалькі хвілін
апярэдзілі нашага героя і, стоячы
каля дарогі, не маглі не звярнуць
увагі на горку зерня на адным з
падворкаў.
--Закончылі жніво на палях і
пачалі малаціць соткі вяскоўцаў,
малайцы, -- заўважыў Валерый
Кунашка, тым самым засяродзіў
нашу ўвагу на актуальнасці гэтай
тэмы.
--Так, малоцім ужо не першы дзень, на соткі вяскоўцаў
адпраўлены тры камбайны,
-- па тэлефоне паведаміў намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце УП “Мярэцкія” Віктар Дубоўка.
-- Пасля заканчэння жніва
камбайнеры ўсіх гаспадарак памагаюць вяскоўцам ва ўборцы хлеба,
-- развіла тэму Наталля Зяновіч. А
неўзабаве мы ўбачылі на дарозе
МАЗ, за рулём якога быў Юрый Навойчык.

УП “МЯРЭЦКІЯ”
Паколькі дамовіліся, што ў Бушыках на
паваротцы на Сорыкі
сустрэнемся з маладым вадзіцелем Юрыем Навойчыкам, які
ў гэты дзень на сваім
аўтамабілі
МАЗ-551
вазіў кармы на фермы,
то з Мнюты ў Бушыкі

Юрый Навойчык.
Цырымонія ўзнагароджвання
не здоўжылася, і, падзякаваўшы
гасцям за такую ўвагу да сябе, малады вадзіцель прадоўжыў свой
шлях.
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УП “ЗА РАДЗІМУ”

Толькі крануліся з месца і
ўзялі накірунак на вёску Удзела, як
Наталлі Зяновіч пазваніў дырэктар прадпрыемства “За Радзіму”
Тадэвуш Зяновіч: маўляў, не затрымлівайцеся, у Іосіфа Вярбіцкага кожная хвіліна на ўліку.

Іосіф Вярбіцкі.
Пра гэтага вадзіцеля сказ
асобны: ужо чатырнаццаць сезонаў на сваім аўтамабілі МАЗ-555
адвозіць ён зерне ад камбайнаў. І
калі ў першы сезон перавёз толькі
500 тон зерня (“Многа было ў той
год і камбайнаў, і машын”), то ўсе
наступныя гады Іосіф Вярбіцкі адвозіў ад камбайнаў больш за тысячу тон зерня.
--І як гэта ў вас атрымліваецца?
– пасля таго, як былі ўручаны ўзнагароды, пацікавіўся ў вадзіцеля.
--Я не ганюся за тонамі, увогуле, на маю думку, спаборнічаць трэба толькі на спартыўных
пляцоўках. А на жніве – проста
працаваць: шчыра, спакойна, без
спешкі. І вынікі будуць, -- такім быў
адказ.
Фота – на памяць, і вадзіцель
прадоўжыў свой рэйс, а неўзабаве раз’ехаліся ўсе мы: у кожнага
– свая праца, і сапраўды: кожная
хвілінка на ўліку.

МОЖНА АБЫСЦІСЯ БЕЗ ПЛУГА?
РАЁННЫ СЕМІНАР, ЯКІ ПРАЙШОЎ НА ПАЛЯХ
УНІТАРНАГА ПРАДПРЫЕМСТВА “КАНСТАНЦІНАЎ ДВОР”, ПА ЧАСЕ ПРАВЯДЗЕННЯ НЕ
ЗДОЎЖЫЎСЯ, АЛЕ Ў МНОГІМ БЫЎ КАРЫСНЫМ ДЛЯ ЯГО ЎДЗЕЛЬНІКАЎ. НА СЕМІНАРЫ
БЫЛО ПАКАЗАНА, ШТО ВА ЎМОВАХ ВЫРОШЧВАННЯ ЗЕРНЕВЫХ КУЛЬТУР НА ГЛЫБОЧЧЫНЕ НЯМА ШАБЛОНАЎ У АПРАЦОЎЦЫ ЗЯМЛІ, І КІРАЎНІКАМ, СПЕЦЫЯЛІСТАМ
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ
ЧАСАМ ТРЭБА ПРЫМАЦЬ НЕСТАНДАРТНЫЯ РАШЭННІ.
Адкрываючы семінар, старшыня райвыканкама Алег Морхат кораценька падвёў папярэднія вынікі жніва, адзначыў, што стаўка
на азімыя культуры сябе апраўдала, што гібрыднае жыта, дзякуючы якому раён адным
з першых у вобласці выканаў план па дзяржаўных закупках зерня з ураджаю 2018 года,
прыжылося на глыбоцкіх землях.
--І ўсё ж 8 тысяч тон зерня мы недабралі,
-- заўважыў ён. – Па сенажы, кукурузным сіласе на ўзровень мінулага года яшчэ можам
выйсці, але давайце прызнаем: вынікі ў жывёлагадоўлі не радуюць. Таму па максімуме
трэба пасеяць азімыя культуры, каб аб’ёмамі
ў раслінаводстве хоць трохі перакрыць адставанне ў жывёлагадоўлі.
Кіраўнік раёна ў сваім выступленні закрануў многія надзённыя пытанні. Адно з іх
– адвальная і безадвальная апрацоўка глебы:
--У раёне мы залішне захапляемся ворывам, -- развіў тэму Алег Віктаравіч, -- але
ж ёсць і апрацоўка зямлі без плугоў, і пэўны
вопыт мы ўжо маем. Такі спосаб дае вялікую
эканомію паліва, бо, згадзіцеся, чатыры аперацыі на ўздыме глебы, а то і больш, -- гэта
вялікія затраты. Таму арганізатары семінара
пралічылі варыянты, на чым пры вырошчванні зерневых можна сэканоміць.
Пра гэтыя варыянты, і пра эканомію

паліва,
расказаў
дырэктар унітарнага прадпрыемства
“Канстанцінаў Двор”
Аляксей Ермаковіч,
а дапоўніў ягоны
расказ першы намеснік
старшыні
райвыканкама, начальнік
райсельгасхарча
Іосіф
Пачкоўскі.
І такіх варыянтаў пры апрацоўцы
глебы перад сяўбой
тры: першы – два
сляды
дыскатара Удзельнікі раённага семінара на адным з палёў унітарнага прадпрыемства “Канстанцінаў Двор”.
і пасяўны агрэгат;
другі – плугі, АКШ і
сеялка СПУ; трэці – праход КГП-6,2 (культыва- добры корм, паколькі жыта – гэта пратэіны, мых зерневых сёлета дадзены рана, як ніколі.
тар глыбокага рыхлення, на жаль, не ва ўсіх сурэпіца – бялок.
Як сяўбу можна арганізаваць на высокім
гаспадарках ён ёсць) і АПП-6. Зразумела, дзе
Алег Морхат, прадаўжаючы тэму, узроўні, удзельнікі семінара пабачылі на паплугі, там і затраты.
зазначыў, што ў наступным годзе трэба знач- лях УП “Канстанцінаў Двор”, дзе былі задзейУдзельнікі семінара на свае вочы па- на прыбавіць у нарыхтоўцы кармоў, што трэ- нічаны адразу чатыры тэхнічныя адзінкі: два
бачылі на адным з палёў цераспалосную сяў- ба прадаўжаць, як сёлета, сеяць паўкосныя пасяўныя агрэгаты АПП-6, і сеялкі СЗТМ-4Н
бу азімага жыта і азімай сурэпіцы: магутныя культуры і з аднаго поля браць два ўраджаі.
і СПУ. Паколькі, як і ў мінулым годзе, стаўка
трактары з пасяўнымі агрэгатамі АПП-6 ішлі
І ўсё ж сяўба азімых зерневых (сяўбу зроблена на азімыя, то адступаць, як кажуць,
адзін за адным. Пры падрыхтоўцы да сяўбы азімага рапсу трэба завяршаць, і многія гас- ужо няма куды. Бо, што мы ні гаварылі б, хлеб
гэтых культур была прыменена безадваль- падаркі ўжо завяршылі яе) – была галоўнай па-ранейшаму ўсяму галава.
ная апрацоўка глебы: поле было зроблена ў тэмай на гэтым семінары. І дробязей тут не
…
адзін след культыватара, другі -- спатрэбіўся павінна быць. Галоўнае – выраўняць глебу і
І закончылася мерапрыемства на вытолькі на разваротнай паласе. І пасля куль- пакласці ў яе на належную глыбіню насенне. сокай ноце. Усё ў тым, што 20 жніўня (у
тыватара -- запусцілі пасяўны агрэгат. На І тут вельмі важная роля адводзіцца спецы- гэты дзень праходзіў семінар) – дзень насемінары былі адзначаны плюсы такога спо- ялістам, якія павінны быць з механізатарамі. раджэння дырэктара філіяла “Капыльшчына”
сабу: менш парушаецца структура глебы, па- Палі розныя, і, па словах Алега Морхата, на А. Д. Вазняковай.
вышаецца яе ўрадлівасць, а значыць, і ўрад- кожным полі спецыяліст, як дырыжор, павіАлег Віктаравіч Морхат ад імя ўдзельжайнасць культур, зніжаюцца затраты. Вось нен не толькі кіраваць усімі работамі, але і нікаў семінара цёпла павіншаваў Антаніну
толькі не на кожным полі можна правесці памагаць, каб не ўсплывалі то ў адной гаспа- Дзмітрыеўну з юбілейным днём нараджэння
безадвальную апрацоўку глебы.
дарцы, то ў другой факты парушэння тэхна- і ўручыў жанчыне прыгожы букет кветак.
Азімае жыта і азімую сурэпіцу ў “Кан- логіі (пра асобныя з іх, скажам, пра накірункі
станцінавым Двары” сеялі на кармавыя мэты, апрацоўкі глебы, якія не павінны супадаць, ● Старонку падрыхтаваў Алесь ЖЫГУНОЎ.
і гэта, на думку спецыялістаў, будзе вельмі згадвалася падчас семінара).Старт сяўбе азі- Фота аўтара.

