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Да юбілею — з красамоўнымі поспехамі
і развіцця вёскі. У «Калінінскім»
такі комплекс, разлічаны на 720
га лоў, па будавалі 10 га доў таму. Гэта дало важны штуршок у
развіцці гаспадаркі. Калі на звычай ных фер мах ста ро га ўзо ру
даярка абслугоўвае 50 кароў, то
на новым — 130. Менш людзей
задзейнічана ў вытворчасці, зусім іншы падыход да ўтрымання
жывёлы.

і айчынныя высокапрадукцыйныя
трак тары, сеялкі, культыватары,
трактары і камбайны.

10 ся наж ных тран шэй аб' ёмам
3,5 тысячы тон. Большасць зрабілі летась, а дзве запланаваны
на сё ле та. Асноў ную ма су —
38 тысяч тон — складаюць кармы з
кукурузы. Між тым выкарыстоўваем і іншыя культуры для таго, каб
зрабіць ежу для жывёл карыснай
і прадукцыйнай. Летам сеем пайзу. Гэта аднагадовая культура за
сезон адрас тае 3—4 разы. Другі

Летась гаспадарка
намалаціла больш
за 8 тысяч тон збожжа
разам з кукурузай. Гэта
быў найлепшы паказчык
у Добрушскім раёне.

Механізатары Сяргей МЕЛЬНІКАЎ і Мікалай ВАРГАНАЎ.

— Каб аздаравіць жывёл, мы
выганяем статак на пашу, — расказвае Віктар Байдаў. — Увогуле ж,
кар моў ка ро вам до сыць. Та му
і атрымліваем максімальную аддачу. 1760 тон се на ле тась нарыхтавалі і больш за 7 тысяч тон
се на жу. Нам да дзе на за дан не
рэ кан стру я ваць і па бу да ваць

год сеем свірэпіцу разам з жытам.
З яе да дат кам атрым лі ва ец ца
вель мі доб ры бял ко вы се наж.
І ўрэшце павялічваюцца ўдоі.
Па ста ян нае аб наўлен не тэхнікі таксама сярод прыярытэтаў
у ААТ «Калінінскі». Да яе выбару
тут падыходзяць вельмі ўважліва.
На палетках працуюць імпартныя

На абласным свяце «Дажынкі-2018» ушанавалі
камбайнера кормаўборачнага камбайна Васіля Шкурко.
Ён на камбайне КВК-800 «Палессе» нарыхтаваў
23,3 тысячы тон кармоў і заняў трэцяе месца.
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У маі ААТ «Калінінскі» будзе ўрачыста адзначаць стагоддзе
з дня заснавання. Але ж да ўрачыстасцяў трэба правесці сяўбу.
Ды і іншыя работы ў полі і на фермах дзеля свята ніхто адмяняць
не збіраецца. Пры гэтым, абяцае кіраўнік сельгаспрадпрыемства
Віктар БАЙДАЎ, юбілей адзначаць абавязкова — і не забудуць
нікога, хто плённа працаваў у гаспадарцы.
З 41 года агульнага працоўнага стажу 18 апошніх Віктар Канстанцінавіч кіруе гэтым прадпрыемствам. У 2000-м прымаў зусім
не магутны калгас імя Калініна.
Усміхаецца: цяпер вось стаў дырэктарам ААТ «Калінінскі». Назву
змяняць не палічылі неабходным.
Дарэчы, як і супрацоўнікаў. Лічыць,
працаваць трэба з тымі кадрамі,
якія дасталіся:
— Я не мяняю спецыялістаў без
асаблівай неабходнасці. Калі з
людзьмі сыдзешся, яны цябе лепш
разумеюць і ты іх таксама. Разам
развіваем вытворчасць і разам
— Пасяўная кампанія заўсёды
атрымліваем станоўчыя вынікі.
пры му шае са брац ца на стар це
Гаспадарка «Калінінскі» вялікая.
сельскагаспадарчага года, — га- Звыш 6800 гектараў займаюць сельворыць кіраўнік. — Насенне пра- гаспалеткі. З іх ралля — 5170 гекверана, адсартавана, даведзена тараў. Плошчы істотна павялічыліся
да кандыцыі. Увогуле ж па пасяў- пасля таго, як да прадпрыемства
ным матэрыяле пытанняў няма. шэсць гадоў таму далучылі саўгас
Ёсць усе не аб ход ныя агрэ га ты «Івакі». Даўгі, што дасталіся ў спаддля сяў бы збож жа, ку ку руз ныя чыну, ліквідавалі за два гады.
сеялкі, дыскатары, раскідвальніЦяпер гаспадарка мае 5300 галоў
кі арганікі...
буйной рагатай жывёлы. З іх 1400
скла дае асноў ны
дойны статак. Летась
на да ілі 7334 кі лаграмы малака ў разліку на адну карову.
Сярэднясу тачны надой складае 18,9 кілаграма.
Да сяг нуць сённяш ніх вы ні каў
вельмі дапамагло
будаўніцтва малочнатаварнага комплексу, што ажыццяўлялася згодна з
Дзяржаўнай праграмай адраджэння
Брыгадзір МТФ «Комплекс» Вольга МАЛАШАНКА.

— Кожны год штосьці купляем, — гаворыць Вік тар Канстанцінавіч. Два кормараздатчыкі набы лі ўво сень, трак тар МТЗ 82,
розны прычапны інвентар, касілкі... Калі не будзеш укладацца ў
вы твор часць, атры ма еш менш,
чым чакаеш.
Умовы ў «Калінінскім» ствараюцца не толькі рагулям. Жывёлаводы і аператары машыннага
даення маюць зручныя пакоі адпачынку, спецадзенне. На зарплату
таксама не скардзяцца. У гаспадарцы сярэдні заробак складае
641 рубель.
— Павялічыць яго да 1000 пакуль не атрымліваецца, — адзначае
кіраўнік. — Трэба ж суадносіць рост
выручкі і аплаты працы. Зарплата
не павінна перавышаць прадукцыйнасць.
— ААТ «Калінінскі» на працягу
апошніх пяці гадоў у спісе самых паспяховых гаспадарак Добрушскага
раёна. І гэта заслуга ўсяго калектыву прадпрыемства.
Зараз аграномы сельгаспрадпрыемства пільна сочаць за надвор' ем — каб не пра пус ціць
аптымальныя тэрміны сяўбы. Як
сыдзе снег, зноў пачнецца вечнае
кола сельскагаспадарчых работ.
Кірунак — да максімальнага ўраджаю, — гаворыць дырэктар ААТ
«Калінінскі» Віктар Байдаў.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ПРАЦА РАЗАМ ДАЕ ПЛЁН

Сёння адкрытае акцыянернае таварыства «Завідаўскае» — адзін з бясспрэчных лідараў не толькі
ў Добрушскім раёне, але і на Гомельшчыне. Але ж шэсць гадоў таму яно плялося ў хвасце раённай
зводкі па надоях малака. Пасля таго як сельгаспрадпрыемства ўзначаліла Таццяна БЯЛЯН, толькі
паказчыкі па надоях выраслі ў тры разы. Штодзень тут дояць па 20,7 кілаграма ад адной фуражнай
каровы. Па гэтым паказчыку, кажа Таццяна Віктараўна, летась сталі другімі на Гомельшчыне:

ААТ «Завідаўскае» знаходзіцца на граніцы
трох дзяржаў. Гаспадарка мяжуе з Навазыбкаўскім і Злынкаўскім раёнамі Браншчыны,
а таксама з Гараднянскім раёнам Чарнігаўшчыны.

Урэшце, у «Завідаўскім»
усё на кі ра ва на на атрыман не вя лі ка га ма ла ка.
Бо менавіта яно дае прыбыткі, а значыць, магчымасць своечасова купіць
мінеральныя ўгнаенні, забяспечыць тэхніку палівам
і гаруча-змазачнымі матэрыяламі.
Таццяна Віктараўна падкрэслівае, што ўсе галіны ў
сельскай гаспадарцы ўзаемазвязаныя:
— Таму кожны наш спецыяліст не толькі бачыць
пэў ную праб ле му, але ж

На бы лі энер га на сы ча ны
трактар, пасяўны агрэгат.
Пад трым кай ад дзяр жавы стаў кор маўбо рач ны
камбайн КВК вытворчасці
«Гомсельмаша». Яшчэ некалькі адзінак неабходнай
тэхнікі ў гаспадарцы плануюць набыць сёлета.
У ААТ «За ві даў скае»
пастаянна вядзецца будаўніц тва. Дзяр жаў ная праграма адраджэння і развіцця вёскі дазволіла пабудаваць чатыры гады таму новы жывё ла га доўчы комплекс з даільным мабільным
блокам. Хутка адкрыецца
адрына для сухастою і раздою ка роў. Та кім чы нам
тут стварылі яшчэ чатыры
рабочыя месцы, адзначае
Таццяна Бялян:

Летась на абласным свяце «Дажынкі» ААТ
«Завідаўскае» атрымала другое месца —
сярод сельскагаспадарчых і іншых арганізацый (іх філіялаў), якія спецыялізуюцца на вытворчасці малака, не маючы жывёлагадоўчых
комплексаў.
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— Гаспадарка «Завідаўскае» такса ма ва лаў тваральная ў Добрушскім раёне. Наш ста так скла дае
3348 галоў. За мінулы год
мы надаілі 6580 тон. Гэта
103 працэнты да паказчыкаў 2017 года. Мы з'яўляемся аднымі з найлепшых
у ра ё не і па рэа лі за цыі
ма ла ка. Га тун кам экстра
і найвышэйшым прадаём
80 працэнтаў малака. Увогуле ж прыемна, што сярод
221 сельгасарганізацыі нашай воб лас ці мы ў спі се
лідараў. Дарэчы, складнікі поспеху з неба нам не
зваліліся. Усё залежыць ад
людзей, якія тут працуюць.
Цяпер у нас сфарміраваны прафесійны калек тыў,
і ўсе ведаюць, што строгае
выкананне тэхналагічных
пра цэ саў як у жы вё ла гадоўлі, так і ў раслінаводстве — не кап рыз кі раў-

да атры ма ем малака, — гаворыць
кі раў нік прад прыемства. — Для каро вак рых ту юць
Механізатар карысную збаланАляксандр ШЧУЧЭНКА. саваную сумесь са
шматлікімі вітамінніцтва, а залог выніковай нымі кампанентамі. Сёння
ра бо ты. Не ўсё ад ра зу мы маем запас кармоў на
атры ма ла ся: бы ло, што паў тара года. Да таго ж
сыходзілі работнікі, а по- ства ра ем кам форт ныя
тым назад вярталіся. Быў ўмо вы для жы вё лы: пене ка лі і не да хоп кад раў. райшлі на круглагадовае
Сёння ў нас аптымальны стойлавае ўтрыманне дойштат і стабільны калектыў, нага статка. Карова знау якім мож на быць упэў- ходзіцца на адным месцы
неным.
і атрымлівае сваю норму
За бес пя чэн ню па га- кармавых адзінак.
лоўя ўлас ны мі кар ма мі
Ле тась у гас па дар цы
і фу раж ным збож жам у было пабудавана пяць сі«За ві даў скім» — асаб- ласных траншэй аб'ёмам
лі вая ўва га. Ва ўмо вах па пяць тысяч тон кожная.
ня ўстой лі ва га на двор'я
важ на тэр мі но ва са ры ен- Аператар машыннага даення
та вац ца, якую культу ру Алена ТКАЧОВА.
лепш се яць. Сён ня ца рыца на па лях «За ві даўскага» — кукуруза. З яе рыхту юць не толь кі збож жа,
але і са ка ві тыя сі лас і сянаж — з да дат кам шматга до вых траў.
— Ка лі жы вё ла не даатрымае кармоў, мы не-

— Цяпер нарыхтоўка кармоў будзе сканцэнтравана
ў цэнтры гаспадаркі — гэта
важна з пункту гледжання
лагістыкі. Калі ўсё побач —
вельмі зручна для вытворчасці. Гэта таксама павінна
адбіцца на павелічэнні вытворчасці прадукцыі жывёлагадоўлі. Дарэчы, сёлета
на МТФ «Цэнтр» плануем
адкрыць дзве тэнтаваныя
адрыны для гадоўлі маладняка і новае памяшканне.
Гэта дазволіць павялічыць
дойны статак.

адразу прапануе выйсце з
яе. А праблем баяцца не
трэба, іх трэба вырашаць.
Хацелася б, каб у маім калектыве быў здаровы дух.
Каб лю дзі разу ме лі, што
ўдас ка наль вац ца трэ ба
пастаянна. Увогуле ж галоўнае, каб былі здароўе
і дабрабыт у сем'ях нашых
вяскоўцаў. Важна, каб нашы супрацоўнікі камфортна сябе адчувалі і з радасцю прыходзілі на свае рабочыя месцы.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

