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ЗАХАВАЦЬ І ПРЫМНОЖЫЦЬ НАБЫТКІ
Доўгі час адкрытае акцыянернае таварыства «Пакроўскі»
ўзначальваў Віктар Свянцецкі. Віктар Іосіфавіч, мудры
і вопытны кіраўнік, шмат зрабіў для развіцця гаспадаркі, пакінуў
для прадаўжальнікаў сваёй справы добрую аснову.
Цяпер ён працуе на іншай пасадзе, а яго паслядоўнікі захоўваюць
і прымнажаюць набыткі.

Жывая работа
для дырэктара
З 1 са ка ві ка гэ та га го да «Пакроўскі» ўзначаліў Яў ген НІ ЧЫНГЕР. За кон чыў Бе ла рус кі аграрны тэх нічны ўні версі тэт, пра цаваў
ін жы не рам-элект ры кам у ад ной
з сель гас ар га ні за цый, га лоў ным
энергетыкам на Кобрынскай птушка фаб ры цы, ва ўпраўлен ні сельскай гас па даркі і хар чаван ня райвыкан ка ма.
— Яўген Ігаравіч, вы ў сельскай
гаспадарцы не навічок. І ўсё ж новая
пасада, новы калектыў...
— Праб лем асаб лі вых не бы ло.
Ад роз нен не ад ра ней шых па сад,
ві даць, у тым, што тут больш адказ нас ці за спра вы, вы ні кі дзейнас ці, за кад ры. Да вя ло ся спа сцігаць неш та но вае. Але ска заць,
што бы ло вель мі цяж ка, не ма гу.
Па па ра ду звяр таўся да сва іх калег — кі раў ні коў ін шых гас па дарак — ні ко лі не ад маў ля лі. Дапа ма га юць, заў сё ды ідуць на сустрач і рай вы кан кам, і ўпраўлен не
сель скай гас па дар кі, пад ка жуць,
пад тры ма юць, — за пэў ніў Яў ген
Іга ра віч. — А на огул ра бо та мне
па да ба ец ца. Гэ та ра бо та жы вая —
у по лі, мех май стэр нях, на фермах, гэ та — па ста ян ныя зно сі ны з
людзь мі. У ка бі не це бы ваю га дзіну-дру гую, каб пра вес ці пла нёр ку,
пад пі саць да ку мен ты, пры няць навед валь ні каў.

Такія задачы ставяць
у адкрытым акцыянерным
таварыстве «Пакроўскі»

лічваецца восем энерганасычаных
трак тароў, пасяўныя агрэгаты, раскідвальнікі. Словам, усё неабходнае
для сяўбы, уборкі, апрацоўкі сельгаскультур. Але плануем паціху яго
аб наўляць. У не ка то рых ма шын
выйшаў тэрмін амартызацыі, праца ваць на іх не мэ та згод на, шмат
сродкаў выдаткоўваецца на рамонт,
пакуп ку дэталяў, — адзначае Яўген Ні чын гер. — Куп ля ем но вую
тэхніку, нядаўна набылі праз лізінг
самаходны апырсквальнік, паколькі вя лі кія пло шчы ад ве дзе ны пад
рапс — 560 гек та раў. Та му гэ тая
тэх ні ка нам вель мі спат рэ біц ца.
На бы лі такса ма кор ма раз дат чык
і кор ма змя шаль нік для жы вё лы.

Хуліганаў
не трымаюць

— Людзей у нас хапае, усяго ў калектыве налічваецца 225 чалавек, яны
самаадданыя працаўнікі, не кідаюць
работу на паўдарозе, даводзяць яе да
канца, — менавіта так характарызуе
кадры Яўген Нічынгер. — Недахопу ў
спецыялістах таксама няма. Нядаўна
ўзялі новага начальніка гаража. Зарплата ў нас дастойная. І калі ў чалавека ёсць жаданне добра зарабляць,
гэта цалкам магчыма. Мы разумеем,
што замацаваць кадры можна жыллём.
Вытворчая нарада. Злева направа: намеснік дырэктара Аляксандр ШАЎЧЭНКА,
У нас пабудавана шмат дамоў па Дзярінжынер па ахове працы Юрый ГОЛУБ, дырэктар гаспадаркі Яўген НІЧЫНГЕР,
жаўнай праграме аднаўлення і развіцця
намеснік дырэктара па жывёлагадоўлі Генадзь НІКІЦЮК, намеснік галоўнага
сяла, так званых
бухгалтара Святлана ХАМУТОЎСКАЯ, інспектар аддзела кадраў Людміла ВАЛАСЮК.
Якасць прадукцыі у народзе «прэвытрымліваюцца, надоі растуць за
малочнатаварнай фермы зідэнцкіх» доміпад пільным кантролем
кошт правільнага збалансаванага
каў. Тут жывуць
лабаранта Алы КЛІМЧУК.
рацыёну — камбікорм, шрот, кармане толькі спецывыя дабаўкі. На тэрыторыі комплексу
ялісты, але і даГе надзь НІ КІ ЦЮК — на мес- абсталявана ветэрынарная аптэка,
яркі, механізатанік дырэктара па жывёлагадоўлі. якая забяспечана ўсімі неабходнымі
ры, хлебаробы.
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Менавіта ад яго ў многім залежаць
Так, па заканавынікі ў гэтай галіне. А Генадзь Аляк- не шкадуе. Бо здароўе статка — задаўстве можна
сандравіч, як падкрэсліў дырэктар, лог добрых надояў. У сакавіку, калі
да ваць гэ тае
жыллё і медыкам, і настаўнікам, і работнікам
культуры. Але ў
У гаспадарцы шмат увагі аддаюць развіццю жывёлагадоўлі. Тут функпершую чаргу
цыянуюць два малочнатаварныя комплексы і дзве малочнатаварныя
за бяс печ ва ем
фермы, налічваецца 1720 дойных кароў. Акрамя таго, на чатырох фермах
ім сваіх работнівырошчваюць маладняк. У параўнанні з перыядам мінулага года павялікаў, каб выключыць цякучасць кадраў.
чыліся надоі малака. Цяпер тут атрымліваюць у сярэднім па 17,81 літра «белага золата» ў суткі ад кожнай
Сёлета ўвядзём у эксплуатацыю яшчэ
рагулі. Малако здаюць на перапрацоўку на Кобрынскі масласырзавод экстра-класам і вышэйшым гатункам,
адзін дом, які пакуль у стадыі будаўніцпершага практычна няма. Жывёлаводы разумеюць, што іх заробкі залежаць не толькі ад колькасці надоенай
тва. У гаспадарцы ёсць чарга на паляппрадукцыі, але і ад яе якасці. Таму прымаюць неабходныя захады, каб здаваць усё малако экстра-класам.
шэнне жыллёвых умоў. Адпаведна тут
Як кажуць, малако ў каровы на языку. Як пакорміш, так і атрымаеш. Таму ў «Пакроўскім» нарыхтоўка
будзе выдзяляцца плошча тым, хто мае
кармоў — на першым месцы. Ужо назапашана больш 13,5 тысячы тон сенажу. І на гэтым тут не спыняюцца.
патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў.
Корманарыхтоўка працягваецца. Хутка падаспее кукуруза, якая будзе выкарыстана на сілас. Шмат сенажу
Паралельна мы вядзём рамонт старых
закладваюць у палімерныя матэрыялы.
кватэр. У хуткім часе туды заселяцца
У акцыянерным таварыстве выканалі дзяржзаказ па збожжавых. Астатні ўраджай пакідаюць у сябе або на
А спадчына новаму кіраўніку дадзве сям'і.
давальніцкіх умовах завозяць для перапрацоўкі на камбікормавыя заводы, каб забяспечыць гадавую патрэбу
сталася немалая. Сёлета збожжаТых, хто працуе абыякава, абы
грамадскага статку ў кармах. Гаспадарка цалкам забяспечана сіласна-сянажнымі
выя каласавыя займалі 2329 гектадзень да вечара, выпівох, прагульшчытраншэямі. А калі надвор'е сыграе на рукаў Яўген Ігаравіч называе хуліганамі.
Слесар Дзмітрый СТЭЛЬМАШУК
ку і будзе добры ўраджай кукурузы,
Такіх у гаспадарцы не трымаюць. Каду памяшканні, куды паступае прадукцыя
На кукурузных палетках
ры карпатліва падбіраюць шляхам
пры неабходнасці тут змогуць у
малочнатаварнай фермы.
гаспадаркі вырас багаты ўраджай,
конкурснага адбору. Калі на расціслыя тэрміны пабудаваць
які папоўніць кармавую базу.
боту просіцца незнаёмы чададатковыя.
лавек, з іншай мясцовасці,
тэлефануюць на яго ранейшае месца работы,
Яўген Ігаравіч заступіў
цікавяцца, як ён там
на пасаду дырэктара,
сябе зарэкамендаваў.
у гас па дар цы да ілі
Гультаям — адназнач11 літраў малака на
на адмаўляюць. А добкарову, а цяпер —
расумленныя работніамаль 18.
кі пасля адпаведнага
—
Плануем
апытання: дзе хочуць
атрымліваць больш
працаваць, на якіх
«бе ла га зо ла та»,
умовах, застаюцца.
не стаяць на адным
Вядома, у тым выпадмес цы. Для гэ та га
ку, калі абодва бакі ўсё
ёсць усе падставы. На
задавальняе і яны прыхоновым комплексе прадзяць да згоды.
цуюць чатыры даяркі, на
— Мы таксама заключастарым — дзве, у раздойем дагаворы з вышэйшымі і
ным цэху — адна. Ёсць падсярэдне-спецыяльнымі навуменныя, якія даюць выхадныя.
чальнымі ўстановамі на мэтавую
раў, азімы рапс — 560 гектараў. Іх спецыяліст кваліфікаваны, сапраўд- Стараемся, каб людзі працавалі па
падрыхтоўку маладых спецыялістаў.
неабходна было ўбраць своечасо- ны прафесіянал, які разумее, што без зменах, не перапрацоўвалі. У работІ пасля навучання яны вяртаюцца да
ні
ках
не
ма
ем
па
трэ
бы.
Ідуць
доб
рава, у сціслыя тэрміны і без страт. удасканалення, укаранення новых
нас. Пакуль пасля абавязковай адпраЗ гэтымі задачамі хлебаробы па- тэхналогій нельга атрымаць вялікае ахвотна, нават маладыя дзяўчаты.
У планах — да будучага жніва аб- цоўкі ніхто не сышоў з гаспадаркі. Мы
спяхова справіліся, абмалацілі ўсё, малако. У прыватнасці, на малочзавесціся яшчэ адным збожжаўбо- разумеем, калі ў нас будуць моцныя
як кажуць, да апошняга зярнятка. натаварным комплексе «Мінінка»,
рачным камбайнам КЗС-1624. Гэты спецыялісты, работнікі, то і гаспадаркамбайн добра зарэкамендаваў ся- ка будзе развівацца, рухацца наперад.
Ураджайнасць склала 45,6 цэнтнера які разлічаны на 765 галоў буйной
— Ма шын на-трак тар ны парк бе на нашых палях — за два гады Раскідвацца кадрамі, а затым шукаць
з гектара, што значна вышэй леташ- рагатай жывёлы, ідзе ўладкаванне
годную замену — няма сэнсу.
няй. Намалацілі каля 10,5 тыс. тон даільнай залы ў цэху раздою. Асноў- асна шча ны доб рай тэх ні кай. На- не было сур'ёзных паломак.
збожжа, рапсу — 1000 тон. Гэтаму ныя работы практычна закончаны.
Перадавы механізатар Фёдар МАРЧУК.
Да 1 студзеня 2020 года плануецца
паспрыялі ўмовы надвор'я. Але найўвесці яе ў дзеянне. Мяркуецца такбольш адказнасць работнікаў і спесама рэканструкцыя памяшкання па
цыялістаў, захаванне тэхналагічных
вырошчванні цялушак, за ўласныя
працэсаў і агратэхнічных тэрмінаў.
сродкі, без прыцягнення крэдытаў.
У гаспадарцы ўжо ўправіліся з сяў— Вось у гэтым новым будынку,
бой азімага рапсу. Пасяўныя пло- дзе мы знаходзімся, утрымліваецца
шчы гэтай культуры засталіся на ра- 640 кароў і яшчэ 200 галоў — у разнейшым узроўні. Цяпер у разгары дойным цэху. Ёсць і старое памяшсяўба азімых збожжавых, пад якія канне на 340 галоў, дзе прайшла
адведзена 1800 гектараў. Акцыянер- рэканструкцыя, — расказала загаднае таварыства займаецца таксама чыца комплексу Ірына МАРЧУК. —
вырошчваннем цукровых буракоў Для жывёлаводаў створаны належна плошчы 450 гектараў. «Гэта для ныя бытавыя ўмовы: памяшканні
нас — прыярытэтны кірунак, — пад- для прыёму ежы з халадзільнікамі,
крэс ліў ды рэк тар. — Пра дук цыю мікрахвалёўкамі, чайнікамі. Ёсць цёпздаём на Жабінкаўскі цукровы за- лыя туалеты, душавыя. Працаваць
вод на перапрацоўку. Дзяржзаказ у таксама тут камфортна. Устаноўлеколькасці 10 300 тон салодкіх кара- на даільнае абсталяванне нямецняплодаў выканаем».
кай кампаніі «Вестфалія», тэхналогіі

За ўласныя сродкі,
без крэдытаў

«Белага золата» стала больш

Захаванне тэхналогіі
і агратэхнікі — святое
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На службе — тэхніка

