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ПРАБЛЕМЫ

1 СТРАТЭПЯ

СЕЛЕКЦЫI РАСЛIН

У ра3вiццi землярабства у Рэспублiцы Беларусь за апошнiя

30

гадоу

выразна прасоч'ваюцца тры асноуныя этапы: хiмiзацыя, iнтэнсiфiкацыя

i экалагiзацыя. Першыя два перыяды ( адпаведна сярэдзiна 70- i 80-х
гадоу) базiравалiся: галоуным чынам на .РОсце капiтальных укладанняу
у раэвiццё галiны i суправаджалiся высокiм тэмпам росту )/iраджайнасцi
збожжавых (з

16

да

22

ц/га у першым

i

з

22

да

27-30

ц/га у другiм

перыядзе) i iншых сельскагаспадарчых культур.
Этап iнтэнсiфiкацыi землярабства у сувязi з экалагiчным крызiсам,
якi ахапiу Рэспублiку Беларусь i краiны СНД, аказауся штучна скаро
чаным, прыпыненым у самым пачатку свайго эфектыунага функцыянi
равання. У сучасных умовах давядзецца працаваць пры ' Жорсткiм аб
межаваннi матэрыяльна-тэхнiчных i энергетычных рэсурсау i нават ix
скаiРачэннi. Такая сiтуацыя абумоулinае неабходнасць пошуку новых
падыходау да стварэння сартоу i распрацоукi тэхналогiй ix вырошчван

ня. На першы план выступае патрэбнасць у мабiлiзацыi патэнцыялу
унутраных бiялагiчных рэсурсау раслiн, дасведчанага, навукова-абгрун
таванага улiку i эфектыунага выкарыстання Экалагiчных фактарау ася
роддзя, рацыянальных формау а1рганiзацыi вытворчасцi.
2.

Весцi ААН Беларусi
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На кожным з выдзеленых намi этапау Jразвiцця землярабства да се
лекцыi выстаулялiся спецыфiчныя патрабаваннi. На этапе хiмiзацыi,
напрыклад, гэта здольнасць сорту эфектыуна спажываць высокiя дозы
угнаенняу, супрацьстаяць паляганню пасевау, у перыяд iнтэнсiфiка
цыi- у максiмальнай ступенi рэалiзаваць высокi генетычны патэнцыял
rтрадукцыйнасцi з дапамогай фунгiцыдау i рэгулятарау росту раслiн.
Сучасная сiтуацыя абумовiла узнiкненне найбольш складаных праб
лем у селекцыi. Сутнасць ix зводзiцца да таго, каб пры умове захаван
ня, а пры магчымасцi i павышэння патэнцыялу ЛJрадукцыйнасцi значна
палепшьщь сарты па устойлiвасцi да неспрыяльных абiятычных i бiя
тычных фактарау, якасцi прадукцыi з дапамогай селекцыйна-генетыч
ных i фiзiёлага-бiяхiмiчных метадау. Такiм чынам, стратэгiю селекцыi
:Раслiн на сучасным этапе неабходна вызначьщь як напрамак на экано
мiю энергарэсурсау за кошт скарачэння
колькасцi
скарыстоуваемых

гербiцыдау, фунгiцыдау, рэгулятарау росту, павышэння акупнасцi угна
енняу. Пры гэтым неабходна здзейснiць дыферэнцыраваны падыход да
ствЭ~рэння сартоу з улiкам эканамiчных, глебава-клiматычных i бiяла
riчных фактарау, г. зн. стварьщь сiстэмы са,ртоу, якiя узаемна дапау
няюць адна адну i а:дпав'Ядаюць разнастайным патрабаванням спажыу
цоу, выкарыстоуваць сQртасумесi

i

да т. п.

Рэалiзаваны ва умовах доследнай вытворчасцi патэнцыял ураджай
насцi сартоу збожжавых культур беларуекай селекцыi дасягнуу 8-10
т/га, што сведчьщь пра ix канкурэнтаздольнасць з сартамi замежнай
селекцыi. Сарты яравага ячменю Зазерскi 85, Прыма Беларусi, Вiзiт,
ауса Буг, азiмага жыта Пухаучанка i Ве~расень вырошчваюцца на вя
лiкiх плошчах у Беларусi, Pacii, на Украiне, у Лiтве. Толькi пасевы
сартоу ячменю селекцыi Беларускага НДI земляJРобства i кармоу у
краiнах СНД займаюць больш як 2 млн. га.
•
У цэлым паспяхова вырашаючы праблему прадукцыйнасцi, мы не
можам бьщь задаволены характарыстыкай сартоу па устойлiвасцi да
хвароб i абiятычных стрэсавых фактарау асяроддзя, а таксама якасцю
прадукцыi. На першы план у гэтай цраблеме выступае абмежаванасць
генетычных КiРЫНiц i донарау дэфiцытных прыкмет i уласцiвасцяу. Су
светныя раслiнныя JРэсурсы, сабраныя ва Усесаюзным iнстытуце раслi
наводства, па шэрагу культур i прыкмет амаль вычарпаны або знахо
дзяцца у счапленнi з комплексам адмоуных уласцiвасцяу, што абмя
жоувае i ускладняе ix выкарыстанне у селекцыi. Сiтуацыя ускладняецца
таксама надзвычай елабай ступенню ix генетычнай вывучанасцi.
У сувязi з гэтым за апошнiя 10-15 гадоу для папаунення генафонду
намi актыуна выкарыстоувалiся замежныя сувязi, галоуным чынам па

лiнii двухбаковага супрацоунiцтва. Гэта забяспечыла атрыманне i уклю
чэнне у селекцыйны працэс найноушага генафонду заходнееурапейскай

i

сусветнай селекцыi, якi валодае комплексам селекцыйна-каштоуных

п, рыкмет

i

уласцiвасцяу.

улiкам узроуню развiцця сусветнай навукi актуальнасць набыло

3

пытанне аб стварэннi прынцыпова новых К!рынiц прыкмет i уласцiвасцяу
для селекцыi на аснове iнтрагрэсii генау. 1 хоць гэтая задача пакуль
што па сiлах толькi акадэмiчным . jнстытутам, яе вы 1 рашэнне абумовiць
новы этап у развiццi селекцыi.

Такiм чынам, адной з галоуных праблем сучаснай селекцыi · з'яуля
ецца стварэнне унiкальнага генафонду па комплексе

тах

i

i

асобных прыкме

уласцiвасцях, для чага патрэбны актыуны абмен зыходным матэ

рыялам памiж селекцыйнымi установамi, выкарыстанне традьщыйных

!"'айноушых метадау. Поспех селекцыi шмат у чым вызначаецца умен
нем адбору генатыпау i абумоулены галоуным чынам вопытам i май
стэрствам селекцыянера, выкарыстаннем спецыяльных iнфекцыйных i
· селектыуных фонау для адбору, маштабамi селекцыi.

i

Селекцыя на так званы адаптыуны патэнцыял прадугледжвае вы
карыстанне комплексу спецыяльных штучных ТЭ!рмiнау для адбору на
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1

·

устойлiвасць да абiятычных

i

бiятычных фактарау асяроддзя. Аднак

тэорыя вьшарыстання шматлiкiх з ix застаецца пакуль што недастатко·
ва распрацаванай. У вынiку гэтага селекцыя вымушана icцi у напр_амку

nавелiчэння маштабау прапрацоуваемага матэрыялу. Напрыклад, у
БелНДIЗК: штогод колькасць вывучаемых лiнiй па яравым ячменi пера
вышае сто тысяч. Гэта вельмi працаёмiсты працэс, аднак на сучасным
узроунi верагоднасцi iдэнтыфiкацыi генатыпу па фенатыпу ён з'яуля
rцца апрауданым. ·

Найбольш тэхналагiчньrм i прымальным у селекцыйнай практыцы
метадам iдэнтыфiкацыi генатыпу па фенатылу побач з прамой ацэнкай
з'яуляецца выкарыстанне электрафа!Рэзу. На жаль, яно абмяжоуваецца
вузкiм колам спецыялiстау i адсутнасцю спецыялiзаваных лабараторый.
Пэуныя надзеi мы ускладаем на выкарыстанне спецыяльных селек
тыуных асяроддзяу для адбору генатыпау у межах даследаванняу па

бiятэхналогii. Практычным вынiкам

працаванай у iнстытуце

методыкi

завяршылася

адбору

па

выкарыстанне рас

iнтэнсiунасцi

ПIРЫросту

зародкавых каtРанёу (сорт ячменю Прыма Беларусi).
У працэсе сортавыпрабавання, па сутнасцi, працягваецца адбор вы
дзеленых раней генатыпау. Змест i асноуны сэнс удасканальвання гэтага

этапа селекцыi -

.

як мага раней выявiць норму рэакцi1i генатыпу на

бiятычныя i абiятычныя фактары асяроддзя. Дасягненне гэтай мэты
здзяйсняецца арганiзацыяй сеткi экалагiчнага сортавьщрабавання i пра
вядзеннем агратэхнiчных доследау або забеспячэннем так званага тэхналагiчнага сервiсу.
,.Адначасова з ЭСВ i ДСВ вывучаюцца тэхналагiчныя асаблiвасцi
вь1рошчвання

новага сорту; фактычна 1 распрацоуваецца яго аграпаш
парт. Тэмпы укаранення сорту у вытворчасць абумоулены арганiзацыяй
сiстэмы яго размнажэння. На жаль, эфектыунай сiстэмы, якая б стыму
лявала работу селекцыянера i насеннявода, пакуль што не знойдзена.

Спробы арганiзаваць НВС «Белнасеннеэлiта» не мелi поспеху. У сучас
най сiтуацыi у элiтным насенняводст!Зе, з аднаго боку, дзейнiчае дзяр
жауны заказ (у форме плана вытворчасцi арыгiн . альнага насення у га
давальнiках размнажэння), а з другага- гаспадарчы дагавор з калга
самi i саугасамi на размнажэнне насення новых сартоу (па iнiцыятыве
селекцыянерау i кiраунiкоу гаспадарак). Можна даваць розную ацэнку
сучаснай сiтуацыi з элiтным насенняводствам. Бясспрэчным застаецца

адно- неабходна Шукаць варыянты стымулявання работы селекцыяне
рау i насенняводау. Гэта моrуць быць НВА, НВС, асацыяцыi, фiрмы
з элементамi ·кааперацыi на аснове гаспада, рчага разлiку. Вызначаль
ную ролю пры вырашэннi гэтага i iншых пытанняу селекцыi i насення
водства заклiканы адыnраць закон «Аб ахове селекцыйных дасягнен
няу», праект ЯI<ОГа унесены у камiсiю Вярхоунага Савета Рэспублiкi
Беларусь.
У кожнай з адселекцыянаваных культур iснуюць свае спецыфiчныя i

найбольш вострыя праблемы. Так, напрыклад, у азiмага жыта не вы
рашана праблема стварэння гомазiготных кароткасцябловых сартоу на
аснове дамiнантнай крынiцы ЕМ-1, недастатковаЯ устойлiвасць да сне
гавой цвiлi i мучнiстай расы.
Значную
актуальнасць набывае вывя
дзенне
каштоуных па якасцi
зернефуражных сартоу азiмага жыта.
Азiмая пшанiца пакуль што успрымальная
да
хвароб- каранёвых
гнiляу i септщрыёзу. У азiмага трьщiкале неабходна павысiць nатэнцыял
адаптыунасцi,
устойлiвасцi да прарастання зярпяцi на коранi i зiма

устойлiвасцi. Заслугоувае увагi праблема вывядзення раннiх зiмаустой
лiвых сартоу азiмага ячменю, асаблiва для пауднёва-заходнiх абласцей
рэспублiкi.

.

У яравага ячменю патрэбна узмацнiць работу па стварэннi сартоу
з група.вой устойлiвасцю да хвароб (сеткаватая плямiстасць, мучнiстая
раса, пыльная галауня), вырашьщь вельмi вострую праблему павышэн
ня кармавых вартасцяу зе1рня. Адна з галоуных задач у селекцыi ауса-
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знiжэнне плевачнасцi

i стварэнне галазерневых сартоу. У селекцыi

грэчкi i зернебабоных культур не вырашана праблема рэалiзацыi н11яунага бiялагiчнага патэнцыялу. Тут патрэбны нестандартныя падыхо
ды да селекцыi, пошук i стварэнне новых марфатыпа-у раслiн з дэтэрмi
наваным тыпам росту i да т. п., устойлiвых да абiятычных стрэсавых
фактарау асяроддзя, хва1роб i шкоднiкау.
Вырашэнне гэтых задач патрабуе выхаду аграрнай навукi на якасна

новы навукова-метадалагiчны i ар.ганiзацыйны узровень . Для г~тага
неабходна забяспечьщь прыярытэтнае развiццё да,следаванняу па се
о~lекцыi, прыватнай тенетыцы, фiзiялorii, бiяxiмii, iмунiтэце раслiн, бiя
тэхналогii, камп ' ютэрызацыi

'

i

распрацоуку

i

вытворчасць сучаснага на-

вуковага абсталявання i найноушых сродкау механiзацыi i аутама
тызацыi.
Якасна новы узровень бiялагiчных даследаванняу у генетьщы азна
чае пераход ад вывучэння прыкметы да даследавання гена, вызначэння

эфектау яго эксп!Рэсii пад уздзеяннем фактарау асяроддзя. Перспекты
Ба селекцыйнай бiятэхналогii заключаецца у асваеннi i выкарыстаннi
метаду iнтрагрэсii генау, атрыманнi Пjрынцыпова новых прыкмет i улас
цiвасцяу раслiн па устойлiвасцi да хвароб, абiятычных фактарау ася
ноддзя i па якасцi прадукцыi.
Фiзiёлага-бiяхiмiчныя праблемы абумоулiваюць неабходнасць · рас
працоукi паказчыкау кантролю прадукцыйнага працэсу у дынамiцы,
крытэрыя-у адбору генатыпау на прадукцыйнасць, устойлiвасць i якасць
прадукцыi у антагенезе, бiяхiмiчных маркера-у бялкоу i ф~рментау, звя

заных з селекцыйна-каштоунымi прыкметамi
Даследаваннi

па

iмунiтэце

i

уласцiвасцямi раслiн.

раслiн прадугледжваюць распрацоуку

метадау прагнозу i кантролю з'яулення новых расау патагенау, выяу
ленне новых эфектыуных генау i стварэнне на ix аснове донарау i сар
тоу, устойлiвых да хвароб i шкоднiкау.

Вырашэнне гэтых

i

iншых навуковых праблем з'яуляецца , неабход

най умовай i га, рантам далейшага паспяховага развiцця ,rалiны раслi
наводства у Беларусi.

