
В. С. АНТАНЮК 

ЗАДАЧЫ АКАДЭМII АГРАРНЫХ НАВУК БЕЛАРУСI 

ПА РАЗВIЦЦI СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАй НАВУКI У РЭСПУБЛIЦЫ 

У цяперашнi час неабходным з'яуляецца вырашэнне найважнейшых 
праблем развiцця аграрнай навукi, якiя забяспечваюць навукова-тах
нiчны прагрэс у галiне аграпрамысловага комплексу i патрабуюць па
глыбленага асэнсавання i развiцця у самай блiзкай будучынi. Перш
наперш трэба выдзелiць црыярытэтныя, аптымальныя напрамкi, вы
значэнне якiх мае вялiкi эканамiчны эфект. Гэта селекцыя у раслiна
водстве i жывёлаrадоулi, распрацоука рэсурса- i энергазберагальных 
тэхналогiй, стварэнне канкурэнтаздольных тэхнiчных сродкау i машын, 
тэхналогiй вытворчасцi экалагiчна чыстай сельскагаспадарчай прадук
цыi, эканамiчнага механiзма, структур i сiстэм гаспадарчых адносiн 
пры розных фQрмах уласнасцi, г. зн. тыя навукова-тэхнiчныя напрамкi, 
якiя забяспечваюць прагрэсiуныя структурныя зрухi у вытворчасцi, 
павышэнне дабрабыту людзей. 

Узрастаючыя патрэбы у павелiчэннi вытворчасцi i якасцi сельска
гаспадарчай прадукцыi патрабуюць пастаяннага удасканальвання на
вуковага забеспячэння АПК, развiцця новых напрамкау, эфектыуных 
пошукавых даследаванняу, iнтэграцыйных сувязей навукi i вытворчас-

. цi. Патрэбна якасная fщрабудова прадукцыйных сiл АПК, якая грун
тавалася б на прагрэсiуных вытворчых адносiнах i дасягненнях навукi. 
Новая палiтыка павiнна прадугледжваць канцэнтрацыю нануковага 
патэнцыялу на ключавых участках развiцця галiн АПК, стымуляванне 
актуальных кiрункау навукова-тэхнiчнага прагрэсу, апераджальнае 
развiццё тэорыi, стварэнне умоу для эфектыунай навуковай дзейнасцi, 
фармiраванне сiстэмы няспыннай адукацыi, IРЭзультатыуную знешне
эканамiчную дзейнасць з падзелам працы i мiжнароднай кааперацыяй, 
развiццё iнфарматыкi i iнфраструктуры навукова-тэхнiчнага прагрэсу. 

Асноуным ку1рсам на самую блiзкую i аддаленую перспектыну па
вiнен зрабiцца iнтэнсiуны шлях развiцця галiн аграпрамысловага комп
.тrексу рэспублiкi. У плане найгалоунейшых ~адач выхаду аграрнай на
вукi на канкурэнтаздольны узровень i навуковае забеспячэнне iнтэнсi
фiкацыi вытворчасцi неабходна спынiцца на ключавых пытаннях, якiя 
маюць стратэгiчнае значэнне. 

У першую чаргу прыярытэт неабходна аддаць праблеме расшыра
нага узнаулення урадлiвасцi глеб- галоунаму пытанню развiцця зем
ляробства. Узровень урадлiвасцi глеб з'яуляецца асноуным фактарам, 
якi абмяжоувае далейшае павелiчэнне вытворчасцi прадукцыi сельекай 
гаспадаркi, паколькi эфектыуная рэалiзацыя кампанентау iнтэнсiфiка : 

. цыi, знiжэнне неспрыяльнага уплыву умоу надвор'я магчымы толькi на 
высока)ilрадлiвых землях. У сувязi з гэтым у галiне земляробства, гле
базнауства i aгpaxiмii стаiць задача распрацаваць i рэалiзаваць у вы
творчых умовах сiстэму расшыранага узнаулення урадлiвасцi глеб, 
якая забяспечвае экалагiчную абароненасць i устойлiвую прадукцый
насць сельск'агаспадарчых угоддзяу на узроунi 65-70 ц к. адз/га, а 
акупнасць 1 кг д. jp. угнаенняу да 12 к. адз. 

Вядома, што да цяперашняга часу замест аптымiзацыi усёй гаспа-
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дарчай дзейнасцi па умовах прыродакарыстання ув <frа---з<lС.~РОджвалася 
на барацьбе з негатыунымi экалагiчнымi вынiкамi . Гэта Otbl. выклi
кана шэрагам прьiчьiн, аднак галоунай 3 ix з'явiлася нераспрацав асць 
тэорыi прыродакарыстання у агракомплексе. 

Для стварэння яго тэарэтычных асноу, а гэта найважнейшая зада а 
аграрнай навукi, неабходна весцi 1распрацоуку сiстэмы ацэнкi прырод
на-рэсурснага патэнцыялу, нарматыунай базы яго выкарыстання i аба
роны, спосабау адаптацыi аграПiрамысловай вытворчасцi да прыродных 
умоу i рэзiстэнтных аграэкасiстэм; пры гэтым патрэбен спалучаны пры
родна-рэсурсны i аграэкалагiчны манiтqрынг з выкарыстаннем метадау 
дыстанцыйнага зандзiравання i передавых сродкау апрацоукi iнфар
мацыi . 

Сучасная iнтэнсiфiкацыя земляробства, якая у вялiкай ступенi мае 
хiмiчную i тэхнiчную арыентацыю, пры умове вузкай спецыял!зацыi 
вытворчасцi, забяспечваючы рост прадукцыйнасцi , адначасова вядзе да 
нарастания экалагiчнай напружанасцi, што праяуляецца у эразiйных 
працэсах, пагаршэннi фiзiчнага стану глеб, назапашваннi таксiчных 
рэчывау, 3Нiжэннi тэмпау мiкрабiялагiчнай дэтаксiкацыi пестьщыдау. 
Гэтая праблема ставiць задачу фармiравання экалагiчна збалансава
ных аграландшафтау. Яна уключае прасторавую арганiзацыю аграцэ
нозау i аграэкасiстэм у цэлым, якая забяспечвае устойлiвасць вытвор
часцi i абараняе ix ад ycix вiдау дэградацыi шляхам аптЬiмiзацыi су
адносiн угоддзяу, водакарыстання, мелiярацыi, лесааховы. 

Неабходна распрацаваць навуковыя асновы фармiравання сiстэм 
землярабства у адносiнах да аГJраландшафтау пры роз,ных узроунях 
iнтэнсiфiкацыi вытворчасцi i шматукладнасцi гаспадарання. Гэта па
вiнны быць ужо якасна новыя катэгорыi у параунаннi 3 занальнымi 
сiстэмамi земляробства, распрацаванымi !Раней . Апрача больш гiбкай 
адаптацьii да тьшу ландшафтау, павiнны бьщь вырашаны задачы аптымi
зацыi севазвароту, структуры варнай з ямлi, сiстэм апрацоукi го~1ебы, 
угнаення i аховы раслiн у залежнасцi ад вытворчага патэнцыялу, форм 
гаспадарання П!РЫ адпаведных экалагiЧных абмежавhннях. 

Адаптыуны падыхад да iнтэнсiфiкацыi землярабства i распрацоукi 
тэхнаJ!ОГiй, якiя iнтэгруюць увесь арсенал бiялагiчных, хiмiчных, тэх
нiчных i iншых срадкау у аг1раландшафце, выключае супрацьпастаулен
не бiялагiчнага землярабства як асобай катэгорыi , перабольшанне маг-

1 чымасцей землярабства без мiнеральных угнаенняу i iншых ерадкау 
хiмiзацыi. Неабхадна адысцi ад крайнасцей i знайсцi аптымальныя ра
шэннi для розных умоу, уключаючы таксама распрацоуку тэхналогiй 
вытворчасцi дыетычных прадуктау, дзiцячага харчавання, выключыць 
або абмежаваць выкарыстанне сродкау хiмiзацыi у раёнах з жорсткiмi 
экалагiчнымi абмежаваннямi. 

Важным напрамкам у даследаваннях павiнна бьщь 1распрацоук~ 
тэарэтычных асноу па стварэннi высокапрадукцыйных глеб, ствар~нне 
глебаахоунай сiстэмы землярабства 3 контурна-мелiярацыйнай арганi
зацыяй тэрыторый, глебава-экалагiчнае раянiраванне рэспублiкi . 

Неабходна ПIРацягваць ,распрацоуку метадау кiравання прадукцый
нымi працэсамi сельскагаспадарчых культур на аснове выразнай ды
ферэнцыяцыi доз, форм i суадносiн элементау Жыулення, пошуку i 
уключэння у сiстэму угнаення новых бiялагiчных i хiмiчных ростакты
вуючых рэчывау. Комплекснае выкарыстанне мiнеральных угнаенняу, 
сродкау аховы раслiн, рэгулятарау росту, бiялагiчна актыуных рэчьшау 
вылучае патрабаванне больш глыбокага вывучэння уплыву гэтых фак
тара~ на якасць ураджаю . Асобqя актуальнасць гэтага пытання абу
моулшаецца тым, што макра- i мiкраэлементы угнаенняу, рэгулятары 

,росту i пестыцыды фармiруюць каля 70% атрымлiваемага ураджаю. 
. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС забрудзiла доугажывучымi радые
I з атопамi цэзiю i стронцыю каля 1,7 млн . га сельскагаспадарчых угод
дзяу i стварыла вострыя праблемы, якiя патрабуюць вырашэння як у 
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навуковым, так i у практычным плане. Беларускаму НДI глебазнауства 
i aгpaxiмii сумесна 3 iншымi навуковымi. хстановамi акадэ~ii ~еабход
на арганiзавацъ комплекснае вывучэнне yctx магчымь1х выюкау радыя
цыйнага забруджвання у сiстэме глеба- раслiна- сельскаг~спадар
чая прадукцыя (уключаючы прадукць1ю жывёлагадоулi), а таксама за 
найбольш сцiслыя тэрмiны распрацаваць сiстэмы гаспадарання у сель
скагаспадарчай вьпворчасдi, бяспечныя для персаналу i якiя не пагра
жаюць людзям i забяспечваюць атрыманне якаснай ПJрадукцыi. Рэкуль
тьшаваць, вярнуць зямлю для сельскагаспадарчага выкарыстання- вы

сакародная задача вучоных. 

Забеспячэнне насельнiцтва асгюунымi щрадуктамi харчавання непа
срэдна i у значнай ступенi звязана з вытворчасцю збожжа. Аб'ёмы 
сярэднегадавой вытворчасцi збожжа у рэспублiцы шr-ранейшаму за
стаюцца нестабiльнымi. У 1991 г. яга сабрана 6,3 млн. т, або на· 700 
тыс. т менш, чым у 1990 г. Паколькi патрэбнасць рэспублiкi у збожжы 
складае 9-10 млн. т i перавышае дасягнуты узровень вытворчасцi у 
1,3-1,5 раза, а магчымасцi яга завозу у рэспублiку з iншых Jрэгiёнау 
вельмi абмежаваныя i нестабiльныя, неабходнымi з'яуляюцца самыя 
рашучыя тэхналагiчныя, арганiзацыйныя i эканамiчныя меры, ЯI<iя за
бяспечылi б выхад на параметры, прадугледжаныя tрэспублiканскай 
праграмай «Збожжа». Iнстытуту землярабства i кармоу неабходна усе
бакова разгледзець праблему збожжа з пазiцыi аб'ёмау i структуры 
яго вытворчасцi, якая вызначае стан эканомiкi сельекай гаспадаркi 
наогул. 

Галоуны курс- гэта iнтэнсiфiкацыя збожжавай гаспадаркi. У блi
жэйшыя гады вытворчасць збожжа неабходна узняць на узровень 50-
60 ц/га, а навука павiнна арыентаваць свае даследаваннi на у,раджай
насць 65-70 ц/га. Вялiкае значэнне у iнтэнсiфiкацыi вытворчасцi збож
жа мае селекцыя- вывядзенне сартоу, якiя з'яуляюцца найбольш пtры
датнымi для iнтэнсiуных тэхналогiй ' вырошчвання, генетычна дэтэрмi- · 
наванымi да такiх важных фiзiялагiчных функцый, як здольнасць актыу
на выкарыстоуваць азотныя угнаеннi ва умовах кароткай вегетацыi, 
павышаная фотасiнтэтычная актыунасць, высокая iмуннасць да хвароб 
i рэзiстэнтнасць да неспрыяльных умоу асяроддзя, добрая якасць. 

Востры дэфiцыт i рэзкае падаражэнне энергарэсурсау вылучаюць 
задачу новага падыходу да вывучэння прадукцыйнага праu.эсу, а iмен
на мабiлiзацыi унутраных бiялагiчных рэсурсау tраслiн пры выкары
станнi селекцыйна-генетычных, фiзiялагiчных i бiялагiЧных метадау i 
прыёмау. Вырашэнне гэтых задач Патра'буе выхаду аграрнай н·авукi на 
якасна новы навукова-метадычны i арганiзацыйны узровень, для чага 
неабходна забяспечыць развiццё даследаванняу па генетьщы, фiзiяло
гii, бiяxiмii, iмунiтэту раслiн, бiятэхналогii, камп'ютэрызацыi . 

Далейшае развiццё кормавытворчасцi звязана з распрацоукай ' на
вуковых асноу павышэння прадукцыйнасцi i рацыянальнага выкары
стання каtрмавых угоддзяу. Наяуна'сць амаль 3 млн. га сенажацяу i па
шау з прадук~ыйнасцю каля 20 ц к. адз/га сведчьщь пра в·ялiкiя ,рэзер
вы для павешчэння вытворчасцi адносна танных кармоу. Да таго ж у 
сельскагаспадарчай вытворчасцi рэспублiкi знаходзiцца больш за 2,7 
млн. га мелiяраваных зямель. Прадукцыйнасць ix застаецца невысо
кай- на _узроунi 30-40 ц к. адз/га. Намаганнi навуковых каДJрау у · 
гэтай гашне неарходна накiраваць на распрацоуку навуковых асноу 
павышэння прадукцыйнасцi мелiяраваных зямель, лугоу i пашау удвая 
з забеспячэннем аховы навакольнага асяроддзя . 

. Ас~блiвай увагi заслугоува.юць 11раблемы комплекснай мелiярацыi. 
У_ tx .. шку да~ледаваннi па распрацоуцы метадау кiравання ростам i раз
вщцем раслш шляхам рэгулявання не толькi воднага i пажыунага рэ
жымау .rлебы 1 фiтаклiмату, але i фiзiялагiчных працэсау у раслiне . 

Ва умовах сучаснай экалагiчнай i эканамiчнай сiтуацыi у рэспублi
u.ы, якая усё больш i. больш ускладняецца, ацэнка новых тэхналогiй у 
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сельскагаспадарчай вытворчасцi павiнна праводз.iцца па трох асвоуных 
пщраметрах: 1) высокая прадукцыйная i эканамiчная эфектыунасць; 
2) высокая экалагiчнасць; 3) нiзкая энерга- i рэсурсаёмiстасць. Гэта 
асаблiва важна у адносiнах да аховы раслiн, антрапагенныя наг,рузкi 
якой на аграэкасiстэмы даволi значнь1я. 

У сувязi з r:этЬ1м асноуным нэпрамкам даследаванняу у дадзенай 
rалiне павiнны бьщь пошук i распрацоука альтэрнатыу·ных qродкау i 
сiстЭм аховы раслiн. Неабходна надаваць больш увагi .распрацоуцы 
тэарЭтьiчнаrа абrрунтавання камунiкацыйных узаемаадносiн шкоднай 
i карыснай фауны аrрацэнозау, характаiру узаемаадносiн патагенау i 
прыродных рэrулятарау ix развiцця, праrнозу масаваrа распаусюдж
вання шкоднiкау, хвароб, удасканальванню дыягностыкi i прафiлактыкi 
развiцця arpaфaray. Асаблiвай yвari заслуrоуваюць\ пытаннi экатаксi
калагiчнаrа манiторынrа тэрыторыi Беларусi па колькасцi рэшткау пес
тыцыдау. Ва умовах дэфiцыту валюты неабходна разrарнуць пошукi 
мясцовай сыJравiны i рэсурсау для вытворчасцi уласных сродкау аховы 
раслiн. 

Эканамiчны суверэнiтэт i дабрабыт насельнiцтва рэспублiкi у знач
най ступенi залежаць ад развiцця жывёлаrадоулi. У 1990 г. на душу 
насельнiцтва было атрымана 115 кг мяса i 720 кг малака. На жаль, у 
1991 r. вытворчасць прадукцыi жывёлагадоулi знiзiлася на чвэрць. За
дача аrрапрамысловаrа комплексу, навуковых устаноу акадэмii пры
пынiць rэты спад i здзейснiць неабходныя меры па далейшым наро• 
шчваннi прадукцыi жывёлаrадоулi. 

Вялiкiя задачы стаяць перад вучонымi у rалiне се:n:екцыi, · кармлен
ня, тэхналоriй i ветэрынарыi. Важнейшым напР,·амкам селекцыйна-пле
мянной - работы у tЖывёлаrадоулi з'яуляецца iраспрацоука эфектыуных 
прыёмау ·стварэння высокапрадукцыйных племяиных структу,р малоч
най i мясной жывёлы, свiней i птушкi. Неабходна узмацнiць даследа
ваннi· па тэорыi гетэрозiсу, больш шырокiм выкарыстаннi сусветных 
генет~~чных1 рэсу1рсау для паляпшэння жывёJ1Ы, макра- i мiкрабiятэх
налопi. 

У галiне · кармления павiнны атрымаць далейшае р·азвiццё даследа
ваннi, накiр·аваныя на адшуканне метадау павышэння узроуню бiякан
версii i эфектыунаrа засваення пажыуных рэчывау, асаблiва Пiрqтэiну, 
на павелiчэнне· каэфiцыента трансфармацыi пажыуных рЭчывау кармоу 
у высакаякасныя прадукты .)t(ывёлаrадоулi. Важнымi з'яуляюцца · дасле
даваннi па мiкр·абiялогii рубцовага стрававання жвачнай 1Жывёлы з 
мэтай павышэння эфектыунасцi засваення па·жыуных рэчывау з грубых 
кармоу, у тым лiку саломы, якая складае велiзарны, аднак да цяп~раш
няга часу недастаткова выкарыстаны рэзерв кармоу. 

Асноунымi · задачамi у галiне ветэрынарнай аховы сельскагаспа.Даiр
чай жывёлы з'яуляюцца стварэнне новых дыягнастычных, лекавых i 
прафiлактычных прэпаратау, якiя дазваляюць павысiць захаванасць 
жывёлы i забяспечьщь добрае становiшча у гаспадарках рэспублiкi · па 
найбольш распаусюджаных хваробах, а таксама адшуканне сродкау i 
спосабау, якiя забяспечваюць фiзiялагiчна кармальны стан здароуя 
i атрыманне якаснай прадукцыi у зонах з павышанай вытворчай на-
грузкай. . 

Вырашэнне пастауленых задач намечана здзейснiць шляхам прав5,1-
дзення даследаванняу па наступных асноуных напрамках: iнфекцыйнай 
паталогii, незаiразных хваробах, паразiтозах жывёлы i ветэрынарнай 
санiтарыi. J.x рэалiзацыя патрабуе распрацоукi экспрэс-метадау дыяrно
стыкi iнфекцыйных хвароб жывёлы, перш•наперш такiх, як чума свiней, 
лейкоз, туберкулёз, страунiкава-кiшэчныя i рэспiраторныя хваробы; 
стварэння на аснове бiятэхналогii сродкау спецыфiчнай прафiлактыкi; 
адшукання асацыiраваных высокаiмунных вакцын, iмунаглабулiнау, 
хiмiчных i iншых сродкау, якiЯ' валодаюць антыбактэрыяльным або 
антывi1русным дзеяннем i павышаюць рэзiстэнтнасць i iмунную рэактыу-
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насць жывёлы. Патрэбна тэорыя прагназiравання магчымых успышак 
iнфекцыйных хвароб, спосабау ix купiравання i лiквiдацыi. 

Востра стаiць пытанне распрацоукi лекавых i прафiлактычных срод
кау з мясцовых К!рынiц сыравiны, удасканальвання лячэбна-прафiлак
тычных мерапрыемствау пры мастьпах кароу, вывучэння метадау так
сiкалагiчнай ацэнкi i апрацоукi кароу з мэтай павышэння ix санiтарнай 
якасцi i п,рафiлактыкi таксiкозау жывёлы. Патрабуюць паглыблення 
даследаваннi па вывучэннi уплыву rрадыенуклiдау на арганiзм жывёлы 
i эпiзаатычную сiтуацыю, а таксама па распрацоуцы тэхналогii вытвор
часцi цэзiйзвязвальных балюсау. 

Фармiраванне рэальнага суверэнiтэту · рэспублiкi паставiла перад 
iнжынернай навукай iпэраг складаНJ:>IХ праблем. Задача тэхнiчнага за
беспячэння тэхналагiчных комплексау па вытворчасцi сельскагаспадар
чай прадукцыi з'яуляецца ключавой. 3 прычыны недастатковай асна
шчанасцi тэхнiкай у сельекай гаспадарцы рэспублiкi занята у сярэднiм 
у чатыры разы больш насельнiцтва, чым у щ~радавых краiнах. Шмат 
тэхнiкi ствараецца у нас па традьщыйных схемах, аднак толькi невя
лiкая частка яе можа бьщь аднесена да перспектыунай, што з'яуляецца 
вынiкам тэхнiчнага застою ·.у канструяваннi машын. Прарыу у гэтай 
галiне павiнен быць забяспечаны перш-наперш ,стварэннем новай тэх
нiкi, прыстасаванай да роЗных форм гаспадаран~я . Iстотным патраба
ваннем пры гэтым з'яуляюцца павышэнне яе прадукцыйнасцi i унiвер
сальнасцi, развiццё блочна-модульнай пабудовы сельскагаспадаrрчых 
агрэгатау, якая дазвал,яе сумяшчаць розныя аперацыi i хутка ix пера
наладжваць у адпаведнаtцi з умовамi працы. 

Асаблiвай yвari заслугоувае праблема энергетыч.н г..га забеспячэння 
сельекай гаспадаркi. Неабходна разгарнуць работы па распрацоуцы 
энергазберагальных тэхналогiй i стварэннi новай тэхнiкi, што на 30-
40% зменшыць спажыванне палiва без знiжэння прадукцыйнасцi (вы
творчасцi прадукцыi). 3 гэтай мэтай павiнны быць перагледжаны пrра
грамы на13уковых даследаванняу . Ix трэба зарыентаваць на шырока
маштабную эканомiю матэрыяльна-энергетычных рэсурсау у аграпра
мысловым комплексе, каб канчатковыя вынiкi па рэсурсазберажэннi i 
росце вытворчасцi сельскагаспадарчай пра:Цукцыi былi б сувымернымi 
з фактычнай па11рэбнасцю рэспублiкi у прадуктах харчаванн i кармах. 
У сувязi з недахопам энергар;:эсурсау шырокае прымянен~:~е у перспек
тыве павiнны атрымаць аднауляемыя К!рынiцы энeprii. Выкарыстанне 
ix у тэхналагiчных працэсах i у побыце- аб'ектыуная неабходнасць у 
сучасных умовах, паколькi гэта дазваляе адначасова выр~шаць энерге
тычную, харчевую, экалагiчную i ,сацыяльныя праблемы. 

Апрача распрацоукi i шыrрокага укаранення новых энергазберагаль
ных тэхналогiй, неабходна надаць прыярытэтнае значэнне тэхналогiям 
i тэхнiчным сродкам, якiя забяспечваюць знiжэнне страт ураджаю пры 
вытвqрчасцi, захоуваннi i перапрацоуцы сельскагаспадарчай прадукцыi. 
Гэта дасць магчымасць колькасна ацанiць узровень выкарыстання пры
родных i антрапагенных rрэсурсау, знайсцi рацыянальныя шляхi кiра
вання працэсамi стварэння энергii у форме карыснай прадукцыi агра
цэнозау i арганiчнага рэчыва глебы. Пры r:;Jтым неабходна зь!ходзiць 
з найважнейшага метадалагiчнага прынцыпу прымянення незаменнай 
эне,ргii толькi у якасцi дапаможнага сродку павышэння эфектыунасцi 
выкарыстання раслiнамi эне~ргетычных рэсурсау прыроды. 

У сусветнай практыцы стратэгii энергазабеспячэння дауно надаецца 
прыярытэтнае значэнне у развiццi навукова-тэхнiчнага Пjраrрэсу. Яна 
мажа зрабiцца магутнай дадатковай крынiцай матэрыяльна-энергетыч
ных рэсурсау, здольнай забяспечьщь далейшы прагрэс у 1развiццi ycix 
галiн эканомiкi. I у нас iншага шляху наперад няма, апрача шырока
маштабнай эканомii рэсурсау i выкарыстання рэсурсазберагальных тэх
налогiй . 

Пераход ад планавай да рыначнай эканомiкi спалучаны з шэрагам 
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сур'ёзных цяжкасцяу. Трэба як мага больш хутка навукова аблрунта
ваць рыначную мадэль гаспадарання , у новых умовах з ахопам ycix 
пытанняу функцыянiравання i узаемадЗеяння форм уласнасцi. Асаблi
вую увагу неабходна надаваць праблеме цэнавага i крэдытнага меха
нiзма як аднаго са стрыжневых момантау рыначных адносiн з мэтай 
стварэння парытэтных умоу функцыянiравання АПК; здзяйсненню пры
ватызацыi уласнасцi i зямельнай рэформы; арганiзацыйна-эканамiчна
му абгрунтаванню ме1рапрыемствау па павелiчэннi у рэспублiцы вы
творчасцi таварнай раслiнаводчай i жывёлагадоучай прадукцыi; павы
шэнню прадукцыйнасцi працы. 

Матэрыяльна-тэхнiчн~я база навукi, яе кадравы склад- найваж
неЙшыя фактары iнтэнсiфiкацыi навуковай працы, павышэння якасцi 
даследаванняу i выхаду на новыя веды. Пры нiзкiм т:::хн i ·чным узроунi 
навуковай прыборнай базы i лаб~раторнага абсталявання, адсутнасцi 
на.l\ежнай увагi да абнаулення асноуных фондау, надзвычайн<Jй адста
ласцi доследна-эксперыментальнай вытвоiРчасцi цяжка задаволiць па
трабаваннi заказчыка адносна якасцi i тэрмiнау выканання навукова
даследчых работ, гатоунасцi ix вынiкау да выкарыстання на практыцы, 
прапанавацJ:> канкурэнтаздольныя распрацоукi. 

Аналiз матэрыяльна-тэхнiчнай базы аграрнай навукi паказвае, што 
адбываецца знiжэнне прыросту асноуных фондау i запавольванне тэм
пау ix узнаулення. Так, за апошнiя гады каэфiцыент абнаулення склау 
каля 3%, а гэта прыводзiць да маральнага ix старэння, паrаiршэння 
узроставай структуры, тэхнiчнага стану 'i практычнага прыпынення на
рошчвання тэхнiчнай аснашчанасцi навуковых устаноу. У 1990 г. у 
разлiку на аднаrо працуючага у аграрнай навуцы прыпадала 13,9 тыс. 
руб. асноуных вытворчых фондау, у той час як у сектары сельскагаспа
дарчай 8ытворчасцi- 21,2 тыс. ,руб. У ЗША фондаузброенасць працы 
у сферы НДДКР складае каля 60 тыс. доларау i практычна з'яуляецца 
роунай фондаузброенасцi прамысловага работнiка. . 

Значныя адрозненнi ад развiтых краiн назiраюцца i у прыбора
узброенасцi нашай навукi. У актыунай частцы асноу·ных фондау вельмi 
нязначны аб'ём займае iмпартнае абсталяванне, хоць нават краiны з 

· высокаразвiтым навуковым ·ПIР~Iборабудаваннем- ЗША, Японiя, Гер
манiя маюць ягь 30-40%. 

Ва умовах пераходу да рынку i .розных форм гаспадарання абваст
рылася праб.лема · навуковых кадрау, без якiх любыя задачы акадэмii 
застануцца на паперы. Недастатковая увага да навукi- найважнейшай 
сферы дзейнасцi чалавека- прывяла да тагр, што у апошнi час назi
раецца адток навуковых кадрау, i перш-наперш маладых, у кааператы
ны, на сумесныя прадщрыемствы, банкi, бiржы i iншыя камерцыйныя 
структУiры. Гэта тлумачыцца галоуным чынам адсутнасцю эфектыунага 
механiзма ацэнкi працы вучоных, нiзкiм ix матэрыяльным забеспячэн
нем i, як вынiк, знiжэннем прэстыжу навуковай працы. Так, план пры
ёму у аспiрантуру у сярэднiм па навуковых установах акадэ~ii вы
конваецца толькi на 80%. · Узрост асноуных навуковых кадрау выходзiць 
за аптымальныя межы найбольшай творчай актыунасцi: дактароу на
вук- 59, I<.андыдатау навук- 49 гадоу. 

Агульны аб'ём выдаткау на развiццё усёй навукi рэспублiкi у мiну
.тiым годзе склада у каля 600 млн. ,руб., або 2,5% нацыянальнага даходу, 
а 1расходы на агра.рную навуку- толькi 38 млн. руб., або 0,5% нацыя
нальнага даходу, якi прыпадае на долю сельекай гаспадаркi. У развiтых 
краiнах гэты паказчык склада е 1.7-2,2%. У той ж а час доля бюджэт
ных сродкау на развiццё аграрнай навукi у рэспублiцы мае устойлiвую 
тэндэнцыю да знiжэння. У 1990 г. яна склала 36,4% ад усяго аб'ёму 
даследаванняу або скарацiлася у тры разы у параунаннi з 1975 г. Ня
гледзячы на прыкметнас павелiчэнне у абсалютным выражэннi на бя
гучы год з прычьшы павышэння цэн i iнфляцыйнага працэсу, гарантава-
нае фiнансаванне навукi знiзiлася да мiнiмальнай адзнакi. · 
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, Знiжэнне фiнансавання навуковых даследаванняу за кошт дзяржау
нага бюджэту i цэнтралiзаваных сродi< ау прывяло да драбнатэмнасцi, 
а у шэрагу выпадкау i да згортвання дасл~даваннЯу, якiя маюць перша
ступеннае пошукавае значэнне, пераходу iнстытутау пераважна на ра
боту па укараненнi . Адшуканне сродкау шляхам прамых гаспадарчых 
дагаворау, кам~рцыйны iнтарэс адбiлiся i на хаJРактары тэматычнага 
планавання . Дзейнасць навуковых арганiзацый перш-наперш нацэлена 
на рост аб'ёмау работ, а не на павышэнне эфектыунасцi навуковых да
следаванняу. 

Аналiз iснуючага узроуню рэсурснага забеспячэння аграрнай навукi 
паказвае, што яна не у стане нармальна функцыянiраваць у сучасных 
умовах, не можа v найблiжэйшы час без дапамогi дзяржавы выйсцi на 
узровень сучасных патрабава·нняу да якасцi JРЭ.спрацовак i ix канкурэн
таздольнасцi. Дале.йшае развiццё аграрнай навукi i удасканальванне 
навуковага забеспячэння АПК звязаны з пераходам да грамадска-дзяр

•жауных форм рэгулявання ix дзейнасцi. Навуцы павiнна бьщь забяс
печана свабоднае развiццё (як самакiруемай сiстэме), дзяржауная аба-· 
,РОненасць шляхам бюджэтных i цэнтралiзаваных фiнансавых i матэ
рыяльна-тэхнiчных укладанняу. Iнакш узнiкне цяжказапауняльны дэ
фiцыт ведау, што адкiне i навуку, i вытвqрчасць на дзесяцiгоддзi назад. 
А гэта прызначыць JРэспублiцы лёс каланiяльнай краiны. / 

Важным уяуляецца для нас фармiраванне сiстэмы навуковай экс
пертызы як незалежнай арганiзацыйнай структуры. Яна з'яуляецца не
абходнай у якасцi iнструмента аб'ектыунага i незалежнага аналiзу i 
выпрацоукi на альтэрнатыунай аснове выве,раных прапаноу для цры
няцця рашэнняу на галiновым i дзяJРжауным узроунi. 

3 мэтай удасканальвання навуковага забеспячэння развiцця агра
прамысловага комплексу яуляецца мэтазrодным за кошт развiцця кон
курснай сiстэмы i iншых форм арганiзацыi i эканамiчнага стымуляван
ня НДДКР больш поуна выкарыстоуваuь творчы патэнцыял Акадэмii 
аграрных навук Беларусi, Акадэмii навук Беларусi, ВНУ i iншых на
вуковых цэнтрау. 

Важнай задачай Акадэмii аграрны)) навук з'яуляецца развiццё iн
тэграuыi навукi з вытворчасцю на асно"ве як ПJРамых эканамiчных узае
маадносiн, так i дзяржауных заказау на буйныя комплексныя прагра
мы . Для выканання гэтай з адачы у акадэмii ёсць багатая вытворчая 
база- спецыяльныя канструктарскiя бюро, . праектныя арганiзацыi, до
следныя заводы, эксперыментальныя гаспадаркi. Асновай для асваення 
навуковых дасягненняу павiнны зрабiцца навукова-вытворчыя аб'яд
наннi, доследныя i эксперыментальныя гаспадаркi i iншыя структу1ры 
акадэмii. 

Iнтэнсiфiкацыя навукi за кошт павышэння аснашчанасцi сучасным 
навуковым абсталяваннем i сродкамi пры нарматыуным ix абнауленнi 
кожныя 7-10 гадоу у самы блiзкi час патрабуе у 3-4 разы павялiчыць 
затраты на яе развiццё. Пры гэтым доля затрат на тэхнiчную аснашча
насць навукi i яе эксперыментальнай базы павiнна узрасцi не менш як 
да 60-70% кошту яе асноуных фондау супраць 28% у цяперашнi час . 

Для удасканальвання аграрнай навукi рэспублiкi важнае значэнне 
належыць далейшаму развiццю замежных сувязей- за кошт пашы,рэн
ня сферы навуковага суп,рацоунiцтва, вывучэння вопыту работы замеж
ных вучоных, задавальнення ix цiкавасцi да нашых даследаванняу. 
Мэтазгодным з'яуляецца пераход на пе1раважна двухбакавыя прамыя 
сувязi, стварэнне сумесных даследчых I<алектывау, якiя дзейнiчаюць на 
прынцыпах безвалютнага абмену долевых укладау. Вельмi важна вы
карыстаць наяуныя магчымасцi падрыхтоукi студэнтау, аспiрантау, а 
таксама стажыроукi навуковых супрацоунiкау у лепшых замежных да
следчых цэнтрах . Практыку падрыхтоукi навуковых кадрау вышэйшай 
квалiфiкацыi за мяжой нсабходна лiчыць адным з найбольш эфектыу
ных спосабау укладання сродкау у развiццё навукi . 
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Для успрымання дасягненняу навукова-тэхнiчнага прагрэсу неабход
на радыкальнае павышэнне прафесiйнага узроуню спецыялiстау ycix 
катэгарый. У сувязi з гэтым побач з iнтэграцыяй сельскагаспадарчых 
ВНУ i НДI для падрыхтоукi i перападрыхтоукi кадрау вышэйшай ква
лiфiкацыi мэтазгодна канцэнтраваць сярэднiя навучальныя ·установы, 
ПТВ, розныя школы пад эriдай навуковых i навучальных цэнтрау 
(аграрных унiверсiтэтаУ) з тым, каб забяспечыць падрыхтоуку спе
цыялiстау для самых розных форм гаспадарання на аснове найноушых 
дасягненняу навукi i практыкi. Гэтаму вучьщь сусветны вопыт арганi
зацыi навуковага забеспячэння аг1рарнай вытворчасцi, пабудаваны на 
п1рынцыпах эфектыунага спалучэння навуковай дзейнасцi, падрыхтоукi 
кадрау i асваення дасягненняу .навукова-тэ~нiчнага прагрэсу. 

Перад Акадэмiяй аграрных навук Беларусi, яе структурамi стаяць 
складаныя i шматф?ктарныя задачьr. Вырашэнне ix- наш непасрэдны 
абавязак. 


