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Сёння 
наперадзе

 Інфармацыя 
райсельгасхарча

аб ураджайнасці зерневых
і зернебабовых культур

на раніцу 19 жніўня 2016 года

“За Радзіму”    40,1
“Мнюта”    37,0
“Чарневічы”    32,0
“Ломашы-Агра”   29,1
“Капыльшчына”   27,2
“Верхняе”    26,1
“Галубічы”    26,0
“Каралі”    25,8
“К. Двор”    25,3
“Азярцы”    24,0
“Стрынадкі”     22,7
“Залатая падкова”    22,6
“Птушкафабрыка”    22,3
“Прошкава”      22,2
“Сельцы”    19,4
“Яблынька”      19,2

Па раёне    26,3
61,1% плошчаў убралі,
Намалот – 26843 тоны зерня

У публікацыі выказалі меркаванне, што 
гэта не апошняя ўзнагарода для хлебаро-
баў гаспадаркі. Так урэшце і сталася: на гэ-
тым тыдні за плённую працу на жніве быў 
ушанаваны малады камбайнер унітарнага 
прадпрыемства Васіль Арлоў. Намеснік 
старшыні абкама прафсаюза работнікаў 
адукацыі і навукі Генадзь Рудзёнак уручыў 
перадавому камбайнеру Падзяку абкама 
прафсаюза і грашовую прэмію (на здымку).

--Усё ў тым, што ў Федэрацыі прафса-
юзаў Беларусі ёсць добрая традыцыя (і яе 
падтрымліваюць галіновыя прафсаюзы): 
усім, хто ўдзельнічае ў жніве, выказваць 
падзяку за іхнюю цяжкую працу. Штогод 
мы выязджаем у раёны і ўзнагароджваем 
лепшых з лепшых.  

Генадзь Рудзёнак, які сам родам з сялян-
скай сям’і, цёпла павіншаваў маладога ме-
ханізатара з узнагародай, адзначыўшы, што 
ў Ломашы ён прыязджае не ўпершыню, што 
добра ведае родных і блізкіх Васіля Арлова.

--Рад, што ты прадаўжаеш добрыя 
працоўныя традыцыі сваіх папярэднікаў, 
-- падкрэсліў прафсаюзны лідар.

Несумненна, Генадзь Рудзёнак, га-
ворачы пра папярэднікаў, меў на ўвазе і 
Антона Гараўца, які некалькі гадоў таму 
быў адным з лепшых камбайнераў раёна 
і вобласці. Дарэчы, некалькі гадоў таму і 
Васіль Арлоў у раённым спаборніцтве ся-
род маладых хлебаробаў мала каму ўсту-
паў. І вось  -- новы прарыў: на сёлетнім 
жніве Антон Гаравец займае пакуль другое 
месца пасля Сяргея Сямашкі з унітарна-
га сельскагаспадарчага прадпрыемства 
“За Радзіму”, а Васіль Арлоў лідзіруе ў спа-
борніцтве сярод маладых камбайнераў. 
Значыць, наперадзе – новыя працоўныя 
перамогі хлебаробаў гаспадаркі? Пагля- 

дзім, што будзе далей.
Некалькі слоў скажам пра Васіля Ар-

лова. Яму – 27 гадоў. Сёлетняе жніво для 
яго – сёмае па ліку. Аб тым, што звязаў 
свой лёс з вёскай, ніколькі не шкадуе. Пас-
ля нялёгкай працы спяшаецца дадому, дзе 
яго чакаюць жонка Алёна і сыны Даніла і 
Раман. Канечне ж, яны шчыра радуюцца 
поспехам самага дарагога для іх чалавека.

*  *  * 
Падзяка і прэмія абкама прафсаюза 

работнікаў адукацыі і навукі ўручаны так-
сама Віктару Жолуду з унітарнага сельгас-
прадпрыемства «За Радзіму».

Скажам хлебаробам «дзякуй!»
У матэрыяле “Палегліца змяншае 

ўраджайнасць” (№ 62 “ВГ”) мы не толь-
кі расказалі пра ход жніва ва ўнітарным 
сельскагаспадарчым прадпрыемстве 
“Ломашы-Агра”, але і  пазнаёмілі нашых 
чытачоў з лепшымі механізатарамі гас-
падаркі. Адзін з іх – Аляксандр Ларыёнаў, 
які на нарыхтоўцы кармоў стаў перамож-
цам раённага спаборніцтва і атрымаў  
грамату райсельгасхарча, райкама праф-
саюза работнікаў АПК і грашовую прэмію.

Па сутнасці на нарадзе галоўныя 
спецыялісты многіх гаспадарак трымалі 
справаздачу аб сваёй рабоце, якую, калі 
шчыра, наўрад ці можна назваць зда-
вальняючай. Дастаткова прааналізаваць 
ход уборкі і ўраджайнасць зерневых – 
розныя тэмпы, стракатасць ва ўраджай-
насці. Скажам, у ААТ “Канстанцінаў Двор” 
зерневыя і зернебабовыя ўбраны амаль 
на 80%, пры гэтым зерневы клін тут самы 
вялікі ў раёне – 1650 гектараў. У той жа 
час у дзесяці гаспадарак тэмпы ўборкі 
ніжэйшыя, чым у сярэднім па раёне.  Так, 
умовы надвор’я не даюць разгарнуцца 
на поўную сілу, але некаторыя кіраўнікі і 
спецыялісты менавіта кепскім надвор’ем 
апраўдваюць  сваю марудлівасць і неар-
ганізаванасць.

 Ва ўнітарным сельскагаспадарчым 
прадпрыемстве “За Радзіму” на круг 
збіраюць па 40 цэнтнераў, у філіяле 
“Мнюта” – 37, у ААТ “Чарневічы” – 32. У той 
жа час менш дваццаці цэнтнераў збіраю-
ць у ААТ “Сельцы”, у сельскагаспадарчым 
прадпрыемстве “Яблынька”. 

Не радуе і інфармацыя аб выкананні 
плана дзяржаўных закупак зерня. Калі на 
17 жніўня філіялы “Каралі”, “Мнюта”, ААТ 

“Верхняе”, унітарнае сельскагаспадарчае 
прадпрыемства “Ломашы-Агра” выканалі 
план дзяржаўных закупак, шэраг гаспа-
дарак набліжаецца да выканання, то ААТ 
“Сельцы” рэалізавалі дзяржаве толькі 
17,4% ад плана, філіял “Капыльшчына” 
– 29,8%, філіял “Стрынадкі” – 41,2%,  ААТ 
“Глыбоцкая птушкафабрыка” – 45,2%.

Наступілі аптымальныя тэрміны сяў-
бы азімага рапсу, і пасеяць яго, як адзна-
чалася на нарадзе, трэба да 25 жніўня. Але 
на гэтым тыдні толькі шэсць гаспадарак 
вялі сяўбу  алейнай культуры. Але чым 
будуць сеяць рапс у ААТ “Сельцы”, калі 
няма ні аднаго спраўнага пасяўнога агрэ-
гата? Праблема тут і з падрыхтоўкай гле-
бы. У гаспадарцы ёсць спісаны АКШ, маглі 
б запусціць яго, але патрэбны запчасткі. 
Ёсць праблемы з сяўбой азімага рапсу 
ў сельскагаспадарчым прадпрыемстве  
“Азярцы”: па інфармацыі, якая прагуча-
ла на нарадзе, там нават насення няма. 
Марудзяць з пачаткам сяўбы некаторыя 
іншыя гаспадаркі.

Узнімаліся на нарадзе і такія пытанні,  
як падрыхтоўка да сяўбы азімых зерне-
вых (план сяўбы – 13500 гектараў),  за-
сыпка насення азімых і яравых культур, 

ачыстка і праверка насення, работа з ар-
ганікай, уборка насеннікаў траў, наяўнас-
ць пратручвальнікаў  насення, звозка ру-
лонаў сена, работа мехатрадаў на ворыве 
і многія іншыя.

На нарадзе выступілі спецыялісты 
райсельгасхарча, раённай інспекцыі 
па насенняводстве, каранціне і ахове 
раслін.

Вынікі нарады падвёў начальнік рай-
сельгасхарча Іосіф Пачкоўскі:

--Сельская гаспадарка – базавая 
галіна краіны, а зямля – асноўны сродак 
вытворчасці, -- заўважыў ён. – А многія з 
нас, на жаль,  так і не навучыліся эфектыў-
на працаваць на ёй. Сёлетнія вынікі не 
радуюць. Ёсць, вядома, у гэтым і аб’ектыў-
ныя прычыны, але нямала і суб’ектыўных. 
Гэта абыякавасць і раўнадушша некато-
рых кіраўнікоў і спецыялістаў, іх  нежа-
данне працаваць на ўзроўні пастаўленых 
задач, спроба сваю неарганізаванасць, 
свае памылкі і ўпушчэнні апраўдаць умо-
вамі надвор’я. На раённым семінары ў 
“Ломашах-Агра” было добра бачна, хто з 
кіраўнікоў і спецыялістаў хоча працава-
ць, а хто проста марнаваў час на гэтым 
цікавым і карысным мерапрыемстве. Я і 
так ужо думаю: “Не сабраў бы вас сёння, 
некаторыя спецыялісты, магчыма, і не 
ведалі б, якія задачы ім  трэба вырашаць”. 
А задачы вялікія:  трэба зрабіць усё маг-
чымае, каб закласці трывалую аснову пад 
ураджай будучага года.

Пазбавімся ад абыякавасці, 
раўнадушша – будуць вынікі

Начальнік райсельгасхарча Іосіф Пачкоўскі ў сераду праводзіў традыцыйную 
планёрку са спецыялістамі. Абмяркоўваліся самыя розныя пытанні, але асноўная 
ўвага была ўдзелена палявым работам. Арганізацыя і правядзенне іх не зада-
волілі начальніка райсельгасхарча, і ён вырашыў у гэты ж дзень правесці нараду 
з галоўнымі аграномамі сельскагаспадарчых арганізацый раёна.

Паколькі за падрыхтоўку жывёла-
гадоўчых памяшканняў (кароўнікаў 
і цялятнікаў) да стойлавага перыяду 
ўтрымання статка на традыцыйных (у 
сераду) планёрках у райсельгасхарчы 
адказ трымае галоўны ветэрынарны 
ўрач раёна Леанід Стоцік, то папрасіў 
яго падзяліцца інфармацыяй аб зро-
бленым.

Паводле інфармацыі, на 18 жніўня 
кароўнікі  на фермах ачышчаны ўсе, што 

тычыцца дэзынфекцыі, то гэтую работу 
трэба яшчэ зрабіць больш чым у дзеся-
ці памяшканнях – на малочнатаварных 
фермах “Навінкі”, “Бортнікі”, “Лугавыя”  
ААТ “Чарневічы”, на малочнатаварных 
фермах “Дубок”, “Канстанцінава”, “Дзер-
каўшчына” ААТ “Канстанцінаў Двор”, на 
фермах “Ляпляне”, “Кубачнікі”, “Кішы” 
ўнітарнага сельскагаспадарчага прад-
прыемства “Стрынадкі”, фермах “Якубінкі”, 
“Мацюкова”, “Лозіна”, “Стуканы” філіяла 

“Прошкава”, на ферме “Стары Двор” ААТ 
“Залатая падкова”.

А вось з пабелкай кароўнікаў клопа-
таў значна больш: пабелка яшчэ не пра-
ведзена ў 27 кароўніках.

Прыкладна такая карціна і з цялят-
нікамі: ачышчаны ўсе, дэзынфекцыя 
праведзена ў пераважнай большасці па-
мяшканняў, і ў 32 цялятніках пабелку трэ-
ба яшчэ правесці.

Жывёле – цёплыя і сухія памяшканні

Больш за 16 кілаграмаў малака ад 
каровы атрымліваюць у гэтыя дні ў  
філіялах “Мнюта”, “Капыльшчына”, ва 
ўнітарным сельскагаспадарчым прад-
прыемстве “За Радзіму”.

Лідар – філіял “Мнюта”:16,9 кілаграма 
малака за дзень, што амаль на тры з пало-
вай кілаграмы больш, чым у сярэднім па 
раёне. Вытворчасць малака ў гаспадарцы 
ад пачатку месяца -- 104,1%, валавы надой 
за дзень – 105,5%, продаж малака – 108%.

У мінулым годзе ў філіяле “Мнюта” 
надой ад каровы склаў 5512 кілаграмаў 
малака. Сёлета гэты паказчык павінен па-
вялічыцца, паколькі ў дзень ад каровы тут 
атрымліваюць амаль на кілаграм малака 
больш, чым было летась. 

Лідар – 
філіял «Мнюта»

Па інфармацыі райкама прафсаю-
за работнікаў АПК, на жніве ў раённым 
спаборніцтве лідзіруюць:

унітарнае сельскагаспадарчае прад-
прыемства “За Радзіму” (Тадэвуш Зяновіч 
– дырэктар, Таццяна Пранько – старшыня 
прафсаюзнага камітэта): зерневыя ўбраны 
на плошчы 919 гектараў (69,0%), ураджай-
насць – 40,1 цэнтнера з гектара.

 Сяргей Сямашка, камбайнер унітар-
нага сельскагаспадарчага прадпрыемства 
“За Радзіму”: на КЗС-1218 убраў 225 гекта-
раў, намалаціў 924 тоны зерня.

Антон Гаравец, камбайнер унітарнага 
сельскагаспадарчага прадпрыемства “Ло-
машы-Агра”: на камбайне “Ліда-1600” убраў 
207 гектараў, намалаціў 587 тон зерня.

Віктар Жолуд, механізатар унітарнага 
сельскагаспадарчага прадпрыемства “За 
Радзіму”: на КЗС-1218 убраў 130 гектараў, 
намалаціў 548 тон зерня.

Дзмітрый Кандрацёнак, камбай-
нер сельскагаспадарчага прадпрыемства 
“Яблынька”: на КЗС-1218 убраў 288 гекта-
раў, намалаціў 514 тон зерня.

Віктар Дзямітка, механізатар унітар-
нага сельскагаспадарчага прадпрыемства 
“За Радзіму”: на МТЗ-2822 з прычэпам пе-
равёз 948 тон зерня.

Павел Гіль, вадзіцель сельскагаспа-
дарчага прадпрыемства “Яблынька”: на 
аўтамабілі МАЗ-555 перавёз 809 тон зерня.

У раённым спаборніцтве сярод мала-
дых хлебаробаў сёння наперадзе:

Васіль Арлоў, камбайнер унітарнага 
сельскагаспадарчага прадпрыемства “Ло-
машы-Агра”: на КЗС-1218 убраў 205 гекта-
раў, намалаціў 592 тоны зерня.

Пётр Кучынскі, вадзіцель сельскага-
спадарчага прадпрыемства “Азярцы”: на 
аўтамабілі МАЗ-555 перавёз 856 тон зерня.


