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Агітатор, твоє місце сьогодні в полі, 
там, де йде боротьба за врожай. Всіма 
засобами політичної агітації треба допо
магати трудівникам села вчасно і без 
втрат провести збирання хлібів і заготівлі 
сільськогосподарських продуктів.

Вінницька область. Змагаючись на честь 40-х роковин Великого 
Жовтня, тваринники Вінницького району зобов'язалися одержати по 
325 центнерів молока і по 100 центнерів м'яса на кожні 100 гекта
рів земельних угідь, в тому числі по 60 центнерів свинини на 100 
гектарів орної землі. Сотні доярок і свинарок з честю виконують 
взяті зобов’язання. Першість у змаганні утримує майстер високих 
надоїв молока, доярка колгоспу імені XVII партійної конференції 
О. П. Островська. З  1 січня до 1 червня вона вже одержала по 
2879 кілограмів молока від корови при жирності 4,2 процента. 
Середньодобовий удій молока від кожної корови її групи становить 
20 кілограмів.

На фото: передові доярки колгоспу імені XVII партійної конфе
ренції, які надоїли на 1 червня більше як по 2000 кілограмів моло
ка від корови. Справа наліво—Г. М. Комар, О. П. О стровська, 
Л. У. Вечірко і Н. Г. Нікітенко.

Фото Ю. Копита.(Фотохроніка РАТАУ).

Кращі доярки колгоспу
Тваринники сільгоспартілі 

імені Шевченка борються за 
підвищення продуктивності ко
рів, збільшення надоїв молока. 
У  них одне прагнення—дати 
рідній Батьківщині більше мо
лока. Серед доярок колгоспу 
все більшого розмаху набирає 
змагання на честь 40-річчя 
Великого Ж овтня.

Високих показників домага
ються доярки Євдокія Таранен
ко та Любов Сланевська, які

уже три місяці тримають пе
рехідний мандат учасника об
ласної наради передовиків сіль
ського господарства. Є . Тара
ненко від кожної корови вже 
одержала понад 1500 літрів 
молока, а Л. Сланевська — 
близько 1400 літрів.

Добрих трудових успіхів до
биваються також доярки Надія 
Сокур та Валентина Чорноус.

М. МИХАЙЛОВСЬКА.

П е р е д о в а  с в и н о ф е р ма
Свиноферма Мартоноського 

колгоспу імені Сталіна по пра
ву вважається одною з най
кращих по зоні Панчівської 
МТС. Працівники ферми пал
ко сприйняли заклик рідної 
Комуністичної партії— у най
ближчі роки наздогнати Спо
лучені Штати Америки по ви
робництву м'яса, молока і мас
ла на душу населення.

Серед трудівників шириться 
змагання за збільшення свино
поголів’я і підвищення його 
продуктивності. Свині добре 
погруповані, одержують висо
копоживні корми. Хороші ор

ганізаторські здібності прояв
ляє завідуючий свинофермою 
Олексій Степанович Бабаліч. 
За шість місяців в колгоспі 
вже вироблено на кожні 100 
гектарів ріллі понад 10 цент
нерів свинини.

Добрих показників у змаган
ні домоглися свинарки Марія 
Негара та Фросина Бушман, 
які одержали по 11 поросят 
від кожної свиноматки. Свій 
багаторічний досвід вони пере
дають іншим свинаркам.

Г. ЛЯГУЛ, 
рахівник артілі.

С т а р а н н а  п р а ц я
Понад два роки сумлінно 

трудиться чабаном у колгоспі 
імені Петровського Анастасія 
Андріївна Любимська. Вона 
старанно доглядає закріпле
не поголів’я овець. Взимку і 
влітку випасає овець, дбає, 
щоб тварини були добре вгодо

вані, тримає приміщення в 
чистоті.

Все це дало певні успіхи. 
З кожної вівці Анастасія Лю
бимська настригла по 4,1 к і
лограма вовни.

І. ЧУГУТ, 
член сільгоспартілі.

На честь знаменної дати
Новими трудовими успіхами 

прагнуть зустріти сорокаріччя 
Великого Жовтня тваринники 
колгоспу імені Калініна. На 
честь знаменної дати широко 
розгорнулося соціалістичне зма
гання.

Непоганих успіхів у змаган
ні домоглася пташниця сіль
госпартілі Парасковія Петрівна 
Кізіль, яка на кожну курку- 
несучку вже одержала по 48 
яєць.

О. КОЗАР.

Соціалістичні зобов’язання працівників 
сільського господарства Кіровоградської області

Колгоспники і колгоспниці, 
працівники МТС і радгоспів, 
спеціалісти сільського господар
ства, всі трудящі Кіровоград
ської області з величезним 
піднесенням сприйняли завдан
ня великої державної ваги, 
поставлене Центральним Комі
тетом КПРС,—у найближчі ро
ки наздогнати Сполучені Шта
ти Америки по виробництву 
м'яса, молока і масла на ду
шу населення.

Ми добре усвідомлюємо, що 
успішне розв’язання цього зав
дання забезпечить підвищення 
матеріального добробуту радян
ського народу.

Включившись у всенародне 
соціалістичне змагання за гід
ну зустріч 40-х роковин Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції, колгоспи і радгоспи 
області за минулі місяці 1957 
року значно збільшили вироб
ництво продуктів тваринництва, 
і область достроково виконала 
піврічний план заготівель і 
закупок м ’яса, молока та яєць. 
Державі здано і продано біль
ше, ніж за такий же період 
минулого року, м’яса на 8,7 
тисячі тонн, молока на 2,7 
тисячі тонн і яєць на 19,7 
мільйона штук.

Підрахувавши свої можли
вості, трудівники сільського 
господарства Кіровоградської 
області за прикладом працівни
ків сільського господарства 
Полтавщини беруть на себе 
соціалістичні зобов’язання — 
виробити на сто гектарів сіль
ськогосподарських угідь м ’яса 
в живій вазі:

в 1957 році— 58 центнерів, 
у 1958 році— 72 центнери, 
в 1959 році— 85 центнерів, 
у  1960 році— 100 центнерів, 

у тому числі в колгоспах одер
жати на сто гектарів сільсько
господарських угідь м’яса в
1957 році — 31 центнер, у
1958 році — 44 центнери, в
1959 році — 57 центнерів і в
1960 році — 61 центнер. У  
радгоспах області виробити м’я
са на власних кормах у 1957 
році— 85 центнерів, у 1958 
році— 95, у 1959 році — 104 
ц е тнери і в 1960 році— 116 
центнерів на сто гектарів сіль
ськогосподарських угідь. Всьо
го по соціалістичному сектору 
буде вироблено м’яса на сто 
гектарів сільськогосподарських 
угідь у 1957 році— 36 центне
рів, у 1958 році— 50 центнерів, 
у 1959 році— 61 центнер, у 
1960 році— 76 центнерів. Ви
робництво м’яса в області по 
всіх категоріях господарств у 
1960 році буде збільшено по
рівняно з 1956 роком у 2,5 
раза, а в колгоспах і радгос
пах у 3,2 раза і становитиме 
на душу населення в 1960 ро

ці по 112,4 кілограма (в за
бійній вазі).

У виробництві і заготівлях 
м ’яса свинарство в області зай
має провідне місце. За п ’ять 
місяців 1957 року питома вага 
всієї свинини у виробництві 
м ’яса по колгоспах становила 
61 процент. Тепер у колгос
пах на відгодівлі 145 тисяч 
свиней.

Великим резервом у збіль
шенні виробництва м ’яса є доб
ре організована відгодівля і 
нагул великої рогатої худоби. 
Щоб краще провести відгодівлю і 
нагул худоби, в кожному кол
госпі і радгоспі створено від
годівельні групи худоби. Зараз 
у колгоспах на відгодівлі і 
нагулі більше 46 тисяч голів 
великої рогатої худоби, для 
них виділено ділянки зеленого 
конвейєра та інші корми. Дер
жаві здаватиметься велика ро
гата худоба високих кондицій.

У  цьому році в кожному
колгоспі і радгоспі значно 
більше розводять птиці, особ
ливо водоплавної. В кожному 
колгоспі будуть створені кро
лівницькі ферми.

У відповідь на заклик пар
т ії та уряду ми по-справжньо
му візьмемося за розвиток вів
чарства і підвищення його про
дуктивності, збільшимо вироб
ництво вовни до 1960 року 
в два рази порівняно з 
1956 роком.

У 1957 році по всіх кате
горіях господарств буде вироб
лено 633 тисячі тонн молока,
або по 303 центнери на сто 
гектарів сільськогосподарських 
угідь, у 1960 році буде -одер
жано по 400 центнерів на сто 
гектарів сільськогосподарських 
угідь, або по 638 кілограмів 
на душу населення. 

Колгоспи в 1957 році одер
жать молока на сто гектарів 
сільськогосподарських угідь по 
188 центнерів, у 1960 році— 
по 255 центнерів, а радгоспи 
в 1957 році—233 центнери і 
в 1960 році— 323 центнери. 
Всього по колгоспах і радгос
пах буде вироблено молока на 
сто гектарів сільськогосподар
ських угідь у 1957 році— 192 
цнт. і в 1960 році— 262 цнт.

Більш високі зобов’язання 
по збільшенню виробництва 
м’яса і молока взяли на себе 
ряд районів і колгоспів облас
ті. Так, в Олександрійському, 
Бобринецькому, Гайворонсько
му, Ульяновському та Олек
сандрійському районах у 1960 
році буде вироблено по всіх 
категоріях господарств по 116— 
124 центнери м’яса в живій 
вазі і по 420— 500 центнерів 
молока на сто гектарів сіль
ськогосподарських угідь.

Щоб різко збільшити вироб
ництво продуктів тваринництва,

успішно виконати взяті соціа
лістичні забов’язання, ми ста
вимо своїм невідкладним завдан
ням— підвищити культуру зем
леробства і добитися щорічного 
одержання високих урожаїв 
зернових та інших сільськогос
подарських культур. На полях 
колгоспів і радгоспів трудівни
ки сільського господарства об
ласті розгорнули старанний до
гляд за посівами зернових і 
просапних культур.

В області посіяно 320 тисяч 
гектарів кукурудзи гібридним 
і сортовим насінням, квадрат
но-гніздовим способом. З метою
збільшення виробництва кормів 
для худоби колгоспи і радгос
пи значно розширили площі 
посіву зернобобових культур, 
посіяли картоплю на приферм
ських ділянках. Збільшення 
виробництва кукурудзи дасть 
можливість у цьому році заси
лосувати качанів кукурудзи в 
молочно-восковій стиглості по 
5 тонн на свиноматку, заклас
ти не менше 10 тонн силосу
па кожну корову.

Зараз готуються силосні спо
руди, крім того, буде широко 
застосоване наземне силосуван
ня, яке вже провадилось у 
минулому році в ряді радгос
пів і колгоспів області і пов
ністю себе виправдало. Пов
сюдно також іде підготовка ма
теріально-технічних засобів до 
збирання врожаю, заготівель 
зерна та інших сільськогоспо
дарських культур.

На ознаменування 40-х ро
ковин Великої Жовтневої со
ціалістичної революції трудів
ники сільського господарства 
області забезпечать виконання 
планів заготівель і закупок 
м ’яса, молока і яєць, а також 
достроково виконають плани 
заготівель і закупок зерна та 
інших сільськогосподарських 
продуктів.

Секретар Кіровоградського 
обкому партії—Ф. Г. МАРТИ
НОВ, голова облвиконкому — 
Г. А. ТУРБАЙ, начальник об
ласного управління сільського 
господарства—І. Д. КОБИЛЬ
СЬКИЙ, начальник обласного 
управління радгоспів — В. А. 
МОХНАРИЛО, секретар обко
му комсомолу—В. Д. ПРОНИ
КОВА, керуючий цукробуря
котрестом—Л. Д. КОМПАНІ
ЄЦЬ, секретар Олександрій
ського райкому партії—В. І. 
ІВАШКЕВИЧ, голова райви
конкому—О. О. Ж УРАВЛЬОВ, 
секретар Ульяновського рай
кому партії—О. Д. ДАВИД- 
КІН, голова райвиконкому — 
Л. П. КОВПАК, секретар Олек
сандрівського райкому партії— 
І. М. БІЛОСТОЦЬКИЙ, голо
ва райвиконкому—П. П. КОР
НЄЄВ, секретар Бобринецько
го райкому партії—Л. П. КО
ЖЕМ’Я КІН, голова райвикон
кому—Д. Д. В ИСОЦЬКИЙ, 
секретар Гайворонського рай
кому партії—П. П. Ф Е Щ УК, 
голова райвиконкому М. Н. 
КРИЛОВ.
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РАДЯНСЬКЕ   БУДІВНИЦВО

Виконувати депутатські обов'язки
Радянські депутати—це кра

щі люди нашої країни, пере
довики промисловості, сільсько
го господарства, представники 
інтелігенції. Наші депутати ко
ристуються високим довір'ям 
народу.

Важливі і відповідальні зав
дання покладаються на депу
татів сільської Ради.

Більшість депутатів Софіїв
ської сільської Ради тримає 
постійний зв'язок із населен
ням, роз'яснює рішення Ради 
і вищестоящих партійних і дер
жавних органів, забезпечує 
виконання наказів виборців, по
дає приклад сумлінної праці.

Депутат сільської Ради Сер
г ій Кучерявий працює бригади
ром у колгоспі імені Чкалова. 
Бригада, яку він очолює, орга
нізовано вступила в жнива. 
Тут уже заготовили 150 тонн 
раннього силосу. С. Кучерявий
бере активну участь в обгово
ренні важливих питань на се
сіях сільради, часто вносить 
цінні пропозиції.

З инаїда Студінська— передо
ва доярка сільгоспартілі імені 
Чкалова. Бона ж і депу тат 
сільради. Сумлінна трудівниця 
подає приклад у роботі, запа
лює інших колгоспниць на ви
конання поставлених завдань.

Депутат ніколи не може за
бувати, що він покликаний ви
конувати волю виборців. Депу
тати нашої сільської Ради ви
конали ряд наказів виборців по 
впорядкуванню села. Виборці 
давали наказ депутатам відре
монтувати шляхи на вулицях 
села, громадські колодязі, мос

ти. Ці накази депутати виконали.
Але ще не. всі обранці наро

ду виконують депутат ські обов'
язки.

На виконкомі сільської Ради 
стояло питання про те, щоб 
дорогу на вулиці Іллінській 
вимостити щебнем. Це б дало 
змогу ходити автобусу до пром
артілі «П’ятирічка». Робітники 
краще використовували б свій
час. Депутати сільради В. Ка
линовський, С. К о н и к . Бо
риско на виконкомі запевняли, 
що вони все зроблять для впо
рядкування вулиці. Вже про
йшло більше двох місяців, а 
своєї обіцянки вони не вико
нують.

Важ ливою формою участі де
путатів у здійсненні завдань, 
що стоять перед сільською Ра
дою, є їх робота у постійних 
 комісіях. Добре керує культур
но-освітньою комісією депутат 
Н. Кубай. Робота комісії пла
нується, регулярно провадяться 
засідання. Намічені заходи ви
конуються.

Але слід сказати, що ще сла
бо провадить роботу фінансово- 
бюджетна комісія. Депутат 
Ф. Кубай поверхово керує діяль
ністю комісії, а тому погано 
провадиться здача м'яса та ін 
ших продуктів тваринництва 
державі.

Виконувати завдання по під
несенню сільського господар
ства і соціально-культурному 
будівництві, чуйно прислуха
тися до голосу виборців—такий 
обов’язок деп у т ата сільради.

К. КАПИНУС, 
голова сільради.

Вручення атестатів зрілості
В середніх школах району 

відбулися випускні вечори, на 
яких вручалися атестати зрі
лості. Випускник Панчівської 
середньої школи А. Гордейко 
закінчив школу з золотою ме
даллю, з срібними медаля
ми закінчили десятикласники 
Ново - Миргородської серед
ньої школи А. Мельниченко,

A. Яковенко, випускниця Ко
робчинської середньої школи
B. Стоянова, десятикласники 
вечірньої школи робітничої 
молоді М. Левшин, В. Ліпін, 
Г. Єфименко.

Багато випускників пішло 
працювати в колгоспи, на під
приємства.

М. БОНДАРЕНКО.

Третій рік трудиться дояркою 
в сільгоспартілі імені Маленкова 
Раїса Олексіївна Драч. З  1 січня 
1957 року на кожну фуражну 
корову вона вже надоїла по 1526 
літрів молока, а за останню дека
ду червня одержала по 100 літ
рів молока на корову. Раїса Олек
сіївна тримав перехідний мандат 
передової доярки району.

На знімку: Р. О. Драч.

Передовики змагання
Серед колгоспних тваринни

ків широко розгорнула ся со
ціалістичне змагання за гідну 
зустріч 40 -х роковин Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. Найкращих показників 
по збільшенню поголів’я і під
вищенню продуктивності овець 
домагаються чабани колгоспу
імені Чапаєва Василь Федоро
вич Ткаченко, Олександр Іва
нович Доніч та Дмитро Федоро
вич Кулик. На кожні 100 вів
цематок передові чабани одер
жали по 170 ягнят, а настриг 
вовни на кожну вівцю ста
новить по 3,5 кілограма. Та
ких успіхів чабани домогли
ся завдяки старанному догля
дові за тваринами, дотриман
ню зоотехнічних в и мог.

Добрих успіхів домагається 
також чабан колгоспу «Шлях 
Леніна» Ольга Григорівна Гор
дієвська. З кожної вівці вона 
настригла по 3,9 кілограма 
вовни.

О. КРИКОТНЕНКО, 
головний зоотехнік Ново
м иргородської МТС.

Так можна втратити врожай
Польовий стан тракторної 

бригади № 8, що обслуговує 
пурпурівський колгосп імені 
Сталіна. Поряд— великий масив 
озимої пшениці. Колише ї ї  
легкий лип невий вітерець, не
мов золотисте море. Так і про
ситься на косу.

Та не поспішають збирати 
хліб механізатори. Біля входу 
в тракторну бригаду стоїть без 
діла новенька лафетна жатка. 
Тракторист Володимир Данилюк
спить у тракторному вагончи
ку, а помічник комбайнера Са
велій Крикотненко ходить з 
кутка в куток і не знає, чим 
зайнятись.

— Чому пшеницю не коси
те,— запитуємо.

— Немає розпорядження,— 
відповідає Данилюк, протираю
чи заспані очі.— Зранку коси
ли емтеесівське сіно, а тепер 
стоїмо. Чекаємо, поки бригадир 
чи агроном дадуть вказівку, де 
косити.

Так агрегат простояв майже 
п'ять годин.

На другому масиві озимої 
пшениці лафетна жатка, на 
якій працює комбайнер Воло
димир Мирошниченко, за три 
дні вісім разів обійшла загінку
 і поламалася. А хліба вже до
стигли, мішають строки роз
дільного збирання. В колгоспі 
озимої пшениці, що має воско
ву стиглість, близько 200 гек
тарів, а скошено лише 45 гек
тарів. З такими темпами, зви
чайно, довго доведеться хліб 
збирати.

Не дбають тут і про якість

збирання. Там, де пройшла ла
фетна  жатка  комбайнера  Ми
р о ш ниченка, залишається бага
то нескошеної пшениці. Ком
байнер пояснює це тим, що 
вітер, мовляв, пшеницю дуже 
нахиляє. Насправді ж —погано 
відрегульований агрегат. А 
бригадир тракторної бригади 
Г. Новиков мириться з брако
робством, не вживає потрібних 
заходів.

Правління артілі погано ор
ганізувало працю хліборобів. 
На будівництво току зібралося 
понад сорок колгоспників, але 
усім роботи невистачає. Мож
на було б частину людей ви
користати на ремонті тварин
ницьких приміщень, які, до ре
чі, в занедбаному стані. Але 
колгоспниць нікому організу
вати. Бригадир Іван Чорний 
ходить напідпитку, як ідуть 
справи— не цікавиться.

В артілі занедбана масово- 
політична робота. Агітатори в 
полі не бувають. Ні в колгос
пі, ні в тракторній бригаді не 
випускаються стінгазети, «бойо
ві» та сатиричні листки. Дош
ки показників не заповнюють
ся. Змаганням хліборобів 
первинна парторганізація кол
госпу керує слабо.

Жнива — гаряча пора. Щоб 
успішно провести збирання, 
треба по-справжньому органі
зувати роботи, раціонально ви
користовувати кожну годину. 
Па це треба звернути серйозну 
увагу Пурпурівський хлібо
робам.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

Більше уваги дитячим яслам
У колгоспах району повним 

ходом йде збирання- врожаю. 
В ці гарячі дні велику роль 
відіграють колгоспні дитячі яс
ла, в яких доглядаються діти 
трудівниць, що зайняті на жни
вах.

Але в ряді артілей дитячим 
яслам ще не приділяють на
лежної уваги. Особливо в по
ганих умовах знаходяться дит
ясла в другій рільничій брига
ді колгоспу імені Жданова.
Для ясел виділена лише одна 
кімната, яка знаходиться в 
антисанітарному стані. Подвір'я 
не огороджене, дітям ніде від
почити. Дивно, що рядом пус
тує ще одна кімната, але ї ї  ні
як не зберуться відремонтувати.

В другій виробничій бригаді 
колгоспу імені Молотова також 
не дбають про дитячі ясла. В 
приміщенні брудно. Діти 
погано забезпечені продуктами 
харчування. В яслах не буває 
м'яса, вершкового масла, ман
ної крупи, фруктів тощо.

Не відремонтоване приміще
ння дитячих ясел другої ви
робничої бригади і колгоспу іме
ні Ворошилова. Коли пройде 
дощ, протікає дах, і вода капає
на ліжка.

Правління колгоспів повинні 
приділяти більше уваги дитя
чим яслам.

М. ТКАЧЕНКО,
працівник р айз дороввідділу. 

Слідами наших виступів

«Культармійці, ваше місце в полі!»
Так називалась передова стаття 

райгазети за  13 червня цього року. 
В ній, зокрема, піддано критиці 
агіткультбригаду Мартоноського 
сільського клубу, яка не виступа
ла перед колгоспниками.

Секретар комсомольської орга
нізації колгоспу імені Сталіна

І. Герлован повідомив редакції, що 
стаття обговорювалась на засідан
ні комітету комсомольської органі
зації. Намічено заходи щодо по
ліпшення роботи агіткультбригади.

Члени агіткультбригади вже ви
ступили перед хліборобами колгос
пу імені Петровського.

Слідами неопублікованих листів
Житель села Коробчино Ф. А. 

Баракул надіслав до редакції рай
газети листа, в якому повідомля
лось, що завідуюча буфетом Ко
робчинського ССТ Є. Чорна до
пускала випадки обважування по
купців.

Цей лист редакція райгазети 
надсилала голові правління Ново
миргородської райспоживспілки

Т. в. о. редактора
М. ЗАВАТІЙ.

для розслідування та вжиття за
ходів.

З райспоживспілки повідомили, 
що факти, вказані в листі, дійсно 
мали місце. За допущені недоліки 
Є. Чорну з посади зав. буфетом 
знято.

Михайлов Андрій Іванович, який живе в селі Коробчино, пору
шує справу про розлучення з дружиною Михайловою  Оленою Сергі
ївною. Справа розглядатиметься в народному суді Ново-Миргородсько
го району.
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Поради агронома

Більше насіння багаторічних трав
Нинішній рік своїми погодни

ми умовами винятково сприят
ливий для вирощування багато
річних трав. Торішні посіви 
добре перезимували і обіцяють 
багатий урожай зеленої маси 
і насіння.

Багаторічний досвід показав, 
що успіх справи  залежить від 
догляду за насінниками. Про
полювання, наприклад, повинно 
бути не тільки старанніш, але 
й своєчасним—до початку цві
тіння трав. Не можна забува
ти також, що конюшина і лю
церна в умовах України дають 
більше насіння і кращої якості 
з другого укосу. Перші ж, черв
неві укоси цілком ідуть на 
корм худобі. Дуже важливо
зразу ж після першого укосу 
внести в грунт місцеві і міне
ральні (головним чином калій
ні і фосфорні) добрива. Одно
часно насінні ділянки боро
нуються важкими боронами в 
два сліди. На широкорядкових 
посівах люцерни, крім того, 
провадиться дворазове розпу

шування міжрядь тракторними 
культиваторами.

В період цвітіння провадить
ся штучне дозапилення рослин 
з використанням бджіл. Щоб 
привабити бджіл на посіви, їх
спочатку підгодовують сиропом, 
настояним на квітках конюши
ни. Еспарцет і конюшина— 
прекрасні медоноси, і пасіки 
слід вивозити до насінників 
цих трав на весь період цвітін
ня. Щождо квітки люцерни, то 
ї ї  будова не дає можливості
використати бджіл. Тому для
додаткового запилення по по
сівах люцерни під час ї ї  цві
тіння тягнуть вірьовки.

Дуже важливо зібрати вро
жай насіння трав у стислі стро
ки і без втрат. Практика по
казала, що самохідні комбай
ни «С-4», застосовувані звичай
но на збиранні насінників, 
не повністю витирають насін
ня конюшини з пижини (во
роху). Отже слід обладна
ти їх  за прикладом ряду 
МТС спеціальними пристро

ями для витирання насіння. 
Ці пристрої являють собою 
змонтовані на комбайні неве
ликі механізми тину звичай
них конюшинотерок. Нескладні 
своєю будовою, вони можуть
бути виготовлені в кожній 
машинно-тракторній станції.

Вбирання люцерни і еспар
цету на насіння, яке нерівно
мірно достигає, рекомендується 
провадити роздільним спосо
бом.

Одержаний насінний мате
ріал просушується, очищається 
і засипається на зберігання. 
Частину свіжозібраного насін
ня люцерни і особливо еспар
цету рекомендується викори
стати для літніх посівів. Такі
посіви дають високі врожаї зе
леної маси і насіння на рік 
раніше від звичайних.

Забезпеченість колгоспів і 
радгоспів насінням багаторічних 
трав дасть можливість значно 
розширити їх  посіви і одержа
ти додатково велику кількість 
поживних кормів для худоби.

Л. БОЙКО, 
агроном.
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