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Селекцыя раслiн з'яулясцца найважнейшай rалiной аграрнай

i бiял~

t·iчнай навук. Яе дасяrненнi даюць каштоуны уклад у патэнцыял навуко
ва-тэхнi•tнага прагрэсу, развiццё тэорыi штучнаi't эвалюцыi
нс сусветнага i нацыянальнаr·а генафонду раслiн.

Зараз ва усiм свеце

i

i

)iзбагачэн

у кожнай краiнс паасобна rенетычныя

цы11ныя цэнтры nераутвараюцца у маrутныя трацiчныя

i

i

селек

чацвяр-цiчныя

цэнтры паходжання культурных раслiн. Пры rэтым ахоплiваюцца вялi

.кiя геаrрафiчныя рэriёны вырастання зыходных селекцыiiных фОрм i
раянiравання новых сартоу i riбрыда5·. Велiзарная роля у сслекцыi рас
лiн належыць раслiнаводчым i бiятэхналаriчным цэнтрам Сiмiт, I карда,
lкрэсат, I р ы, у Трыесце, Нью Дэлi i iшu. Знаходзячыся у розных nры
родна-экалагiчных рэгiёнах, яны выконваюць найважнейшыя селекцый
ныя, раслiнаводчыя

i

бiятэхналагiчныя праекты для большасцi

краiн

свету.

Сусвстны генетычны банк раслiнных рэсурсау

BIP

выклiкае велiзар

ную зацiкауленасць у вучоных-селекцыянерау, генетыкау, батанiкау, сi
стэматыкау ycix краiн (асаб.ТJiва ЗША). Яны бесnерапы~ша прапаноу
ваюць розвыя праекты па выкарыстаннi калекцыi гэтаrа iнстытута для
}·сяrо свету. На шы вучоныя таксама расnрацоуваюць праекты узаемнага

супрацоунiцтва памiж Р асiяй

BIP для

i

nашырэння, захавання

ЗША па умацаваннi матэрыяльнай базы

i рацыянальнага

выкарq~стання генафон

ду раслiн.

Утварэнне незалежных дзяржау у былым СССР nрывяло да разбу
рэння адзiнай сеткi доследных станцый BIP, створзнай яшчэ М. 1. Вавi
лавым . Юрау н iцтва гэтага iнстытута спрабуе З'ахаваць яе шляхам за

ключэння адnаведных двухбаковых даrаворау на узроунi акадэмiй сель
скаrаспадарчых навук i iнстытутау адпаведнага профiлю. Без такой iн
тэграцыi iснуе рэальная небяспека згубiць палuuу каштоунай калекцыi
BIP. У час вайны пры блакадзе Ленiнграда вучоныя захавалi калекцыю,
а зараз мы можам яе зrубiць. Гэта адно з найважнейшых nытанняу, якое
неабходна абмеркаваць на з'ездзе.

Другая задача з'езда- стварыць умовы для захавання nэуных эфек

тыунuх формау сулрацоунiцтва памiж вучонымi

i

селекцыянерамi

ycix

рэспублiк былога ССС Р . Гэта гал.оуная умова для пасляховага р а звiцця

генетыкi

i

селекцыi у кожнай з

ix.

розныя. Н айбольш прымальная для

нетыкау

i

Формы супрацоунiцтва могуць быuь

ycix

мiждзяржа}·ная асацыяцыя rе

селекцыянерау з адзiнай структурай грамадскiх органау для

• Даклад на Vl з'ездзе Тав'арыства генетыкву i селскцыянерау iмя М. 1. Вавiлава
24 лiстаnада 1992 r.}.

(Мiнск.

3

каардын:щыi дзсяшrяу

i

выпрацоукi напрамкау лерсnrктыунага навуко

ваrа лuшуку.

Гр3цяй ззд~1чай з'сзда з'я)~.1яецца сумежнзя вылрацоука прыярытэ ·

i

тау у Jtазуковых дасдсдаваннях, захаванне лрынцылу сщ·цыялiзацыi

n<tд~1слу r:р~щы з улiкам лрофiлю навуковых калсктывау

i

iнстытутау.

1kрад Tl• м як rфармуляваць цэнтральную навуковую .:~ада чу, яку;·J,
на HЗIIl\' ~~· ш.у, J.ЫШ!ны вырашыць ге нетыкi i се.1екцыянеры, трэGз •·а·
гадаць тры ШtfiБ<:JJ нейшыя крынiцы зменлiвасцi арrанiзма] - · l) рэкам·

бiнаrснез,

2) мутаrеисз i 3) трансгенез. Ix удзсльная вага у лрактычнаii

С'С.1~1\ЦЫi HCЗ;IIIOJibJ<aBЗЯ.

Лс•юуrн1я частка новых формау

i

сарто5· ссльскаrасnада~J••ых pac;Iiн

стЕ~арзениа на асновс рэкамбiнаrенезу, адзiнкавыя сарты- пры даr.ащ,.

зе трансrенезу. У вынiку мутзrенезу у свеце створана

у тым лiку

130

1,5

тыс. сартоу,

сартоу на тэрыторыi былоrа СССР. Сладзяю·н~<·я на ат

рыманАе кролкавых мутацый i вузкаспектра.1ьнай зменлiвасцi, генеты·
кi i селекцыянеры даnауняюць гiбрыдьrзацыю хiмiчным i фiзiчньш мута
··енЕ.·зам, а у алошнiя гады- трансrенезам.

Якiя ж асноуныя вывады можна зрабiць з аналiзу эфектыунасцi вы
карыстання трох асноуных шляхоу гснстычнай зменлiвасцi

цыi раслiн? Па-лершае, усе тры шляхi

эфсктыуныя

рэзультаты}• насцi nрактычнай селекцыi.

1

толькi

у

i трансфарм<t·

адносiнах

розныя

маштабы

да

ix

выкарыстання ствараюць уяуленне аб леравазе рэка~tбiнаrенезу. Транс

rрэсiуны рэкамбiнаrенез сапра}ды з'я}·.1яецца магутным, лрактычна бяз·
межным па сваiх маrчымасцях лрацэсам, асаблiва у адносiнах да аднау·

лення у культурных сартоу i гi6рыдзу ' згубJiенай або часткова
ас ..1а6·
ленай у працэсе ix селекцыi устой.1iвасцi да стрэсау. У той жа час му
таrенС'з i трансгенез, якiя дазваляюць рэзка звужаць спектр змен:1iu8сцi
раслiн, могуць забяслечьщь такую ж высокую эфектыунасць у селекцыi
раслiн на прадукцыйнасць i устойлiвасць, асаблiва калi яны базiруюцца
на выкарыстаннi зыходнага матэрыялу, што атрыманы метадам транс·
rpэciyнara рэкамбiнагенезу.

Па-другое, у стратэriчным плане трансrрэсiуны рэкамбi~аrенез i асаб·

лiва трансrенез набываюць выключнае значэнне для селекцыi. Вектар
ная трансфармацыя rенетычнаrа аларату расдiн iдэнтыфiкаванымi rена

мi, якiя кантралююць найважнейшыя гасладарча-карысн~я i бiялагiч
ныя уласцiвасцi арrанiзмау, забяспечьщь у найблiжэйшай, а тым больш
у аддаленай перспектыве атрыманне раслiнных формау з зададзенымi
уласцiвасцямi. Але д.'IЯ дасяrнення rэтай мэты rенетыкам i селекцыяне·
рам неабходна лераадолець шэраr важных бiялаriчных бар'ерау, самым
iстотным з якiх з'яуляецца расшыфроука механiзма рэrуляцыi rенау
ix пераключэння i экслрэсii на узро}нi эукарыёт. Дапаможнымi, aJJe не
менш важнымi у ланцужку задач па стварэннi трансгенных рас.1iн з'я5'·
ляюцца iдэнтыфiкацьщ штучны сiнтэз, кланiраванне генау i ix рэrуля

тарных элемента)', стварэнне стабiльных эфсктыуных вектарау для лера
носу генетычнаii iнфармацыi, атрыманне саnра}·дных (а не арrанiзмсн
ных) генстычных кал е кцыii.

ix

захаванне

i

эфектыунае

выкарьrстанне.

Гэта тэарэтьrчныя задачы вышэйшаrа узро}· ню. Вырашыць ix магчыма
толькi у вялiкiх генстычных малекулярных i бiнтэхналаriчных цэнтрах.
Iснуючыя зараз сельскагаспадарчыя
се.'lекцыйныя i бiятэхна.'lаriчныя
цэнтры не могуuь rэтаrа зрабiць. Такiя зада%1 лавiнны вырашацца у
вядучых цэнтрах нацыянальных акадэмiй наnук.
Трэцi вывад выr:1ядае настуnным чынам. Рэкамбiнаrенез на аснове
лалавой riбрыдызацыi раслiн за)•сёды быу i застаецца асноуным мета
дам селекцыянера); . Памяншэнне фiнансавання rэтаrа нэпрамку у се
лекцыi было

На

IV

6

непапра);най памылкай.

з'ездзе rенс-тыка5

i седекцыянера}·

у Кiшынёвс (1984

r.)

у якас·

цi rалоунай стратэriчнай за дачы бы л о сфармулявана стварэнн,е комп·
лексна устойлiвых сартоу i riбpьrдa)i да засухi, латаrенау, шкоднiкау i

iншых бiятычных

4

i

абiятычных фактарау асяроддзя. У той час у селекцыi

uыу дасягнуты высокi )\зровснь rtраду1щыiiнасцi rартоу i гiбрыдау ссль
скагасnадарчых культур, алс не забясnечана павыwэнне ix комплекснай
устой.'Тiвасцi да шкодных арганiзма} i стрэсавых фактарау асяроддзя.
што побач з арганiзацыйна-эканамiчны,li nрычынамi не дазво.1i.1а рэа.r~i
заваць высокi патэнцыяд прадукцыйнасцi
вытворчых умовах. 3 таго
часу прайшло воссм rадоу. Ва ycix сслскцыйнь1х праrрамах зараз iс
нуюць канкрэтныя задачы па стварэннi такiх сартоу i riбрыдау. 1 ужо

s·

створаны сарты жоутаrа лубiну. устоiиtiвыя да фузарыёзу. яблынi i гру
шы- устойлiвыя да napwъr, вiwнi- да кокамiкозу, nшаt1iцы, ячменю,

npoca 1 ауса- да ПЭ) ных Dtдay 1ржы 1 га.'Jаун1. вtнаграду - да оnдыяму
i мiльд'ю, агуркоу- да nеронасnарозу, каnусты- да кiлы. Створаны
комплексна устойлiвыя да трох-пяцi nатагенау сарты i гiбрыды сланеч
пiку, сунiц, азiмага аднагадовага i шматгадовага жьпа. Сярод новых
•

"

'1

•

..

•

•

.;

•

•

сартоу яравой nшанiцы ёсць формы з павышанаii устойлiвасцю да засу
хi. Упершыню атрыманы лiнii, гiбрыды i сарты- сiнтэтыкi сланечнiку,
устойлiвыя да ск.1ератынiёзу, бульбы

i

таматау- да фiтафторы, ячме

ню- да гельмiнтаспарыёзу. мучнiстаii расы i павышанаii
кiслотнасцi
г.1еб, люцэрны i канюwыны- да рак~·. яравой пwанiuы i рысу- да за
салення.

Працэс стварэння формау ра·слiн э nавышанай устойлiвасцю да стрэ

савых фактарау асяроддзя

i

шкодных арганiзмау паскараецца. Але гэ

тая nраблсма у большасцi выnадкау вырашаецца то.1ькi эмпiрычна, без
глыбокай тэарэтычнай npanpaцoyкi. асаб.1iва генетычны аналiз. Толькi
у апошнiя гады развiваюцца даследаваннi па стварэннi генстычных ка
лекцый раслiн па вiдах i дэтэрмiнуючых генах, па генстычных асновах

селекцыi, уключаючы гаметную, па генстычным кантролi прадукцыйнас
щ, сnецыфiчнай i неспецыфiчнай устойлiвасцi раслiн. На rэтыя мэты
nавiнны максiмальна выкарыстоувацца сродкi э фонду фундаменталь
ных даслсдаванняу, створавага у

Галоуиая задача генетыкау

i

Pacii.
селекцыянерау у тым, каб захаваць

i

развiць наnрамак на стварэнне комплекснай устойлiвасцi розных фор
мау сартоу i гiбрыда}· рас.'Тiн. Для пасляховага яе вырашэння неабходна
карэнным чынам палепшыць тэматыку, гпыбiню

i

маштабы тэарэтычных

даследаванняу у галiне агульнай i r.рыватнай генетыкi, бiятэхналогii,
бiяxiмii, фiзiялогii, iмунiтэту для расnрацоукi новых метадау i тэхнало
гiй се.rrекцыi. Трэба не толькi захаваць, а.1е i развiць мiждзяржауную
каардынацыю

i

уэаемадзеяннс тэарэтьrкау

i

nрактыкау-селскцыянсрау,

забясnечыць nастаянны абмсн iдэямi, мстадамi, зыходным матэрыялам,
генамi, всктарамi i г. д.; ствараць сумесныя творчыя каJiектывы вучоных
з краiн СНД для вырашэння буйных эканамiчна выгадных праблем ге
нетыкi, бiятэхналогii i се.'Текцыi, вызначаць i развiваць творчыя сувязi з

мiжнародным цэнтрам па генетыцы, сс.1екцыi. бiятэхиалогii

i

ахове рас:

лiн, а таксама з асобнымi nучонымi, tJKiя пасnяхова nран,уюць у гэтых
га.ТJiнах; дамагчыся ад урада прыярытэтнага фiнансавання гэтых работ
i неабходных укладанняу у агу.'lьныя 'diждзяржауныя праскты.
У сувязi з nераi<анаучым прагнозам вучоных бо.1ьшасцi краiн
npa

глабальнае nагаршэнне (ары;1.ызаuыю) к.1iмату nельмi скарачаюцца тэр
мiны расnрацоукi найноушых метадау i стварэння на ix аснове комn
лексна устойлiвых да sacyxi i iншых фактарау асяро.Jдзя сартоу i гiбры

дау ссльскагасnадарчых крьтур. На тарыторыi Pacii i iншых краiн СНД
пачасцiлiся моцныя рэriяна.'lьныя засухi: у XI ст. ix было 8, у XII- 12,
у XIII- 12, у XIV- 12, у XV- \2, у XVI- 20, у XVII- 21, у XVIII-

:.34,

у

XIX- 40,

у ХХ ст.-

57.

У наМлiжэi'пuыя дзесяцil'оддзi сярэднсга

давая тэмnсратура павысiцца як мiнiмум на

-1-0.5-1,5 °С.

Але

на ват

ка.1i гэтага не адбудзецца, то цяперашнi рэжы~1 г.1аба.1ьнаrа раз'>tерка

вання t~япла i аnадкау на Зямлi ужо з'я5Jiяецца дзво.1i крытычным. Гэ
та латрабус iнтэнсiунаrа узмацнсrшя мер па axonc сельекай гаспадаркi
ад засух. у тым .rtiкy i за кошт nавышэншt засухаустоiiлiвасцi сартоу i гiб
рыдау се.'Jьскагасnадарчых ку.1ьтур.

5

Фiэiёлагi ~жо дауно падрабязна вывучылi

структурвыя

i

функцыя

нальныя механiзмы засуха}·стойлiвасцi i разам 3 селекцыянерамi даказа
лi магчымасць ix рэканструкцыi у адносiнах да у3мацнення эфектыунас
цi дзеяння

i спадкаемнасцi

nрыкметы. А.1е у rенетычным nлане праблема

амаль нерасnрацаваная, што не дазваляе узняць эфектьrунасць селекцыi

на rэтую прыкмету. Тое ж датычьщца

тэмnератур, кiслотнасцi, заса.1ення

i

i

устоiiлiвасцi да нiзкiх

i

высокiх

iншых стрэсавых фактарау асярод

дзя.

У апошнiя гады вельмi абвастрылася праблсма устойлiвасцi збожжа

i iншых культур да найбольш аrрэсiуных фiзiялаriчных расау фу3а
(асаблiва кола са)- септорыi, склератынii, царкаспарэлы, rель
мiнтаспарыёзу i iншых хвароб, а таксама да вiру<;ау, вероiдау, бульбы
да фiтафторы, каларадекага жука i iншых шкодных арrанiзмау.
Не менш важным з'я)·ляецца вывучэнне сартоу i riбрыдау, якiя не
вых

рыёзу

на3апашваюць (або ма.1а на3аnашваюць) ва ураджаi радыенук.1iды, пе
стьщыды i цяжкiя металь1. Вырашэнне rэтай rлабальнай праблемы лат
рабуе новых rенетычных падыходау. Правед3еныя у зоне радыеактыу

наrа 3абруджання (Бранск) на збожжавых культурах дас.1едаваннi ла
каза.1i вялiкую варыябельнасць

rенатыпау па выиасе

радыенуклiдау. Пакуль што не зраэумелыя механi3МЫ

i

назаnашваннi

i

rенетычныя

структуры, якiя кантралююць i рэrулююць rэты працэс. Патрэбна знач
нае пашырэнне даследаванняу у rэтай rалiне.
Паступальпае ра3вiццё навукi у апошняе дзесяцirоддзе выклiкала
пастаноуку трох найважнейшых праблем. Першая з ix- rенетычны
кантроль за мiнеральным жыуленнем раслiн. Маrчымасць накiраванаrа
стварэння rенатыпау раслiн э высокiм каэфiцыентам аrрахiмiчнай эфек
тыуиасцi цяпер дака3ана. Важна расшыфраваuь канкрэтныя, у тым лiку
i rенетычныя, механiэмы, якiя складаюць аснову rэтага працэсу, распра·
цаваць метады i прынцыпы надбору гснатыnау
iнжынернымi метадамi.

i ix

кэиструяванне rенна

Другой nрабщмай з'яуляецца атрыманне rенатыnа9 3 высокiм каэфi
цыентам энерrетычнаfl эфектыунасui. Сорт i тэхналоriя ва умовах вы·
творчасцi nавiнны забясnечьщь энерrетычны каэфiцыент як мiнiмум на
узроунi 1,5-2,0. Пры каэфiцьrснце на )·зроунi адзiнкi вытворчасць не за
бясnечвае расшыранае назаnашванне энeprii у прадуктах харчзвания

сельекай rасnадарцы наогул. Гэтая праблема неnасрэдна звя3ана

3

i

каэ

фщыентам ФАР, 3 энергаэi{анамiчнай тэхна.1оriяй. Энерrетычны ладыход
да ацэнкi сартоу i гiбрыда}· здаеuuа зараз фантастыкай. Але rэта толькi
уяуная фантастыка. Вычарпанне неаднауляльных крынiц энcprii i ня
стрымны рост ix кошту вымаrаюць вырашэння rэтай задачы як самай не
адкладнай. У сувязi з rэтым nатрэбны веды па rенетьrцы праuэсау фота
фасфары.riявання, uсмнавых i светлавых рэакuый фотасiнтэзу i дыхан
ия, ycix асноуных цыклау энерrаабмсну у раслiнах. Неабходна nадрабяз

нае вьrвучэнне сiстэмы s·засмазвя3аных структурных

i

функцыянальных

энерrаву3лоу, nаказчыкi якiх паддаюцца дакладнаму вымярэнню, д.1я

арганi3ацыi накiраванай сел скцыi rснатыпау на высокi каэфiцыент энер

rетычнай эфектыунасцi:
Трэцяя nрабл~ма- стварэнне rснатыnау з высоказбалансаванаii
якасuю атрыманай 3 ix прадукцыi. Якасць раслiнаводчай nрадукцыi
rэта колькасць асноуных .пажыуных iнгрэдыентау, ix суадносiны, устоА
ЛIВасць да nашкоджання, акiслсння i раскладання пры захаваннi, аrуль
ная i энерrетычная nажыуная каштоунасць, страунасць i 3асваяльнасuь,
колькасць бялко)•- iнriбiтapay фермента)·, бiя.1аriчна актыуных з.'lучэн
ня у , шкодных для чалавека рэчыва)· i э.1ементау i шмат чаго iншага, на

што арыентуюць сучасная мсдьщына i харчовая прамысловасць. Аднак
rэтыя пака3чыкi nаку.'lь яшчэ не сталi абавя3ковымi )· сучаснаЛ се.1екцыi.
Да rэтага tiacy шмат якiя 3 ix зусiм не улiчвалiся сслекцыянерамi або
уключалiся у nparpaмy як асабiстыя iнiцыятывы, за выключэннем агу.1ь·

ных традьщыйных nаказчыкау - колькасцi бя.1коу

6

i

вуrляводау,

pac.'Iill·

нага алею, крухмалу, якасцi клснкавiны i iнш. Зараз сiтуацыю неабходна
каардынальна змянiць. Павiвны бьщь развiты даследаваннi па генетыч
ным кантролi якасцi i стварэннi донарау i крынiц па ycix nаказчыках,
удак.таднены селекцыйныя праграмы, створаны i раянiраваны новыя вы

сакаякасныя сарты f гiбрьщы се.тьскагаспадарчых культур, якiя зада
вальнялi 6 патрэбы насельнiцтва i былi накiраваны на аЗдарауленне лю

дзей.

На заключэнне трэба адзначыць неабходнасць прававой аховы сс

.текцыянерау

i

се.1скцыйных дасягнення}· . У праскце

закона па rэтым

nытаннi, якi распрацоувауся каля пяцi гадоу, п'радугледжаны прававыя
нормы рэгулявання 5·заемаадносiн памiж уладальнiкамi патэнтау на се
.1екцыйныя дасягнсннi i ix карыстальнiкамi як у краiне, так i за яе ме
жамi. Узаконьваюцuа а5тарства, фор~tы i парэдак матэрыяльнага узиа
гароджвання селекцыянера)·, юрыдычная адказнасць nарушальиiкау за-

кона аб селекцыйных дасягненнях.

\

Але закон застауся не прыняты у сувязi з распадам СССР i утварэн
не~r иезалежных рэспублiк. Зараз захоуваецца надзея на тое, што гэты
закон будзе прыняты на чарговай

cecii

Вярхоунага Савета

Pacii.

Паку.ть

што iснуе часовае палажэннс пра дзяржаунае вылрабаванне сартоу рас
лiн, дзе часткова пытаннi аховы аутарскiх правоу селекцыянерау пра
дугледжаны.

Такiм чынам, Таварыства генетыкау

i

се.'!екцыянерау як самарэrу

.тюемую грамадскую арганiзацыю неабходна захаваць- магчыма, у вы
rлядзе мiждзяржаунай асацыяцыi. Цэнтральнай стратэгiчнай
задачай

rенетыкау i селекцыянсрау павiнна стаць стварэнне комплексна устойлi
вых сартоу i гiбрыдаs· сельскагаспадарчых раслiн. Для яе пасляховага
вырашэння неабходна значна пашырыць i паr.'lыбiць фундаментальныя
даследаваннi па генетычным кантролi важнейшых прыкмет, стварэннi
каштоуных донарау i крынiц раслiн, распрацаваць i )'дасканалiць селек
цыйныя тэхналогii, заснаваныя на выкарыстаннi трансгрэсiунага рэкам
бiнагенезу, мутагенезу i трансгенезу.

На першы план у се.1екцыi выходзяць задачы ла стварэннi

засуха

патагенаустойлiвых формау, сартоу i гiбрыдау раслiн, генатыпау з мi·
нiмальным назапашваннем радыенуклiдау, пестыuыдау, цяжкiх металау

i

i

iншых шкодных для людзей рэчывау

камi аграхiмiчнай

i энергетычнай

i злучэнняу i з

высокiмi паказчы

эфектыунасцi.

Вырашэнне задач такога маштабу магчымае толькi пры паскораным
развitщi фундаментальных даследаванняу у генетыцы, бiятэхналогii, фi·
зiялorii, бiяxiмii, iмyнaлorii раслjн на асиове а~'яднання намаганняу ву·
чоных нацыянальных i гадiновых акадэмiй ycix кvаiн СНД i усяго свету.
Расiйская акадэJСiя

ссмскагаспадарllых навgк

Пacтyniij у рэдакцыю
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