Краіна моцная рэгіёнамі: Кобрынскі раён

КАДРЫ,
НА ЯКІЯ ВАРТА РАЗЛІЧВАЦЬ

Будні аграрыяў

Брэстчына
адсвяткавала дажынкі.
Завершаны першы этап
уборкі ўраджаю. Можна
падвесці некаторыя
вынікі, абазначыць
асобныя кірункі
далейшага развіцця
аграрнай галіны, крыху
зазірнуць у заўтрашні
дзень. Гэта мы робім
разам са старшынёй
Кобрынскага
райвыканкама Міхаілам
ГРЫШКЕВІЧАМ.
— Вы кіруеце раёнам другі
год, Міхаіл Міхайлавіч. Якой вам
бачыцца сельская гаспадарка
раёна, чаго ўдалося дасягнуць,
над чым трэба працаваць?
— Пачнём з таго, што дынамічнае і паступовае развіццё Кобрынскага раёна адчуваецца ва
ўсіх сферах народнагаспадарчага
комплексу. А сельская гаспадарка
з'яўляецца надзвычай важнай галіной у эканоміцы раёна. У сваёй
штодзённай рабоце я акцэнтую
ўвагу на гэтым кірунку. Прайшла
рэарганізацыя шэрагу сельгаспрад пры ем стваў: ААТ «Мі нянка» далучылі да «Пакроўскага»,
ААТ «Кутузаўскі» — да «Любані».
Важную ролю, як заўсёды, надаём
развіццю матэрыяльна-тэхнічнай

базы гаспадарак. Сёння ў раёне
вядзецца будаўніцтва буйных малочнатаварных комплексаў ў ААТ
«Раданежскае» і ААТ «Батчы». Названае — толькі невялікія штрыхі
да вялікай работы, якая праводзіцца ў аграрнай галіне.
Пры гэтым кіраўнікі і спецыялісты займаюцца ўдасканаленнем
кармавой базы, сістэмы ўтрымання і кармлення жывёлы, ад якой
цалкам залежаць прывагі і надоі.
У земляробстве працуем над укараненнем новых відаў раслін з улікам кліматычных асаблівасцяў.
І вядома, пры гэтым клапоцімся пра
павышэнне заробкаў аграрыяў.
— У гаспадарках раёна завершана ўборка збожжавых і зернебабовых. Якімі асаблівасцямі

вызначыўся гэты год, якіх вынікаў дасягнулі земляробы?
— Прырода, як вядома, у гэтым
сезоне не раз выпрабоўвала хлебаробаў на трываласць, асабліва анамальнай засухай. Але, нягледзячы
на экстрэмальныя ўмовы, мы атрымалі добры ўраджай збожжа. Сёлетні намалот у засеках раёна без уліку кукурузы, грэчкі, проса большы
за леташні на 25 тысяч тон. Самая
высокая ўраджайнасць атрымана
ў ААТ «Агра-Кобрынскае» — 71,1
цэнтнера з гектара, у ААТ «Пакроўскі» — 45,6. Ды і ў цэлым па раёне
ўраджайнасць на чатыры цэнтнеры
з гектара перасягнула леташнюю.
Як па каз вае ана ліз, клю чавую ролю ў атрыманні высокіх
ураджаяў адыгрывае дык татура
тэхналогіі, якая прадугледжвае
высокую культуру земляробства
і дысцыпліну кадраў на кожным
асобна ўзятым участку. Варта адзначыць, што ў Кобрынскім раёне
калектывы цэлага шэрага сельгаспрадпрыемстваў працуюць цікава,
плённа і здольныя вытрымліваць
напружаную канкурэнцыю. А сёння, напярэдадні раённых дажынак,
хочацца выказаць словы вялікай
падзякі і хлебаробам, і работнікам
перапрацоўчай галіны раёна за
руплівую і напружаную працу, за
любоў і пашану да роднай зямлі.
— Заўсёды ў кантэксце размо вы пра развіццё сель скай
гаспадаркі гаворка заходзіць
пра кіраўнікоў гаспадарак, якія
нясуць асаблівую адказнасць.

Што можна сказаць у гэтым кірунку, на кім трымаецца сельская гаспадарка раёна?
— Аўтарытэт кожнага кіраўніка
вымяраецца прадпрымальнасцю,
своечасовым і эфек тыўным пошукам рэзерваў і магчымасцяў,
уменнем арганізаваць калек тыў
на дасягненне пастаўленых задач.
Працаваць у гэтым кірунку імкнуцца ўсе нашы кіраўнікі без выключэння. Імі ўзяты курс на ўкараненне высокаэфектыўных тэхналогій
у раслінаводстве і жывёлагадоўлі,
зніжэнне выдаткаў на вытворчасць
прадукцыі, укараненне энергазберагальных тэхналогій. Асновай
акрэсленай дзейнасці былі і застаюцца прафесійныя і нацэленыя на
вынік кадры. На іх мы ўскладаем
вялікія надзеі ў павышэнні эфек-

ПШАНІЧНЫЯ ЗЕМЛІ
Намеснік дырэктара Пётр ЗНАХАРЧУК
аглядае нарыхтаваную падчас жніва салому.

У адкрытым акцыянер ным тава рыст ве
«Агра-Кобрын скае» на працягу некаль кіх
га доў ладзяцца «Дажын кі». Сёле та такса ма
не абышло ся без свята апошняга снапа.
Падчас яго людзі весялі лі ся, слу ха лі вы ступ лен ні
месцы па ўраджайнасці. Хоць
плошчы пад збожжавыя адведзены невялікія — 570 гектараў, тым не менш валавы
збор склаў 4053 тоны. Гэта на
1150 тон больш, чым летась.
У дзяржаўныя засекі засыпалі 900 тон харчовай пшаніцы
трэцяга класа.
Поспеху спрыяе тое, што
ў аг ра комп лексе сфар міра ва ная ка ман да моц ных
спе цыя ліс таў, пра фе сі я налаў сваёй справы. Галоўны
аграном Іван ГУСАК на гэтай пасадзе больш за 20 гадоў. Можна сказаць, ён віртуоз у сваёй спецыяльнасці.
Нездарма двойчы атрымліваў прэмію з рук Прэзідэнта
Беларусі Аляксандра Лукашэнкі.

са ма дзей ных ар тыстаў. І, вядо ма ж, галоў ны мі
віноў ні ка мі ўрачыстас цяў бы лі пе рада ві кі
жніва. Іх павін ша ваў ды рэк тар гаспа дар кі
Сяр гей СЕЛІ ВЕСТ РАЎ, уру чыў грама ты
і па да рун кі.

— Такіх вынікаў дамагаемся перш за ўсё дзякуючы людзям — механізатарам, хлебаробам, спецыялістам, а таксама — за кошт строгага выхавання тэхналагічных працэсаў,
тэрмінаў. У нас няма праблем
з набыццём угнаенняў, сродкаў аховы культур. Закупляем
іх цалкам пад патрэбы. — кажа Іван Іванавіч. — 71 цэнтнер
з гектара для нас — не мяжа.
Але гэта эканамічна абгрунтаваная ўраджайнасць. Для таго
каб сабраць большы ўраджай,
неабходна ўкладваць у яго і
больш сродкаў, матэрыяльных

Кіраўнік гаспадаркі Сяргей СЕЛІВЕСТРАЎ (першы справа), галоўны аграном Іван ГУСАК
гутараць з перадавым механізатарам Сяргеем ЖОЛАХАМ і яго сынам Міхаілам.
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Так трымаць!

Агракомплекс «Кобрынскае» па памерах невялікі.
Ды працуе гаспадарка эфектыўна ў плане эканомікі, пра
што сведчаць вынікі.
— Мы займаемся рапсам,
тра ды цый на ку куру зай на
зерне, вырошчваем збожжавыя, гародніну — бульбу, сталовыя буракі, моркву. Асноўная для нас культура — пшаніца, якая добра каласіцца на
нашых землях. Нездарма іх
на зы ва ем пша ніч ны мі, —
уводзіць у курс справы Сяргей Дзмітрыевіч. — Сёлета
атры ма лі са мую вы со кую
ўра джай насць збож жа вых
у Брэсцкай вобласці — 71,1
цэнтнера з гектара. На працягу дваццаці пяці гадоў традыцыйна мы займаем першыя

тыўнасці работы сельскагаспадарчых прадпрыемстваў.
Варта сказаць, што існуе праблема забеспячэння аграпрамысловага комплексу раёна кваліфікаванымі кадрамі. У сельгаспрадпрыемствах раёна апошнім
часам стабільна ёсць вакансіі. Над
іх запаўненнем працуюць аддзелы
кадраў і кіраўнікі.
У гэтым годзе, напрыклад, да
ра бо ты ў сель гас ар га ні за цы ях
прыступілі 45 маладых спецыяліс таў. Гэта кадры, на якія мы
разлічваем і якім дапамагаем замацавацца ў нашых гаспадарках.
Спадзяёмся, што яны палюбяць
сваю работу. Зямля не церпіць выпадковых людзей — толькі за шчырую адданасць яна шчодра дзякуе
багатым ураджаем.

рэсурсаў, што пацягне зніжэнне рэнтабельнасці. Зразумела, можна было б вырошчваць
іншыя культуры — яравы ячмень, больш сеяць трыцікале.
Але за аснову мы бяром эканоміку. У прыватнасці, пшаніцу здаём у большасці трэцім
класам, кожная тона прыносіць 380 рублёў. Таму і робім
стаўку на гэтую культуру.
Варта адзначыць, што ў
гаспадарцы ўсяго тры збожжаўборачныя камбайны КЗС1218. На адным з іх працаваў
дружны сямейны тандэм —
бацька і сын — Сяргей і Міхаіл
Жолахі. Экіпаж намалаціў
1,6 тысячы збожжа, астатнія
крыху менш. Убіралі зерневыя
на самых мінімальных хуткасцях, каб не страціць ніводнага зярнятка. І хоць пачыналі
ўборку амаль на тыдзень пазней за іншых, закончылі аднымі з першых. І яшчэ дапамаглі на хлебнай ніве суседнім
сельгасарганізацыям.
Дадам, што для ўдзельнікаў жніва было наладжана
паўнавартаснае двухразовае
харчаванне, стравы прывозілі
з рэстарана Кобрына. Невялікую частку яго кошту аплачва лі хлеба робы, ас тат няе
кампенсавала гаспадарка.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ,
Алена ДАЎЖАНОК,
фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

