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ЗАДАЧЬI АГРАПРАМЬIСЛОВАй НАВУКI
Прэзiдэнт Акадэмii аграрных навук Рэспублiкi Беларусь акадэмiк
В. С. Антанюк у сваiм дакладзе вызначыу стратэгiю павышэння эфек
тыунасцi сельскагаспадарчай вытворчасцi у новых умовах гаспадаран
ня, закрануушы у iм

Не прэтэндуючы

i

перспектывы аграпрамысловай навукi.
на ахоп ycix аспектау тэхнiчнага пераузбраення

галiн аграпрамысловага комплексу рэспублiкi, разгледзiм шляхi i прын
ц .r,rпы вырашэння асноуных задач гэтай складанай праблемы.
Метадычнай асновай
фармiравання
занальнай
сiстэмы
машын
з'яуляецца арыентацыя на усямерную эканомiю матэрыяльна-энерге

тычных рэсурсау, значнае скарачэнне агульнай кольюiсцi машын у сi
стэме, модульны прынцып стварэння машын i агрэгатау, унiфiкацыю
ix дэталяу i вузлоу, скарачэнне парка спецыялiзаваных самаходных

маiuын i камбайнау, што замяняюцца унiверсальнымi энергетычнымi

сродкамi з наборам розных адаптарау, якiя забяспечваюць эфектыунае
ix вЬrкарыстанне ва умовах шматукладных форм гаспадарання. Пры гэ
тым вялiкая увага павiнна бьщь нададзена комплекснасцi работ: трэба

ствараць не асобныя машыны, а распрацоуваць безадходныя, эканамiч
на i экалагiчна абгрунтаваныя тэхналогii, забяспечаныя адпаведнымi
камплектамi машын.
Прыярытэтным напрамкам знiжэння рэсурсаё:мiстасцi раслiнаводства
з'?-уляецца скарачэнне матэрыяльна-энергетычных затрат на вырошч

ванне

i уборку зерневых культур, шматгадовых трау i бульбы.

Развiццё тэхнiкi для апрацоукi глебы будзе icцi па шляху стварэння
камбiнаваных глебаапрацоучых агр.эгатау, якiя сумяшчаюць за адзiн
rтраход некалькi аперацый.
Прыкладам такiх машын для занальных
умоу М:огуць служыць распрацаваныя у НВА «Белсельгасмеханiзацыя»
агр5rаты АКШ-7,2 i АКШ-3,6, прымяненне якiх дазваляе павысiць пра

дукцыйнасць i скарацiць энергазатраты на
f!ЫЯ культыватары КЧН-5,4 i КЧН-1,8.

30-40%,

а таксама чызель

У галiне хiмiзацыi сельекай гаспадаркi неабходна забяспечыць вы
творЧасць
размеркавальнiкау мiнеральных угнаенняу РШУ-12, здоль

нымi уносiць угнаеннi з нераунамернасцю да

15%,

распрацаваць

i

ука

ранiць тэхналогii i сродкi механiзацыi для унясення у глебу комплексу
патрабуеМ:ых пажыуных рэчывау за адзiн праход машыны.

Далейшае развiццё павiнны атрымаць тэхналогii вырошчвання буль
бы на базе камбiнаваных бульбапасадачных агрэгатау для звычайных,
мiн:i- i мiкраклубняу, а таксама вертыкальна-фрэзерных культыватарау
rрэбенеутваральнiкау .
Прыярытэтным напрамкам развiцця механiзацыi вырошчвання цук

ровых i кармавых 6уракоу з'яуляецца стварэнне перспектыуных машын
ных тэхналогiй, што забяспечвалi б высяванне на канчатковую гушчы
ню насаджэння высакаякаснага насення,

якое мае усходжасць

i

адна

росткавасць каля 90-95%. Г эта дазволiць у два-тры разы знiзiць
затраты ручной працы i на 25-30% матэрыяльна-энергетычных рэсурсау.
Неабходна выкарыстоуваць распрацаваныя у НВА «Белсельгасмеханi
зацыя» культыватары,

зоны.

якiя

забяспечваюць

мiнiмальныя

ахоуныя

'

Найважнейшымi фактарамi эканомii матэрыяльна-энергетычных рэ
сурсау у кормавытворчасцi з'яуляюцца уборка кармавых культур у леп

шыя агратэхнiчныя тэрмiны,
павышэнне
прадукцыйнасцi уборачных
агрэгатау, знiжэнне страт i паляпшэнне якасцi рыхтуемых кармоу.

Арганiзацыя уборкi па· iнтэнсiуных тэхналогiях забяспечвае зна
ходжанне скошанай травы у полi працягласцю не больш за паутара-два
днi, шть прыводзiць д а страт ад бiёлага-фiзiялагiчных працэсау толькi

6-8% ураджаю замест 20% па ;iснуючай тэхналогii, г. зн. амаль у
23

раза менш. Таму задачай аграiнжынернай навукi з'яуляецца аб
грунтаванне параметрау высокапрадукцыйнай уборачнай тэхнiкi, па

2,5

колькi выкарыстанне яе не толькi знiжае затраты працы

i сродкау на

гдзiнку прадукцыi, але i змяншае страты коrгму дзякуючы скарачэнню
тэрмiнау уборачных работ.
.

Так, уяуляецца магчымым павысiць прадукцыйнасць машын у
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1,5-

разы, прымяняючы шырокаахопньrя касiлкi з бiльным плюшчыльным

апаратам

(кандьщыянерам),

якi забяспечвае

(пашкоджанне покрыуных тканак)

сцяблоу

i

iнтэнсiуную апрацоуку
успушаную укладку

ix

у

валкi. Гэта на 20% паскарае сушку у параунаннi з вальцавым апара
там, у 1,8 раза змяншае
удзельную
матэрыялаёмiстасць,
а таксама
дазваляе эканомiць 2-3 кг палiва на кожным гектары, паколькi адпа
дае неабходнасць варашэння i рыхления валкоу пасля скошвання.
Машынабудаунiчая галiна Беларусi
мае дастатковы патэнцыял,

каб забяспечьщь тэхнiчнымi сродкамi пагрузачныя
боты, на

якiя

прыпадае

i

транспартвыя ра

40·- 45% ycix

вiдау затрат у сельскагаспадар

чай вытворчасцi рэdпублiкi, а таксама

даць канкурэнтаздольную пра-

дукцы\о на рынак.

_

·

.

Востры дэфiцыт у франтальных паг~узчыках малоFа класа (на трак
.,.ар МТЗ) можна лiквiдаваць шляхам дааснашчэння выпускаемага у
Бел а pyci
пагрузчыка -бульдозера ДЗ-133 спецыялiзаванымi рабочымi
uрганамi для скiрдавання i разгрузкi сена i саломы, рулонау, пагрузкi
караняплодау; для забяспечання большага аб'ёму дробнапарцыённых
наrрузачных работ вельмi
неабходны
гiдраманiпулятар паваротнага
тыпу грузападымальнасцю
да 0,5 т,
прыгодны для манта~у
як на

трактар кщ1са 1,4, так i на транспартныя сродкi; неабходны спецыялi
заваны . пагрузчык сенажу i сiласу з траншэй, якi б пакiдау роуны зрэз
маналiту пасля аддзялення корму.

Па транспартных сродках мэтазгодна сканцэнтраваць намаганнi на

з11.сваеннi вытворчасцi унiфiкаванага транспартна-тэхналагiчнага срод
ьу «Беразiна» з камплектам змеинага абсталявання для перавозкi на

сыпных i навалачных грузау, здробненай масы, рулонау. Сезоннае вы
карыстанне на адным шасi некалькiх тэхналагiчных модуляу павысiць
эфектыунасць транспартнага агрэгата на перавозцы розных грузау i
зменшьщь удзельную металаёмiстасць за кошт
скарачэння сумарнай
масы комплексу тэхнiчных сродкау.
·

Перааснашчэнне парка прычэпау да трактароу класа 1,4 толькi · на
аснове самазвальнай мадыфiкацыi змеинага абсталявання грузапады
мальнасцю 6 т у параунаннi з прычэпам 2ПТС-4 дасць гадавую экано
_мiю металу 38 . тыс. т, палiва- 46 тыс. т i дазволiць скарацiць штогадо
вую патрэбнасць рэспублiкi у трактарах тыпу МТЗ на 1200-1500 шт.
3 улiкам таго што на базе транспартна-тэхналагiчнага сродку «Беразi
на» да трактара ' класа 1,4 створаны з узроунем унiфiкацыi каля 60%
макетны jзор самазвальнага прычэпа намiнальнай грузападымальнас
цю · 1О т да трактара кл аса 3, асвоiушы яrо выраб у рэспублiцы, можна
практычна поунасцю задаволiць патрэбнасць сельекай гаспадаркi у
асноуных транспартных i транспартна-тэхналагiчных сродках.
У сувязi з абвяшчэннем суверэнiтэту Рэспублiкi Беларусь надзвы
чайна актуальным становiцца пытанне аснашчэння машынамi i абста
ляrаннем галiны жывёлагадоулi, паколькi амаль уся гэта тэхнiка вы
rабляецца за межамi рэспублiкi. Гэта тым больш актуальна, што пра
дукцыйнасць працы у жывёлагадоулi рэспублiкi застаецца нiзкай. Так,
затраты , працы на 1 ц малака складаюць 6,4 чал.-гадз, на 1 ц прыбау
лення масы маладняку буйной рагатай жывёлы i свiней- адпаведна 35
i, 22 чал.-гадз, што у некалькi разоу больш, чым у развiтых капiталi
стычных краiнах.

Адна
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асноуных прычьш

мах - 1 гэта малы

( fiольш
24

за

40%).

ix

памер

i

нiзкай прадукцыйнасцi працы

на фер

вялiкая колькасць нетыповых памяшканняу

Адкормачныя фермы БРЖ да

2pq

галоу складаюць

70%, · малочнатаварныя фермы з колькасцю да 100 галоу- 19 i
200· галоу-50%; а свiнафермы з колькасцю да 500 галоу- 26%.

да

·

Аднак прамысловасць, зарыентаваная на выпуск машын для жывё
.irаrадоучых комплексау, да апошняга часу практычна не выпускае аб
<..:талявання для механiзацЫ'i малых ферм. Акрамя таго, яна пастауляе
разрозненыя машыны i абсталяванне для механiзацыi асобных тэхна
лаriчных працэсау i аперацый.
Пры rэтым найбольш вузкiм месцам,
шrо стрымлiвае рост прадукцыйнасцi працы i асваенне прагрэсiуных
вхналоriй, становiцца адсутнасць эфектыуных тэхнiчных сродкау для
дапаможных, перш за усё пагрузачна-разrрузачных аперацый, а так
сама працэсау па абслуrоуваннi жывёлы у радзiльных аддзяленнях i
гадаваннi маладняку.
Так, на фермах БРЖ гэтыя дапаможныя . аперацыi складаюць 3540% ад агульных затрат працы, а у свiнагадоулi на рэпрадуктарны
ссктар прыпадае звыш 60:% працы. Паколькi свайго металу у рэспублi
цы практычна няма, неабходна распрацаваць малаrабарытныя шмат
функцыянальныя машыны, аснашчаныя наборам хутказдымных рабо
чых органау, здольных перапрацоуваць розныя вiды кармоу, выкон
ваць ix пагрузку, раздачу i iнш.
Разам з максiмальнай эканомiяй матэрыяльна-энерrетычных рэсур
сау пры вытворчасцi сельскаrаспадарчай прадукцыi i скарачэннем яе
страт актуальным становiцца вышуканне новых крынiц энергii. Так,
даследаваннi маrчымасцей прымянення у с~льскай гаспадарцы нетра
дьщыйных i узнауляльных крынiц энергii паказалi, што ва умовах рэ
riёна эфектыуна сезоннае выкарыстанне сонечнай энергii для актыу
нага вентылявання сена .i сушкi зерня, падагравання вады для тэхна
лагiчных i бытавых патрэб.
Распрацаваны гелiякалектар
для сушкi трау i зерня забяспечвае
эканомiю 20-25% энергii, паскарае працэс сушкi у 1,4-1,6 раза. Гелiя
водападагравальнiкi для жывёлагадоучых ферм эканомяць каля 30%
цеплавой энeprii на малочных фермах. 1;акiя работы неабходна развi
ваць i па iншых напрамках нетрадьщыйнай энергетыкi.
Агульны сход Акадэмii аграрных навук, абмяркоуваючы актуальвыя
папрамкi сваёй дзейнасцi,
павiнен разгледзець
пытанне папаунення
сваiх радоу вучонымi, якiя унесл"i значны уклад у развiццё аграрнай
навукi i здольныя актьtуна укараняць у жьщцё намечаныя планы на

вуковага забеспячэння АПК. Трэба пагадзiцца з вывадамi экспертнай
кaмicii,

якая

вылучыла

сярод

удзельнiкау

конкурсу найбольш

пава

жаных.

Па Аддзяленнi механiзацыi, энерrетыкi i аутаматызацыi усе прэтэн

дэнтЧJ з'яуляюцца вядомымi спецыялiстамi, якiя узбагацiлi аграпрамыс
J!овую навуку працамi, што маюць вялiкую не толькi навуковую, але i
практычную каштоунасць. Тым не менш трэба падтрымаць заключэнне
экспертнай кaмicii, якая рэкамендуе да выбрання Л. С. Герасiмовiча
прызнанага спецыялiста у галiне сельекай электрыфiкацыi, дзе · у цяпе
рашнi час · яшчэ шмат нявырашаных праблем;
А. В. l(араткевiча, якi
унёс вялiкi уклад у асваенне
сельскагаспадарчай вытворчасцю новай
тэхнiкi i яе эксплуатацыю, а гэта сёння найважнейшы напрамак работ
у аrрапрамысловым сектары, а т~ксама В. А. Шаршунова, якi з'яуля
Е:цца прадстаунiком iнстытуцкай навукi i можа забяспечыць разам з
падрыхтоукай спецыялiстау для вёскi
больш рацыянальнае
выкары
станне багатага навуковаrа патэнцыялу такага вядомаrа навучальнага
цэнтра рэспублiкi, як Беларуекая сельскагаспадарчая акадэмiя.
У сувязi з неабходнасцю актыунага прыцягнення да навуковых да. следаванняу выкладчыкау ВНУ падтрымлiваю рэкамендацыю да вы
брання чJiенам-карэспандэнтам В. I. Шляхтунова- высокаквалiфiка
ванага спецыяJiiста,
здоJiьнаrа арганiзатара
i чаJiавека высокiх ма
раJiьных якасцей.
УJiiчваючы агавараны у Статуце узроставы цэнз, экспертная ка~iсiя
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устрымалася ад рэкамендацыi да выбрання у склад акадэмii мноriх
заслужаных вучоных. Аднак гэта патраба в анне не з'яуляецца доrмай,
таму на вакансiю, напрыклад, мелiярацыя i л угаводства можна было б

абраць такога вя домага вучонага, як Г. I. Афанасiк, якога добра ведаю
па сумеснай працы у Вышэйшым атэстацьrйным камiтэце Pacii.

