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С. 1. ГРЫБ 

СТРАТЭГIЯ СЕЛ ЕКЦЬII ЗБОЖЖАВЬIХ КУЛЬТУР 
У РЭСПУБЛIЦЬI БЕЛАРУСЬ 

Збожжавыя культуры у рэспублiцы вырошчваюцца на плошчы 2,7 
млн ra. Пры rэтым асноуныя плошчы (па 1 млн ra ) займаюць азiмае 
жыта i яравы ячмень. Валавы збор амбсtvнаJ а зерня у 1992 r. склау 8,1 
MJIH т пры сярэдняй вельмi выеокай д.'IЯ засуш.'liваrа rода ураджайнасцi 
3 т/rа. У разлiку на душу насельнiцтва у рэспублiцы вырошчваецца 
700-800 кr збожжа, а яrо спажыванне у апошнiя rады дасяrнула 12 
м.1н т, або 1200 кг на чалавека, што абумоулена развiтым жывёлаrадоу
чым комплексам. 

Ва )·мовах сувсрэнiтэту рэспуб.1iкi вучонымi ААН распрацавана кан-
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цэnць1я самазабесnячэння Бс.1арусi збожжа~1 да 2000 года. Асноуныя яе 
тэндэнцыi зак.'!Ю'Jаюцца у абгрунтаnаннi та го, ка б атрымаць 1 О м.'!н т 
rалоуным чынам за кошт павс.1iчэння ураджайнасцi i некаторага пашы
рэння пасяуных n:юшчау. Пры гэтым ставiцца мэта iстотна nалспшьщь 
асартымент i якасць збожжа на харчовыя i кармавыя мэты. 

Ва умовах iнтэнсiунага гасnадарання сярэднегадовы рост ураджаi.i
насщ збожжавых культур у рэсnублiцы за аnошнiя nяць гадоу склау 
150 кг, што бо.1ьщ чым у астатнiх краiнах СНД i Заходняй Eypone. Лд
нак захаваць дасягнутыя тэмпы росту ураджайнасцi 5· сучасных умовах 
эканамiчнага i энергетычнага крызiсу ве.1ьмi праблематычна. 

Жорсткае абмежаванне i рэжым эканомii матэрыя.'lьна-тэхнiчных i 
энергетычных рэсурсау абумоулiваюць неабходнасць удакладисиня стра
тэгii селекцыi i тэхналогii в.ырошчвання збожжавых культур. Калi да 
апошняга часу стратэгiя селекцыi была арыентавана на павышэнне ге
нетычнага патэнцыя.1у лрадукцыiiнасцi рас.1iн i яго рэалiзацыю з выка
рыстаннем тэхнагенных тэхна.1оriй вырошчвання, то зараз на першы 
план выступае патрэбнасць у мабiлiзацыi rtатэнцыялу s·нутраных бiяла
гiчных рэсурсау раслiн, навукова-абгрунтаванага улiку i эфектыунаrа 
выкарыстання экалаriчных фактарау· асяроддзя, рацыянальных форм 
арганiзацыi вытворчасцi. 

Цялерашняя сiтуацыя паставiла лерад селекцыяй новыя складаныя 
праблемы. Сутнасць ix заключаецца у тым, каб, захаваушы, а пры маг
чымасцi i павысi}·шы патэнцыя.IJ прадукцыйнасцi, стварыць больш энер

\ гаэканомныя сарты, значна лалепшыць ix па устойлiвасцi да неспрыЯJJь
иых фактарау асяроддзя i якасцi прадукцыi, выкарыстоуваючы селек
цыйна-rенетычныя i фiзiёлага-бiяхiмiчныя метады. 

Такiм чынам, стратэгiю селекцыi раслiн на сучасным этапе неабход
на вызначьщь як налрамак на лавышэнне адаптыунаrа латэнцыялу, што 
забяспечвае устойлiвасць да бiятычных i абiятычных фактарау i, такiм 
чынам, эканомiю энергарэсурсау за кошт скарачэння колькасцi гербiцы
дау, фунriцыдау, рэгулятарау росту, павышэння акупнасцi 5тнаенняу. 
Пры гэтым неабходна ажыццявiць дыферэнцыраваны ладыход да ства
рэння сартоу з улiкам эканамiчных, гдебава-клiматычных i бiядагiчных 
фактарау- стварыць сiстэмы )iзаемадапауняльных сартоу, якiя ,адпа
вядаюць разнастайным умавам вытворчасцi i патрабзваниям спажыуцоу 
прадукцыi, выкарьrстанню сортасумесяу i iнш. 

Перш чым перайсцi да больш падрабязнага абгрунтавання стратэгii 
селекuыi збожмавых культур, трэба крыху спынiцца на атрыманых у 
БелНДIЗiК вынiках пр~цы. Адзiным аб'ектыуным крытэрыем эфектЬt}'
насцi селекцыiiнай працы служыць ко.1ькасць раянiраваных сартоу i 
аб'ём плошчы лад iмi. У таб .. 1iцы паказана дынамiка рэзу.1ьтатыунасцi 
селекцыi збожжавых культур у БелНДIЗiК за усе 65 гадоу яго дзей
насцi. Пры гэтым за перыяд з моманту арганiзацыi iнстытута (1927 г.} 
да моманту аргзнiзацыi селекцыiiнага цэнтра ( 1970 г.) было стоорана 
толькi 11 сартоу, з якiх чатыры сарты сiдЭра.ты1ага лубiну. У псрыяд ста
нау.'lення селскцыйнага цэнтра ( 1971-1980 гг.) створа на ПЯilЬ са рто)•, 
за· Hl~l-1985 rг.- сем, а за апошнiя сем гадо5- 24 сарты. Зараз вы
рошчваюцца то.1ькi сарты збожжавых ку.т1ьтур. раянiраваныя лас.1я 
1985 г, а агульная плошча ix насевау складае каля 4 млн га, у тым лiку 
1,5 млн га- у Рэсr1ублiцы Бела русь. 

У раянiраваш1i знаходзяцца чатыры сарты азiмага жыта Пухаучан
ка, Верасень, Радзiма i Калiш<а; тры са рты азiмай лшанiuы- Бярэзiна, 
llадзея, Сузо~'с; сорт aзi"fara 1 рыuiкалс Дар Беларусi; адзiнац
uаць сартоу яравога ячменю, у тым .'li"Y ранняспс.'!ыя Верас, Гасцi11сu: 
Се.1янiн, сярэднясnс.'!ыя Зазерскi 85, Вiзiт, Бярэзiнскi, Прыма Беларус• 
(вырошчваюцца на плошчы 2 \1.'111 га); два са рты а уса- Буг i Асiлак; 
пяць сартоу грэчкi- J\1iнчанка, Свiцязянка. Анiта Беларуская, )Кнняр
ка, Жалейка; тры сарты лубiну- Кастрычнiк, Да11ка, Сiлена. 

Па кожнай э селектусмых •<ультур у асноуным створана сiстэма 
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Дына,•lка стварэння сартоу збожжаоых культур у БедНДIЗil( за 1927-1992 rr. 

Рмшiраоан• Сарто}> Jil гады 
Купыура 

1927- 1970 1 1!171 - 1980 1 1!181-1985 1 1986 1992 1 ус я го 

Азiмас жнта 2 о 2 1 3 7 
,\]i\laЯ nwaнiцa 1 о 1 

1 

2 4 
Аэiщ1е трьщiка.1с о 1 1 
Яравы я•1мснь 2 1 10 14 
Авёс о о 2 2 
Яравая nwaнiцa 2 1 1 4 
Грэчка 1 2 1 4 8 
Лубiн 4 о 1 2 7 

Ус я го 11 5 7 24 47 

узаемадапауняльнага сартавога саставу, што дазваляе дыферэнцырава
на 3 максiмальнай аддачай вьн~арыстО~'ваць патэнцыял ураддiвасцi подя 
i генетычны nатэнцыял сорту. Сiстэмы узаемадапауняльных сартоу прад
ста5•лены дзвю~1а З<'Но5·нымi групамi: сартамi з высокiм патэ1щыя.тrам 

, nрадукцыйнасцi (8-1 О т/га), устойлiвымi да nалягання i патрабаваль
нымi да умоу вырастания, а таксама сарта:.1i з лавьrшаным адалтыуным 
паrэнцыялам 3 ураджайнасцю 6-7 т/га, ~1енш патрабава:rьнымi да s·моу 
вырастания. 

Рэа.1iзаваньr ва )i\ювах вытворчасцi патэнцыя.1 ураджайнасцi сартоу 
збожжавых культур бедаруекай се.1екцыi дасягнуу 8-10 т/га, што свед
чыць npa ix канкурэвтаздольнасць з сартамi зарубсжиай селекцыi. Сар
ты яравога ячменю Зазерскi 85, Прыма Бе.т1арусi, Вiзiт, ауса Буг, азiмага 
жыта Пухаучанка i Верасень вырошчваюцца на вя.11iкiх n.1ошчах у Бе
ларусi, Pacii, Лiтве, Латвii i на Украiне. 

Ве:rьмi высокая вынiковасць ссдекцыi збожжавых кудьтур у рэсnуб
лiцы у алошнiя гады абумо5лена рэалiзацыяй вазаnашанага за 20 гадоу 
у седекцыйным цэнтры творчага nатэнцыялу кадрау, nавышэннем наву
кова-метадычнага s·зроуню даследаванвяу, маштабамi седекцыйнай ра
боты, стварэннем генафонду i арганiзацыяй сеткi экалагiчнага сортавы
nрабавання. 

Асноуным i найбо.1ьш вынiковым метадам се.1екцыi з'яудяецца унут
рывiдавая гiбрыдызацыя у разнастайных яе схемах i варыянтах. Побач 
з rэтым пасnяхова зарэкамендавалi сябе метады эксперымсю·альнай no
.1inлaiдыi (сарты а3i~1ага жыта Бе.1та. Пухаучанка. Верасень; rрэчкi 
Iскра, Мiнчанка, Свiцязянка; кармавых буракоу С:-.1алявiuкiя i iнш.) i 
iндукаванага мутагенсзу (ячмень Мiнскi, Бярэ3iнскi; грэчка Чарнаплод
ная). У апошнiя гады у iнстытуце былi }'даскана.lены метады атрымання 
гаплоiдау i дьrraп.ttoiдay, аддалсньrх гiбрыдау i ауталалinлоiдау. Прапа
наваны новыя слоеабы iндукцыi, аховы i iдэнтыфiкацыi мутацыйных змя
ненняу. 

Даследаваннi полiмарфiзму бялко}· у сувязi з ссJ1екцыяй на гаспа
.:tарча-кашто}'IIЫЯ прык~tсты да3волi:1i рэка:\1Сндаваць у якасцi бялковых 
маркёра9 спектр .1ёгкарастваральных бя.1ко} пры ад.боры гомазiгот азi

· маrа жыта на кароткасцябJювасць паводле гена I 11, а таксама лерад
уборачнага nрарастания зярнят жыта i трыцiка.rJе. 

Серыя комплексных даследаванняу nраведзена па аптымiзацыi се· 
леJщыйнага працэсу яравога я•1меню. У вынiку гэтага былi выяулены 
\tарфатыrш pac.1i11 д,'IЯ }'\IOY рэспублiкi, распраuаваны споеабы вызна
чэння ccJJeкцыiiнaii каштоунасцi камnанента5 скрыжавання5·, праграмы 
камп'ютэрнага сервiсу для сслскцыi. Стварэннсм сорту яравога ячменю 
Пrыма Беларусi завнршы.1ася выкарыстаннс расnрацаванай намi мето
дыкi адбору па iнтэнсi)'насцi лрыросту зародкавых карэннн5'. 

Пасняхова оырашаючы прабJIЕ'\1)' прадующiiнасцi наогуJ!, мы не мо
жам бынь задаво.'1С'IIЫ характарыстыкамi сартоу па }'cтoif.1iвacцi да хва-
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роб, абiятычных стрэсавых фактара)· асяроддзя, а таксама па якасцi лра
дукцыi. 1 Ia псршы план у гэтай праблеме выступае аб\iСжаванасць генс
тычных крынiц i донарау дэфiцытных прыкмет i уласцiвасцяу. Сусветныя 
раслiнныя рэсурсьr, сабраныя у BIP па некаторых культурах i лрык
метах, шмат у чым ужо вычарnаны або так цесна звязаны з комплексам 
адмоуных ул.асцiвасuяу, utтo ix выкарыстаннс у селекuыi ведьмi абмсжа
вана, i гэта ускладняеuца яшчэ i нсдастатковай ix генетычнай даслсда
nанасцю. 

Такiм •rынам, найважнейшым напра\tкам седекцыi на сучасным этапе 
i у перспектыве з'яулясцца ланiжэннс энерrарэсурсазатрат за кошт па
вышэння адаптаrенных у.1асцiвасцяу сорту. У сувязi з гэты~t у се.'lекttый
ным працэсе i д3яржауным сортавыпрабаваннi неабходны кантроль i мэ
танакiраваная праца па павышэннi эфектыунасцi выкарыстання факта
рау асяроддзя на фармiраванне )·раджаю (улiк энсргарэсурсных затрат 
на адзiнку фармiравання ураджайнасцi). увядзЕ.'I!не у новыя са рты 
эфектыуных гена5· устоiiлiвасцi да хвароб i стрэсавых фактарау асярод
дзя, размяшчэнне сартоу з улiкам ix бiя.1агiчных асаб.1iвасцяу i харак
тарыстыкi глеб, выкарыстанне сортасумесяу i •нш. 

Рэалiзацыя стратэrii селекцыi у кожным нэпрамку пачынаецца з ма
дыфiкацыi непасрэдна сеJ1екцыйнага працэсу, якi наглядна можна прад
ставiць у выглядзе чатырох асноуных этапау: 1) вывучэнне генафонду; 
2) стварэнне ген.етычнай разнастайнасцi; 3) iдэнтыфiкацыя rенатыпау i 
4) сортавьrпра баванне. 

У адпаведнасцi з вызначанаil намi стратэriяй селекцыi на стварэнне 
энергарэсурсаэканомных сартоу на этапе вывучэння генафонду неабход
ны: пошук i атры:манне кры:нiц адпаведных прыкмет i уласцiвасцяу, выяу
лен.не ix сслекцыйнай каштоунасцi па расnрацаванай намi схеме 3 выка
рыстаннем сiстэмных скрыжаванняу nаводле тылу лацiнскага квадрата, 
а таксама спецыяльных аналi3уючых клонау. На этапе стварэння зыход
нага матэрыялу вельмi ЮIЖНЫ\f з'яуляецца шырокае выкарыстанне ме
таду рэкамбiнагенезу для пашырэння спектра спадкаемнай змснлiвасцi, 
а таксама выкарыстанне у F1, R1, М1 рэпарацыйных сiстэм, якiя забяс
печваюць высокую 3ахаванасць мута- i рэкамбiнаrенезнай зменлiвасцi. 
Выдзяленне генатыпау у сiстэме фiзiёлага-бiяхiмiчных тэстау i прагноз 
ix селекцыйнай каштоунасцi адбываюцца з даnамогай ЭВМ. 

У працэсе ацэнкi седекцыйнага матэрыялу акцэнтуецца увага на вы
дзяленнi лiнiй, устойлiвых да бiятычных i абiятычных фактарау, ацэнцы 
ix экалагiчнай стабiльнасui. расnрацоуцы тэхна.rtагi•rных сnосабау i 
ацэнцы энергазатрат ,на адзiнку прадукцыi. Этапы селекцыйнага працэ
су у3аемазвязаны ламiж сабой, паколькi селекцыйны працэс мае цык.'liч· 
ны характар. Напрыклад, селекцыйныя nраграмьr стварэння устойлiвьrх 
да хвароб сартоу базiруюцца на генстычных крынiцах устойдiвасцi i фi
таnаталагiчньrм кантролi вiрулентнасцi рас патагсну. Схема селекцыi у 
rэтым выпадку nрадугледжоае настуnныя асноуньrя этапы: пошук i вы
дзя.'lенне генстычных крьrнiц устойлiвасцi (талерантнасцi) да хвароб на 
штучных iнфекцыiiных фонах 3 выкарыстаннсм тэст-сартыменту; уклю
чэнне выд3еленых крынiц у гiбрыдызацыю i ацэнка ix эфектыунасцi; ад
бор устойлiвых (талерантньrх) гснатьrпау у працэсе селекцыi у прырод
ных умовах i на 1нфекцыйных фонах. 

У nрыватнасцi, селекцыя на устойлiвасць да аблiгатных патагенау 
будуецца на выкарыстаннi эфектных rенау устойлiвасцi. У выпадку ра
боты з факультатыунымi фiтаnатагснамi селекцыя на талерантнасць nра
вод3iцца nры выкарыстаннi моцных iнфекцыйных фона)·. Так, напрык
л·ад, пры селекцыi азiмых 3божжавых культур на вынослiвасць да снега
вой цвiлi побач 3 затрЫ\tаннем растайвання снегу на iнфекцыйным фоне 
мэтазrодна выкарыстоуваць сяубу нсабмалочанымi калоссямi для nра
вакавання развiцця iнфекцыi. Вык.'lючна важным моманта\t у гэтай пра
цы з'яуляецца адбор генатыпау 3 выеокай рэгснерацыi'rпай здольнасцю. 

Характэрны у гэтых адносiнах nрык.1ад работы з аб'ектам \tyчнicтait 

10 



\ 

расы на ячмснi. 3 удзслам доктара Лiмпсрта (Швеiiцарыя) на аутамабi
.'li, аснашчаным спора.аавушкаii, бы.1о правсдзсна абс:1едаванне i тэсты
раванне рас мучнiстаi\ расы на тэрыторыi рэсnуб.1iкi. У вынiку гэтага 
выяs·.'leiH>I ад.розны ад Заходняii Е)·ропы i s· acнo)'IIbl:\1 аднастайны раса
вы састау на тэрыторыi рэсnублiкi. 

Высокую устойлiвасць прая5·ляе ген М 1 О. уключаны у новы я заходнс
су·рапейскiя сарты (Арэх i iнw.), а тзксама у ноц.ы се.1скцыiiны матэрыя.1 
нашай се.11екцыi. , 

Селекцыя на так званы адаnты)ны патэнuыя:I прадуг1еджвае выка
рыстанне комn.'!ексу спеuыяльных штучных фонау для адбору на ~стойлi
васць да бiятычных i абiятычных фактара) асяроддзя. А.1е тэорыя вы
карыстання ix застаецца яшчэ недастаткова расnрацаваная, у вынiку 
чаrо се.'!екцыя вымушана развiвацца у наnра~1ку павелiчэння пралрацоу
ваемаrа матэрыялу. Так, наnрыклад, у БслНДIЗiК штоrод колькасць вы
вучаемых лiнiй па яравым ячменi nсравышае 100 000. Гэта вс.1ьмi пра
цаёмiсты nрацэс, але на цяnерашнiм узроу11i верагоднасцi iдэнтыфiкацыi 
генатылу па фенатылу такi аб'ём апра~\.'I.аны. 

Такiм чынам, адной зталоуньrх nраблем сучаснаii сслекцыi з'яуляеu
ца стварэнне генафонду na комn.'Iексе i асобных прыкметах i уласuiвас
цях, для чаго nатрэбен актыуны абмсн зыходным матэрыялам na:.1iж се
.1екцыйнымi 5·станова:.1i, выкарыстанне традыцыiiных i найноушых мета
дау для яго стварэння. 

Пры агульнай накiраванасцi стратэгii се 1скuыi збожжавых ку:tьтур 
на эканомiю энергарэсурсау i nавышэнне адаnтаrсннага nатэнцыялу но
оых сартоу у кожнай з селектую•rых ку.1ьтур iснуюuь i сnсцыфiчньrя ня
вырашаныя nрабле'<~ы. Так, напрык.'!ад, у суоязi з нсабходнасцю павьr
шэння х.1ебаnякарных уласцiвасuя5· зерня у рэсnуб.1iцы трэба змянiць 
структуру сартавоrа саставу жыта на карысць дыn.1оiдных сарто5·, 
удзельную вагу якiх у nасевах неабходна nавя.11i•rыць з 2,4 у 1985 г. да 
49,7% у 1995 г. Тэтраn.1оiдныя сарты азi,1ага жьrта мяркуецца выкарыс
тоуваць на кармавыя мэты, праводзяч ы сслекцыйную nрацу na павышэн
нi кармавьrх вартасцяу жытняrа зерня перш за )•сё за кошт панiжэння 
антыпажыуных рэчыва)•. Для nавышэння устойлiвасцi да паляrання як 
на дыплоiдным, так i на тэтрап.1оiд.ным узро)·нi нсабходна шьrрэй выка
рыстоуван.ь крынiцы кзроткасцябловасцi з рэiJ,эсiунымi генамi. 

Ва умовах суверэнiтэту рэслуб.1iкi зерне азi,1ай пшанiцы nрызначасц
uа цалкам для харчовых мэт. Пра х:1ебапякарныя якасцi сартоу азiмай 
пшанiцы бе.'Iарускай се.1екuыi можна '.1Сркаваць па вынiках ана.1iзау, 
якiя ар.павядаюць ДАСТ на каштоуныя сарты або фiлёры. 

Найбольш ск.'Iаданым звяно'd у се.1скцыi aзi~aii nшанiцы застасuuа 
успрымаJ)ьнасць да хоароб- каррнёв~rх гнiляу, септарыёзу, мучнiстаii 
расы. У сувязi з rэтым названая ку.1ьтура з'яуляецца адноii з самых вы-
соказатратных. , 

У структуры зернефуража nлануецца значна nавялiчыць удзельную 
вагу зерня азiмага трыцiкале як культуры, nрактычна зба.'Iансаванай па 
бялку, i азiмага ячменю. Селекцыя па гэтых ку.'lьтурах накiравана на 
павышэннс адапты)~нага патэнцыялу (зiма5·стойлiоасць, устой.1iвасць да 
прарастання зерня у трыцiкале i да хвароб- у ячменю). 

Структура сартавых пассвау яравага ячменю таксама латрабуе iстот
най карэкцiроукi. Вялi!{ая колькасць ( 14) раянiраваных сартоу гэтай 
культуры забяспечвае ix вырошчванне у сiстэме адаптаваных узаемада
па5·нялыiьiх сартоу. Пры rэтым трэба змянiuь. суадносiны сартоу на ка
рысць кармавых i ранняспелых- адпаведна з 12 да 85 i з 18,6 ,'\а 23%. 

Адна з найважнейшых задач- стварэннс сартоу з палiгеннай устой
лiвасцю да хвароб: мучнiстай расы, рьтхасnарыёзу, nыльнай rалаунi, 
каранёвых rнiляу, гельмiнтаспарыёзу. Верагодную псрспсктыву будзе 
мець rа.Jазерневы ячмень, што дазволiць iстотна скарацiць sнсргазатра
ты на абтрэсоаннс зерня (каля 300 тыс. т) i nавысiць nажы~·ную кашто)·· 
насць. Га.1азерневы авёс- актуальны напра,fак у селекцыi ку.1ьтуры. 
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У сс.1екцыi зсрнебабовых ку.1ьтур i rрэчкi не вырашана прабм:-.tа 
рэа.1iзацыi наяунага бiя.1агiчнага латэнцыя.1у прадуктыунасui. 1\сабход
ны нсстандартныя падыходы да се.1екцыi, пошук i эксnерымсJtта.1ьrtас 
стварэнне новых марфатьшау раrлiн 3 дэтэрмiнаваным тыnа:-1 росту, 
устойлiвых да абiятычных стрэсаоых фактарау, хвароб i шкоднiкау. 

Новы ладыход да селекць1i кармавога .ТJубiну зак.1ючаецца у стварэн
нi сартоу, якiя фармiру19ць шчыльны монацэноз з высокiмi латэtщыяла;\t 
азалтьiунасцi i кармавымi вартасцямi зерня. Гэтая задача вырашасuuа 
аб'яднаннем у а;щым генатыnе нарма.1ьных (дзiкiх) i мутантных гена5· . 
Аnошнiя забяспечваюuь у nассвах шчь1лЫJЫ монацэноз, высокiл нассн
ную прадуктыунасць i кармавыя вартасцi. 

У лабараторыi лубiну БелНДIЗiК створаны лрьтцьшова новыя аса
цыяцыi генау, якiя забясnеtJваюr!ь карэнную перабудеву морфафiзiяЛа
riчнай структуры раслiн лубiну. I lовыя са рты лубiну паводле марфатыnу 
наблiжаны па структуры да злакавай рас.1iны: у ix вс.1ьмi выразнае нiж
няс га.пiнаванне i абмежаванас га.1iнаванне )· верхняй частцы. У вынiку 
гэтага атрыманы сарты, генератыУная сфера якiх мае выгляд ко.1аса, як 
у сорту Гелена, мяцёлкi- як у Прьrвабнаrа i щчытка- як у Ашчаднага. 
Узровень ураджайнасцi сартоу новзга марфатылу у сярэднiм за трьr га
ды склау 35-40 ц/га, што на 2-8 ц/га больш. чь1м устандарту-сорту 
Данка з д3iкiм марфатыпам. 

Стратэгiя селекцыi не мщка быць паспяхова рэалiзавана без насен
няводства. Хуткасць укаранення новых сартоу у вытворчасць nобач 3 
паказчыкамi якасцi насення з'яу.1яецuа асно)·ны\t крытэрыем эфектыу
насцi насенняводчаii працы. У апошнiя гады у рэслублiцы рэ3ка павя.'li
чылася колькасць раянiрававых сартоу збожжавых ку.1ьтур, што дае 
ладставу ставiць лытанне лра зам:ену сортаабнаудення сортазменай. Ва 
умовах частаii (раз у 4-5 гадоу) сортазмены, а таксама nры розных 
формах уласнасцi i racnaдapaJJIIЯ iснуючая ~ рэспублiцы шматстулень
чатая сiстэма насснняводства неапрауданая. Гэта выяуляецца nр:1э нiэ
кiя тэмлы сортазмены, nеравытв9рчасць нассиня вышэйшых рэлрадук
цый, устарэлыя сарты, якiя не карыстаюцца лопыта\t у насе.'Iьнiцтва. 
Такiя сарты вырошчваюць доуrа i на неаnраудана вя.1iкiх ллошчах, што 
замаруджвае ~караненне новых. 

У сувя3i з гэтым сiстэму насснняводства неабходна удасканальваць 
na лiнii неласрэдных сув51зяу памiж навукова-даслсдчымi установамi
арыгiнатарамi новых сартоу i гасnадаркамi ycix раёнау Беларусi. 1 Ia та
кiм лрынuыле, якi, дарэчы, шырока практыкуецца у краiнах рьшачнай 
эканомiкi, nралануецuа стварьщь насенняводчую сiстэ~tу (акцыянернае 
таварыства) «Насенне Бе.1арусi:. na збожжавых i кармавых ку.1ьтурах 
пры Беларускiм НДI зе~ляробства i кар~юу як асноувым вытвоrщы ары
гiна.ТJьнага насення новых сартоу у рэслуб.;Jiцы. 

Паводле rэтaii схемы першаснас нассtшяводства nраводзiцца )' 
БелНДIЗiК або iншых установах-арьrriнатарах сартоу, а такса~а па 
дагаворах 3 iмi у адз.зелах насснвяводства абласных i 3анальных дос.1сд
ных craнuыii. Гадава.FJьнiкi размнажэння лсршага-другога года зак.'lад
ваюцца на экспсрымента.1ьных базах IIВA «Ко.1ас:. i экслерьr\1ента.'IЫIЫХ 
базах НВА на дагаворнай асновс . Сулсрэ.1iта вырошчваеuuа па дагаво
рах з установаii-арыгiнатарам сорту на экснсры~!снта.1ьных базах роз
ных зон рэсnуб:1iкi, а элiта- на насенных участках таварных гаслада
рак без nрава яе рэа~1iзаuыi. Гэтай схемай насеш1я nрадуглсджвасцца 
забясnечьщь таварныя пасевы нассння I-II рэnрадукцый. 

Перавагi названай схемы зак.1ючаюцца у скарачэннi тэрмiнау ука
ранення новых сарто}· у вытворчасць nры адначасовы~t i рауна~tсрным · 
axone усёй тэрыторыi рэсnуб.1iкi. а таксама 5· ты~t. што таваравытворныя 
гасrтадаркi ~tоrуць набываць нсвя.1iкiя партыi арыгiна.1ьнага нассння 
найноушых сарто)· , а rэта д:1я ix з'я)·.1ясuuа экана.,tiчна выгадJIJ,J\1. 

Прававыя i фiнансавыя адвосiны nамiж оытворцамi i cпaжыytta~ti 
11авiнны рэгулнваuца «Законам аб axone сслскцыiiных дacяпJCIJJiяy». 
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Summary 

The main direction Qf Cereals breeding а! lhe presenl slagc and in perspeclive is !he 
incrcase of tltc variety adaplive properties. Its realization is connected \Vith lhe more 
efficicnt usage of the environmental influcnce on the yield formation, \\'ith the introduction 
of effectivc disease and stress r~sistance genes into !he ne\v varictics, \Vilh !he varieties 
distribt~lion, judged Ьу !heir Ьiological fcalвrcs, soil characleristic etc. 

Бел//Д!ЗiК Паступiу у рэдакцьtю 
20.12.92 


