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ВЫТВОРЧАСЦЬ БУДУЧАГА
Інфарматызацыя вытворчасці
і пашырэнне плошчаў
— Пра па ную па га ва рыць аб
тым, у якім кірунку зараз развіваецца гаспадарка, якія прыярытэты ў тэхналогіях, інфарматызацыі,
лічбавізацыі вытворчасці «Астрамечава»...
— Зараз у структуры вытворчасці прыкладна 70 працэнтаў складае
вытворчасць малака і мяса. Увесь
час у га лі не жы вё ла га доўлі ідзе
працэс мадэрнізацыі, паляпшэння,
развіцця. Скажам, у 2016 годзе жывёлаводы надаілі 8700 кілаграмаў
малака ад каровы, у 2019-м атрымалі ўжо 10 100. Апошнім часам крыху змянілі тэхналогію вырошчвання маладняку, асабліва цялушак.
Пра вя лі ма дэр ні за цыю фер мы ў
Астрамечаве, пашырылі пагалоўе,
паставілі даільную залу «Карусель»,
пабудавалі дадатковыя памяшканні
для вырошчвання маладняку. Вядзём рэканструкцыю на комплексе
па адкорме буйной рагатай жывёлы з наступнай зменай тэхналогіі
вырошчвання. Дойны статак за чатыры гады павялічылі на 500 галоў,
такім чынам цяпер дойны статак
складаецца з 3700 кароў.
Зыходзім з таго, што перш за ўсё
трэба захоўваць класічную тэхналогію, а нюансы, асаблівасці шліфуюцца ў залежнасці ад умоў, эканомікі,
іншых фактараў як у жывёлагадоўлі, так і ў земляробстве. Вядома, у
захаванні тэхналогій вялізную ролю
цяпер адыгрывае камп'ютарызацыя
вытворчага працэсу. Сёння, умоўна
кажучы, нашу карову відаць нават у
Мінску: колькі яна дае малака, як яе
лячылі, якая прымянялася тэхналогія
кіравання статкам. Усё гэта важна ў
тым ліку і для спажыўца нашай пра-

дукцыі. А з кабінета кіраўніка з дапамогай камер зараз можна назіраць
за любым вытворчым участкам, у
тым ліку жывёлаводчым.
Лічу, што на добрым узроўні ў
нас вядзецца селекцыйная работа.
Кормавытворчасць даўно выйшла на
новы ўзровень, цяпер адходаў альбо сапсаваных кармоў
у сі лас на-ся наж ных
траншэях няма, бо з
са ма га пачат ку ўсё
робіцца па правілах і
тэхналогіі.
Што да ты чыц ца
рас лі на вод ства, то
залежнасць ад умоў
надвор'я ніхто не можа адмяніць. Калі год
складваецца спрыяльна, атрымліваем 60—65
цэнтнераў з гек тара,
калі не вельмі шанцуе
з пагодай — у межах
45 цэнтнераў. Гаспадарка правяла вялікую
работу па культурна- Галоўны аграном Раман КРАЎЧУК (злева) правярае
тэхнічным паляпшэнні вільготнасць збожжа з поля. Справа вадзіцель Васіль ЧЫХ.
На суботніку па пасадцы дрэў.

глебы, работа гэтая працягваецца і
сёння. Некалі, яшчэ ў 80-я гады, былі перавезены ў цэнтр 96 хутароў,
а зям ля з участ каў уве дзе на ў
севазварот. А цяпер, дарэчы, у склад
гаспадаркі ўваходзяць 17 населеных
пунктаў.
Развіццё ж прадпрыемства бачым
у пашырэнні плошчы, нарошчванні
аб'ёмаў. Для гэтага ў студзені бягучага года купілі так званы вытворчы пік. Гэта былая птушкафабрыка
«Меднаўская» на поўдзень ад Брэста, якая знаходзілася на стадыі банкруцтва. Была ацэненая маёмасць,
якую і набыло «Астрамечава» разам
з зямельнымі ўгоддзямі. Такім чынам, калі раней плошча сельгасугоддзяў была 10 700 гектараў, то цяпер
яна складае 13 500.
Параіліся сваёй камандай, ацанілі
плюсы і мінусы і прыйшлі да высновы, што ў рамках гэтай гаспадаркі
кірункі далейшага развіцця не праглядаюцца на аддаленую перспектыву. Таму і пайшлі на здзелку і паявіўся ў нас пяты вытворчы ўчастак
«Прылукі». Крыху нязручна ў сэнсе
лагістыкі — на ўказаную вытворчую
плошчу даводзіцца дабірацца праз
Брэст, з астатнім вялікіх праблем няма. Зараз вядзецца арганізацыйная
работа, фарміраванне калек тыву,
тэхнічнае пераўзбраенне, гэта работа не аднаго дня.
— «Астрамечава» вядомае як
раз на пла на вая гас па дар ка, вы

Квітнеючы сад.

захавалі ўсе раней адкрытыя вытворчасці?
— Так, усё ёсць, і норкі гадуюцца, і шыюцца шубы для жанчын. Мы
не толькі яблыкі прадаём са свайго
саду, але і атрымліваем натуральны
сок. Праўда, зараз закансерваванае
абсталяванне для вытворчасці яблычных чыпсаў. Пакупнік, лічу, паступова падыходзіць да ўсведамлення карысці здаровага харчавання.
Культура харчавання расце, думаю,
неўзабаве і гэтая вытворчасць будзе
запатрабаваная.
У нас ёсць свая перапрацоўка.
У 2008 годзе гаспадарка набыла кантрольны пакет акцый ААТ «Брэсцкае
марожанае». Цяпер там выпускаецца малако, тварог, сыркі і цэлы
пералік іншай прадукцыі з нашага
малака класа «экстра». Наш канёк —
натуральная прадукцыя. Таму ўсе
вырабы пад маркай «Астрамечаўскія прасторы» і «Цімоша» маюць
самую высокую якасць, спажыўцу
мы прапануем натуральнае і здаровае харчаванне.

Новае будаўніцтва —
прыкмета развіцця
— Калек тыў адкрытага акцыянернага таварыства «Астрамечава» — гэта...
— ...880 чалавек плюс 135, якія далучыліся нядаўна пасля пакупкі, аб якой я гаварыў. Людзі — гэта
наш асноўны капітал і асноўнае дасягненне. Калі вы
заўважылі, каля ўваходу ў наш будынак устаноўлена Дошка гонару, на якую занесены 22 прозвішчы.
Дошка абнаўляецца кожныя два гады. Трапіць на яе —
прэстыж для кожнага працаўніка, да таго ж ёсць
важкі матэрыяльны стымул, кожнаму з найлепшых
выплачваецца прэмія. Радуе, што многія, асабліва
маладыя, лічаць за гонар не толькі бачыць свой
партрэт у шэрагу лепшых, але і наогул быць членамі нашага калектыву. Таму асабліва не імкнуцца
ў горад, а стараюцца будаваць жыллё. Пры гэтым,
заўважце, хочуць не атрымліваць, як раней, ад гаспадаркі, а ўзводзіць уласны дом, значыць, пускаць
карані. У нас жа ўсе ўмовы ёсць для адпачынку, для
заняткаў спортам, для адукацыі і самаадукацыі.
У Доме культуры працуюць школа мастацтваў і музычная школа. Самадзейны калектыў «Астрамечаўскія
Лявоны» нядаўна зноў пацвердзіў званне народнага.
Ёсць коннаспартыўная школа, розныя спартыўныя
секцыі, прысутнічаюць усе аб'екты сацыяльна-культурнага кірунку.
— Нездарма ж Астрамечава
выбралі адрасам праекта «Вёскі
будучага»...
— У гэтым, несумненна, ёсць пэўны довад. Нават у апошніх задумах
стварыць цэлы турысцкі кластар і
аб'яднаць у адно кола некалькі населеных пунктаў. Геаграфічнае становішча таму спрыяе. На поўначы —
да ро га Сло нім — Вы со кае, на
поўдні — Брэст — Высокае, на ўсходзе — дарога Брэст — Белавежская
пушча, а мы размешчаны ў сярэдзіне гэтага трохкутніка. З часам турыстычны кірунак будзе запатрабаваны, бо побач шэраг цікавых з пункту гледжання
вандроўніка аб'ектаў. У нас ёсць свая гасцініца, што
актуальна для турыстаў. Наколькі я ведаю, нядаўна
разбіты новы квартал пад будаўніцтва на 100 участкаў, а гэта першая прыкмета ўстойлівага развіцця
населенага пункта.
Святлана ЯСКЕВІЧ.
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