Підсумки аграріїв у 2011 році

Аграрії району підвели підсумки роботи у 2011 році

4 листопада 2011 року в районній державній адміністрації відбулася нарада з питань
виконання завдання поточного року, а також окреслені плани на 2012 рік в
агропромисловому комплексі.

Розпочав нараду голова Первомайської райдержадміністрації Віктор Антонович
Намчук, який ознайомив присутніх сільгоспвиробників з питаннями наради. В роботі
наради прийняли участь голова районної ради А. М. Біда, сільські голови і
сільгоспвиробники всіх форм власності.

Про підсумки роботи агропромислового комплексу району в 2011 році присутніх
ознайомила начальник АПР РДА Л. В. Зубкова. Підводячи підсумки роботи
агропромислового комплексу в 2011 році Любов Володимирівна зазначила, що рік був
доволі складним. В наслідок цього, посівна площа сільськогосподарських культур на
початок збирання скоротилась на 3443 га (5 %) і склала 69204 га, але навіть з
урахуванням загибелі культур, вона все рівно залишилась більшою на 2792 га ніж в
минулому році.

Особливу увагу начальник АПР приділила підготовці площі під посів цукрового буряку
на 2012 рік. Так, в районі проведено глибоку оранку на площі 2000 га, при завданні 2554
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га. На ряду з цим в планах посіву на наступний рік немає цукрового буряку у таких
сільгосппідприємств як СТОВ «Україна Нова», СТОВ «Ржавчик», ТОВ «Супіна Агро»,
СТОВ «Овена», ТОВ «Агроком», ТОВ «Пісчанська», ТОВ ВКФ «Таїр», ПП «Сардур».

Крім цього в районі закінчено посів озимого клину, при плановому завданні 25900 га,
посіяно 26337га, або 105%. З них озиме жито складає 1500 га.

Закінчуючи доповідь, начальник АПР відмітила досягнення. В цьому році район зайняв
9 місце по розвитку сільськогосподарського підприємства в області, в минулому році було
14 місце. Якщо будуть виконані всі завдання, які стоять перед аграріями, то наш район
поверне славні традиції по займанню перших місць в обласному рейтингу.

Далі нараду продовжила начальник відділу виробництва продукції тваринництва Н. М.
Ісіченко, котра доповіла про стан тваринництва в нашому районі. По підсумкам рейтингу
у тваринництві Первомайський район займає третє місце в області, але на жаль цією
галуззю, зокрема молочним скотарством, займаються два базові господарства СТОВ
«Ржавчик» та АФ «Киселі», а також фермерське господарство «Р. А. Кобелєва» та
ФОП Капустенко.

За 9 місяців 2011 року усіма категоріями господарств забезпечено зростання
чисельності великої рогатої худоби, корів, свиней, овець. На сьогоднішній день в
сільгосппідприємствах району налічується 925 голів великої рогатої худоби, в тому числі
346 голова корів. Поголів’я свиней налічує 1000 голів, а поголів’я овець – 691 голову.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року сільськогосподарськими
підприємствами збільшено чисельність великої рогатої худоби на 12 % (99 голів), також
зросла чисельність дійної череди на 10% (32 голови), поголів’я свиней залишилось на
рівні минулого року, а поголів’я овець зросло на 60% (+252 голів). За 9 місяців поточного
року виробники отримали 262 голови телят, згідно графіків розтелення до кінця року
заплановано отримати додатково 80 телят. Вихід телят на 100 корів по району складає
45 голів. Введено 39 голів нетелів на 100 корів, що на 16 голів більше від
середньообласного показника. Одержано поросят 1196 голів, що на 16 голів більше ніж
було у 2010 році.

Також Наталія Миколаївна докладно проінформувала присутніх про молокоприймальні
пункти по збиранню молока у населення, підготовки тваринництва до зимово-стійлового
періоду, заготівлі кормів, а також про дотації які передбачені урядом.
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На нараді детально були розглянуті і інші питання пов’язані з аграрним комплексом.

Закінчуючи нараду голова райдержадміністрації і голова райради вручили державну
нагороду України ювілейну медаль «20 років Незалежності України» Олені Михайлівні
Грущенко ПСП «Добробут».
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