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Г. 1. ГАНУШ 

СУСВЕТНЬIЯ ТЭНДЭНЦЬII ,у ВЬIТВОРЧАСЦI 

1 СПАЖЬIВАННI ГАРОДНIННАй ПРАДУКЦЬII 

Вы3начэнне напрамку ажьщця)тлення працэсау i 3'яу, якiя адбы
ваюцЦа на аснове аб'ектыуных 3аконау, мае вялiкае тэарэтычнае i прак
тычнае 3Начэнне. Яно да3валяе правiльна арыентавацца )' пошуку i вы
бары аптымальных варыянтау кiраунiцкiх рашэнняу 3 мэтай дасягнен
ня най.больш высокiх вынiкау ва ycix сферах чалавечай д3ейнасцi. 

Значную цiкавасць для навукi i практыкi маюць тэндэнцыi .у вытвор
часцi i спажываннi гароднiннай прадукцыi, якой адвод3iцца не3аменная 
роля у забеспячэннi рацыянальнага харчавання люд3ей. Адзiн 3 засна
вальнiкау агароднiцкаИ навукi нрафесар М. В. Рытау у сваiх артыку
лах манаграфiчныя апiсаннi культурных раслiн i спосабау вырошчвання 
культур ставiу на другi план. f:н лiчыу ix толькi часовымi нататкамi на 
старонках спецыяльных часопiсау, бо у агульным развiццi садаводства 
важныя не капуста, гуркi, гарох, розныя сарты яблык, груш i iнш., а 
правiльная тэндэнцыя, якая правод3iцца у жьщцё *. 

Важна выя)r.тiяць i аналi3аваць не толькi айчынныя, але i сусветныя 
тэндэнцыi, творча асвойваць 3амежны вопыт з улiкам канкрэтных умоу. 
Аналi3 будзе больш паслядоуным i лагiчным, калi зыходзiць з таго, што 
тэндэнцыi, якiя на3iраюцца, можна пад3ялiць на д3ве групы. Адны з ix 
адносяцца да змяненняу агульнага стану галiны, яе руху у цэлым (па
сяуныя плошчы, валавыя зборы, ураджайнасць i г. д.), другiя -да 
асобных фактара)', якiя абумоулiваюць гэты рух, складаюць яго меха
нiзм (выкарыстанне дасягненняу НТП, дзяржаунае стымуляванне i 
г. д.). 

Ва усiм свеце выразна прасочваецца тэндэнцщ1 да павелi.чэння вы
творчасцi i спажывання гароднiннай прадукцыi. Асаб.тiiва прыкметна 
праяулЯецца яна 3 сярэдзiны 10-х гадоу, калi у вынiку павышэння Жыц
цёвага у3роуню у рацыёне харчавання павялiчылася спажыванне пiрод
нiны. Калi у 1974-1976 гг. сусветная вытворчасць .гароднiнных i бахча
вых культур складала 300,6, то у 1988 г.- 426,2 млн т. 

Вытворчасць гароднiны у краiнах АЭС за н~званы перыяд у3расла 
на 15,1 %. у т~rм лiку у Нiдэрландах- на 33,2, у Францыi- на 18,3, 
у Вялiкабрытанii- на 17,5%. 3 1979-1981 па 1989 г. валавыя збо

. ры гароднiны у краiнах Пауднёвай Амерьшi павялiчылiся на 18%, у 
Aзii- на 26,4, у Афрыцы- на 32,6%. 

Рост вытво'рчасцi суправаджаецца павелiчэннем спажывання гарод
нiны. Так, 3 1970 па 1987 г. на душу насельнiцтва у Вялiкабрытанii яно 
склала 38%, у ФРГ- 22, у Данii- 35,8, у Нiдэрландах- 30%. У ся
рэднiм на аднаго чалавека у ЗША у год прыпадае 126 кг гароднiны, у 
Фр,анцыi ·- 123, у Icпaнii- 176, у Нiдэрландах- 104, у .Японii- 110 кг. 

У большасцi краiн рост вытворчасцi i спажывання гароднiны адбы
ваецца на аснове павышэння ураджайнасцi гараднiнных культур. Так, 
з 1974-1976 па 1987 г. у краiнах АЭС яна павялiчылася (у сярэд-

* Р ы т о в М. В. Общее огородничество. М. , 1923. С. 9. 
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н!м) са 184 да,. 225, у ЗША- са 166 да 217 ц. Гэта дазволlла скарац!ць 
плошчы пад гароднiннымi культурамi у краiнах АЭС на 6, у ЗША :--на 
17%; пры гэтым не дапускаецца памяншэння валавых зборау гарод
нiны. Самая высокая ураджайнасць гароднiнных культур была дасягну
та у Нiдэрландах- 399,3 цfга, у Iтaлii- 234, у Вялiкабрытанii- 208, 
у Японii ( 1985 г.) - 255 ц/га. 

Прыведзеныя даныя сведчаць аб тым, што у ~шогiх краiнах агарод
нiцтва стала развiвацца вельмi iнтэнсiуна, набыло статус прыярытэт
най галiны сельекай гаспадаркi. Цiкавы у гэтых адносiнах прыклад Япо
нii. Калi у 1986 г. у параунаннi з 1975 г. вытворчасць валавой сельска
гаспадарчай прадукцыi 5· краiне ;павялiчы·лася на 27%, рысу- на 10, 
фруктау- на 28, то гароднiны- на 42%. За апошнiя 20 гадоу пры па
велiчэннi валавага даходу галiны раслiнаводства у 2,5 раза даход ад 
рэалiзацыi прадукцыi агароднiцтва павялiчыS·ся у 4 разы. У 1987 г. 
гароднiнныя культуры у адкрытым грунце займалi 637 тыс. га, або 
11,5% ад агульнай плошLJЬl ycix сельскагаспадарчых культур. Папамеры 
пасяуных плошчау гароднiна пасунулася на трэцяе месца пасля рысу-
2,5 млн. га (42%) i кармавых культур- 1,1 млн. га (19%). На прамыс
ловай, iнтэнсiунай аснове вядзецца агароднiцтва у ЗША, Нiдэрландах, 
Францыi, Германii, шэрагу iншых краiн. , 

Названыя тэндэнцыi у некаторай ступенi характэрны i для нашай 
рэспублiкi, хоць праяуленне ix не характарызуецца стабiльнасцю i ад
назначнасцю. Так, калi у 1971-1980 rr. сярэднегадавы валавы збор 
агароднiны ва ycix катэгорыях гаспадарак склау 752 тыс. т., у 1981-
1985 rr.- 884, то у 1986-1990 rr. знiзiуся да 843, а у 1991 г. зноу павя
лiчыуся да 918 тыс. т. 

Аналагiчна (акрамя двух апошнiх гадоу) характарызуецца i дына
мiка ураджайнасцi гароднiнных культур. У 1976-1980 гг. з кожнага 
гектара у сярэднiм было сабрана па 150 цfга Гароднiны, у 1981-
1985 FГ.- 175, у 1986-1990 rr.- 184 ц/га. Самыя BJ;>ICQкiя ураджаi га
роднiнных культур- 195 ц/га атрыманы у 1984 i 1989 гг. У 1991 г. з 
~ожнага гектара было сабрана 174, а у 1992 г.- 139 ц гароднiны (пау
плывала засуха). 

У апошнiя гады у· рэспублiцы пры некаторым знiжэннi ураджайнас
цi значна павялiчаны пасяуныя плошчы гароднiнных культур. 3 1980 па 
1990 г. яны скарацiлiся з 53,8 да 40,9 тыс. га. Аднак ужо у 1991 г. пасе
вы гароднiнных культур ва ycix катэгорыях займалi 51,4, а у 1992-
61 тыс. га i наблiзiлiся да даваен.нага i пасляваеннага узроуню (у 
1940 г.- 61,8, у 1947 г.- 61,6 тыс. га). 

Гэты працэс мае супярэчлiвы характар. Адбываецца скарачэнне га
роднiнных пасевау у дзяржгасах i калгасах пры адначасовым хуткiм 
пашырэннi ix за кошт прысядзiбных участкау, калектыуных садоу i ага
родау. 3 1987 па 1992 г. (ук:лючна) пасевы гароднiнных культур у 
дзяржгасах i калгасах скарацiлiся з 31,5 да 20,8 тыс. га, а на iндывiду
альных агародах павялiчылiся з 15,5 да 39,2 тыс. га. Удзельная вага 
грамадскага сектара у пасяуных плошчах паменшылася з 67,8 да 34J%, 
а прыватнага сектара павялiчылася з 22,2 да 65,3%. Адпаведна доля 
дзяржгасау i калгаса}· у валавым зборы гароднiны знiзiлася з 70,8 да 
18,7%, а доля насельнiцтва узрасла з 29,1 да 81,2%. У 1992 г. у грамад
скiм сектары атрымана . 156,4, у прыватным- 677,3 тыс. т гароднiны. 

Гэтыя структурвыя зрухi 5' вытворчасui гароднiны, 1-1а наш погляд, 
абумоулены дзвюма асноунымi прычынамi. Па-першае, iстотным знi
жэннем эканамiчнай эфектыунасцi' агароднiцтва }' спецыялiзаваных i 
iншых гасладарках у вынiку рэзкага падаражэння энергарэсурсау i 
матэрыялау, а таксама розных арганiзацыйных няузгодненасцяу; па
другое, iмклiвым ростам цэн на прадукты харчавання, што пабуджае 
насельнiцтва вырошчваць самiм хоць бы гароднiну, бо магчымасцi для 
атрымання зямельных участкау цяпер значна пашырылiся. У 1985-
1991 гг. плошча земляу пад калектыунымi садамi i агародамi павялi-
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чЬiлася з 12,3 да 48,5 тыс. га, а колькасць сем я$', якlя маюць гэтыя ага
роды, узрасла з 78,4 'да 575,5 тыс., або у 7 разоу. 

Трэба адзначьщь, што пераразмеркаванне вытворчасцi гароднiны на 
карысць прыватнага сектара пакуль яшчэ не адбiваецца станоуча на яе 
закупках. l\aлi у 1986-1990 rr. дзяржаунь1я ' закупкi гароднiны скла
далi у сярэднiм за год 421,3 тыс. т, у тым лiку у 1989 г.- 447,8, то у 
1991 г. яны знiзiлiся да 288,1, а у 1992 г.- да 100 тыс. т. Гэта можа вы
клiкаць сур'ёзныя цяжкасцi у забеспячэннi насельнiцтва, асаблiва га
радскога, гароднiннай прадукцыяй. 

Гэтыя перамены у гароднiнным падкомплексе рэспублiкi не суправа
джаюцца таксама ростам спажывання гароднiннай прадукцыi. У 1980 г. 
спажыванне гароднiны i бахчавых на душу насельнiцтва складала 77, 
у 1987 г. павялiчылася да 87 кг, а затым зноу знiзiлася да 78 кг у 1991 г. 
i 75 кг у 1992 г. пры навукоеа абгрунтаванай норме 126 кг. 

· Вiдавочна, што сучасны стан агароднiцтва рэспублiкi не адпавядае 
пастауленым мэтам вырашэння харчоJЗай прабл~мы. Патрэбна навуко
ва абгрунтаваная канцэпцыя павелiчэння вытворчасцi гароднiннай пра
дукцыi, якая базiруецца на улiку комплексу сучасных фактарау яе iнтэн
сiфiкацыi, вызначэннi месца i ролi у вытворчым працэсе ycix звенняу 
гаспадарання i ix эфектьrунага )·заемадзеяння. Гэта тым больш неаб
ходна ва умовах дзяржаунага суверэнiтэту рэспублiкi i пераходу да ры
начнай эканомiкi. У распрацоуцы такой канцэпцыi павiнен бьщь максi
мальна вьткарыстаны лепшы замежны i айчынны вопыт гароднiннай гас
падаркi. 

Сучаснае агароднiцтва развiтых краiн характарызуецца наяунасцю 
шырокага асартыменту гароднiнных культур. У Заходняй Еуропе i ЗША 
па прамысловых тэхналогiях культывуецца больш чым 40 гароднiнных 
культур. Асаблiвая увага надаецца павелiчэнню вытворчасцi гароднiны, 
якая карыстаеuда павышаным попытам. Так, у ЗША валавы збор 
14 найбольш распаусюджаных культур (таматау, цукровай кукурузы, 
морквы, каляровай капусты, сельдэрыю, фасолi, дынi, цыбулi, салаты, 
г.ароднiннага гароху, броккалi, агурка, спаржы) за перыяд 1976-
1987 гг. узрос з 17,4 да 22,8 млн. т. На долю гэтых культур прыпадае да 
70% аб'ёмау вытворчасцi усёй гароднiннай прадукцыi. 

У Японii асартымент гароднiнных культур налiчвае больш чым 
160 н~йменняу. Асобнае значэнне надаецца вытворчасцi i спажыванню 
гароднiны жоута-зялёнай (або зялёна-жоутай) групы, якая мае вялi
кую кащтоунасць як крь1нiца бэта-карацiну i iншых бiялагiчна актыу
ных рэчывау. У склад гэтай групы уваходзяць як I<ультываваныя, так 
i дзiкарослыя раслiны: салата, капуста каляровая i броккалi, сельдэрэй, 
гароднiнная С()Я, дайкон, рэпа-кабу, мiцуба, пярыла, гароднiнная хры
зантэма, яiс, тора, габо (ядом а я разнавiднасць лопуху), лот ас i iнш. 
Вытворчасць салаты (лiставой, паукачаннай, качаннай, кучаравалiста
вой) за апошнiя 20 гадоу узрасла амаль у 20 разоу. 

Больш чым 10% пасевау гароднiны займае разнавiднасць салодкай 
рэдзькi (радыскi) - дайкон. Гэтая культура характарызуецца добрымi 
смакавымi якасцямi, скараспеласцЮ (50-70 дзён), выеокай ураджай
насцю. Караняплоды дайкону спажываюцца свежымi, салёнымi i вара
нымi. У ix практычна адсутнiчаюць глюказiды i гарчычны алей, якiя 
змяшчаюцца у еурапейскiх разнавiднасцях рэдзькi i радыскi, таму яго · 
спажыванне не аказвае адмоунага уплыву на печань i сэрца. Дыетыч
ныя валокны, якiя змяшчаюцца у дайконе, садзейнiчаюць ачышчэнню 
ча·лавечага арганiзма ад шкодных рэчывау. Вялiкiм попытам карыста
юцца таксама праросткi дайкону у стадыi семядоляу, якiя стымулююць 
актыуную дзейнасць чалавечага а·рганiзма. Вырошчванне дайкону, як 
паказалi доследы, праведзеныя БелНДI агароднiцтва, магчымае i ва 
умовах нашай рэспублiкi. Ен павiнен заняць належнае месца у арсена
ле гароднiнных культур i у першую чаргу на дачных i прысядзiбных 
У.частках. 
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Адпак мэтазгодна rаварыць не толькi пра дайкон. Асартымент га· 
роднiны на Беларусi вельмi абмежаваны, больш бедны, чым у iнiuыx 
краiнах. Налiчваецца толькi каля 30 культур, а практычнае зцачэнне . 
маюць у' асноуным капуста, буракi, морква, таматы, arypкi i цыбуля. 
У той жа час глебавыя i клiматычныя умовы дазваляюць паспяхова 
вырошчваць культуры, якiя маюць высокiя пажыуную каштоунасць i 
лячэбна-прафiлактычныя уласцiвасцi. Гэта · шпiнат, рэf!ень, эстрагон, 
артышок, амарант, l'v!eлica, мацярдушка, кацямятка, базiлiк, мята, iсоп, 
любiста i iнш. Найбольш прыдатным месцам для вырошчвання разна
стайных культур з'яуляюцца дачвыя участкi. 

·важнай тэндэнЦыяй, якая вызначае iнтэнсiунае развiццё аrарод
нiцтва у свеце, з'яуляецца актыунае выкарыстанне у гэтай галiне да
сягненняу навукова-тэхнiчнага прагрэсу. Паскарэнне НТП ажьщцяу
ляецца па ycix напрамках вытворчасцi i перапрацоукi гароднiны, пра
яуляецца 5' атрыманнi высокiх ураджаяу, паляпшэннi якасцi прадукцЪri, 
росце прадукцыйнасцi працы, забеспячэннi эканамнага расходавання 
матэрыяльных i энергетычных рэсурсау. . 

Тэндэнцыя паскарэння навукова-тэхнiчнага прагрэсу знаходзiць усе
баксвае практычнае увасабленне у селекцыi i насенняводстве гароднiн
ных культур. Заме)Iшая с~лекць~я шырока выкарыстоувае дасягненнi 
генетыкi, бiялогii, фiзiялогii i iншых навук i пераарыентаваласЯ ад ства
рэння традыцыйных сартоу на стварэшrс riбрыдных формау раслiн з 
комплексам каштоуных бiялагiчных i гаспадарчых прыкмет. Асаблiвае 
значэнне надаецца стварэнню гiбрыдау, якiя валодаюць гетэрозiсным 
эфектам у першым пакаленнi (гiбрыды F 1). Такiя гiбрыды значна пе
раузыходзяць звычайныя сарты па ураджайнасцi i якасцi прадукць!i i, 
як правiла, больш устойлiвыя да хвароб i абiятычных фактарау ася-
роддзя. , 1 

У краiнах развiтога агароднiцтва rетэрозiсныя гiбрыды амаль поу
насцю вьщеснiлi у прамысловых пасевах традьщыйныя сарты. Так, у 
Нiдэрландах i Японii 90-100% плошчау белакачаннай капусты, агур
коу, т.аматау i перцу занята гiбрыдамi F 1• У Вялiкабрытанii удзельная 
вага гетэрозiсных гiбрыдау сярод выкарыстаных сартоу качаннай ка
пусты складае 70-75, савойскай- 90-95%. У ЗША звыш 50% пасяу
ных плошчау таматау прыпадае на гiбрыды, якiя пры больш выеокай 
якасцi прадукцыi пераузыходзяць стандартвыя сарты па ураджайнасцi 
на 40-60%. Вялiкiм попытам карыстаюцца амерыканскiя гiбрыды цы
булi рэпчатай. Створавы у апошнiя гады гiбрыд цыбулi адрознiваецца 
салодкiм смакам, добрай лёжкасцю i дае ураджай ад 600 да 1000 ц/rа. 

Важным папрамкам селекцыi гароднiнных культур у краiнах Заход
няй Еуропы, ЗША, Японii i Юта я з'яуляецца стварэнне гiбрыдау i' сар
тоу, якiя валодаюць комплекспай устойлiвасцю да розных захворван
няу. Напрыклад, створаны сарты i гiбрыды таматау, устойлiвыя да фу
зарыёзу, вертьrцылёзу, фiтафтарозу, сцябловай гнiлi, бурай плямiстасцi 
i вiрусу тытунёвай мазаiкi. Шырока выкарыстоуваюцца у адкрытым i 
закрытым грунце сарты i гiбрьrды агуркоу, устойлiвыя супраць сапрауд
най i несапрауднай мучнiстай расьr, цэркаспарозу, кладаспарыёзу, 
антракнозу, вiрусу агурковай мазаiкi. Вядзецца селекцыя на устойлi
васць да шк9днiкау, асаблiва супраць капуснай, маркоунай i цыбулевай 
мух, капуснай тлi i iнш. 

Стварэнне раслiнных формау, якiя праяуляюць эфект гетэрозiсу i 
устойлiвыя да хвароб, шкоднiкау i розных стрэсавых фактарау, патра
бавала асваення новых метадау селекцыi. У прыватнасцi, шырока вы
карыстоуваюцца такiя бiятэхналаriчныя метады, як рэкамбi"нацыя ге
нау, саматычная гiбрыдызацыя, анд·рагенная культура. Актыуна вядуц
ца работы па атрыманнi гаплоiдау на аснове культуры пыльнiкау i пыл
ку, што дазваляе ствараць канстантныя па прыкметах лiнii, новыя сар
ты i гiбрыды у межах аднаго-двух пакаленняу замест 10-12 гадоу пры 
выкарыстаннi традьщыйных метадау гiбрыдызацыi i адбору. Разгорну; 
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ты даследаваннi па павыtuэннi эфектыунасцi атрымання зыходнага ма
тэрыялу з выкарыстаннем метадау аддаленай гiбрыдьtзацыi, полiплаi -
дыi i мутагенезу. ' 

Рэалiзацыя патэнцыялу новых сартоу i гiбрыдау гароднiнных ку.(lь
тур шмат у чым вызначаецца умовамi насенняводства. У развiтых 
краiнах яно знаходзiцца у асноуным ':f буйных спецыялiзаваных або 
шматгалiновых фiрмах, якiя маюць свае фiлiялы за мяжой. Насення
водства вядзецца на прамысловай аснове з выкарыстаннем комплексу 
машын, хiмiчных i бiялагiчных сродкау аховы раслiн. Фiрмы, як пра
вiла, дастауляюць спажыуцам 'гатовае для· вьюявання насенне: ачышча
нае, адкалiбраванае, апрацаванае супраць шкоднiкау i хвароб, дражы
раванае або з плёначным пакрыццём, ЯI<ое змяшчае пестьщыды, 
мiкраэлементы i стымулятары росту. Спецыяльным заканадауствам 
прадугледжаны меры адказнасцi фiрмау за якасць гэтага насення. 

У спецыялiзаваных гасладарках вырошчваецца i расада гароднiн
ных культур. У ЗША i Нiдэрландах створаны буйныя раС3fНЫЯ комп
лексы, якiя абсталяваны спецыяльнымi устаноукамi для падрыхтоукi 
паунацЭнных пажыуных сумесяу. Расаду вырошчваюць у асноуным у 
дробнаячэйкавьiх ладдонах з полiстыролу або полiэтылену. Высаджван
не расады ажьщця~ляюць напауаутаматычнымi i аутаматычнымi раса
дапасадачнымi машынамi рознай прадукцыйнасцi. 

Т~ндэнцыя да актыунага выкарыстання дасягненняу навукова-тэх
нiчнага прагрэсу у селекцыi i насенняводстве гароднiнных культур на
зiраецца i у Беларусi. Для паскарэння i1 павышэння вынiковасцi селек
цыйнага працэсу сталi шырэй прымяняцца бiятэхналагiчныя метады: 
мiкракланальнае размнажэнне, культура пыльнiкау i тканкi, саматыч-
ная гiбрыдызацыя. · 

У 1992 г. селекцыянерамi БелНДI агароднiцтва у дзяржаунае сор
тавыпрабаванне перададзены гетэрозiсны . гiбрыд капусты белакачан
най Аэробус (асноуны аутар Н. А. ГарадзiлаУ) - познаспелы, высока
ура4жайны,' устойлiвы да шэрагу захворванняу, па прыгоднасцi для 
працяглага захавання (да 7 мес) пераузыходзiць усе наяунь1я у н~с 
са рты; гетэрозiсны гiбрыд тамату Старт (асноуны аутар Л.'Н. Мiшын), 
прРJзначаны для плёначных неацяпляльных цяплiц, высокаураджайны, 
характарызуецца ПqВЫшанай уотойлiвасцю да хвароб i нiзкiм узроунем 
назапашвання нiтратау i радыенуклiдау; сорт тамату Калiнка (асноу
ны аутар Ф. I. Анцугай) - сярэднераннi, адносна устойлiвы да фiтафта
розу, мае высо~iя смакавыя якасцi, унiверсальнага прызначэння; сорт 
агурка Карал (асноуны аутар А. Я. Хлебародау) належыць да ка
роткаплецiстых форм,ау (даужыня плецi 30-60 см), скараспелы, перыяд 
ад усхода)• да плоданашэння складае 40-45 дзён, зручны для вырошч
вання у малагабарытных плёначных укрьщцях. 

АДнак упараунаннi з сусветным узроунем селекцыйная работа у ага
роднiцтве рэспублiкi пакуль яшчэ не заслугоувае выеокай ацэнкi. Ство
раныя сарты i гiбрыды не маюць належнай канкурэнтаздольнасцi. Ма
тэрыяльная база селекцыi застаецца слабай. Адчуваецца дэфiцыт фi
нансавых сродкау, абсталявання, прыборау, хiмiчных i бiялагiчных 
прэпаратау. У сувязi 3 рэзкiм падаражаннем энергарэсурсау стала праб
лематычным выкарыстанне . памяшканняу i камер штуч·нага клiмату i 
цяплiц. Да гэтага часу не прыняты закон аб селекцыi i насенняводстве, 
якi д3ейнiчае шмат у якiх краiнах. 

У рэспублiцы толькi пачынае фармiравацца сiстэма гароднiннага 
насенняводства. На чале 3 БелНДI агароднiцтва створана НВА па вы
творчас!-{i элiтнага насення, якое, на наш погляд, можа у пэунай ступенi 
быць аналагам 3амежных насенняводчых фiрм. Але для гэтага трэба 
вырашыць пытаннi пашырэння цяплiчных гаспадарак, будаунiцтва схо
вiшч, вытворчасцi машын :для вырошчвання i падрыхтоукi насення перад 
сяубой. Затраты на гэта будуць апрауданы, таму што паступленне на
сення з-за межау рэспублiкi становiцца ненадзейным. Набыццё насення 
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у краiнах развiтога агароднiцтва моцна абмяжоуваецца фiнансавымi 
магчымасцямi. Наогул, рацыянальны выхад заключаецца у тым, каб з 
м-аксiмальным выкарыстаюiем лепшага вопыту тэрмiнова арганiзаваць 
сваю вытворчасць насення гароднiнных культур у неабходным аб'ёме. 

Характэрная для развiтых краiн тэндэнцыя да маштабнага выкары
стання у агароднiцтве дасягненняу НТП наглядна праяуляецца таксама 
у выкарыстаннi iндустрыяльных тэхналогiй вырошчваюiя i перапрацоу
кi · гароднiны. Сучасныя тэхналогii накiраваны на павышэнне прадук
цыйнасцi гароднiнных культур, максiмальнае захаванне вырашчанага 
бiя.лагiчнага )траджаю, атрыманне якаснай i экалагiчна чыстай пра
дукцыi, дасягненне выеокай прадукцыйнасцi працы, эканамiчнае расхо
даванне энергетычных i матэрыяльных рэсурсау. Гэта забяспечваецца 
шляхам стварэння эфектыуных сiстэм машын для кожнага этапу вы
творчасцi, перапрацоукi i рэалiзацыi прадукцыi, дасягнення высокага 
арганiзацыйна-тэхналагiчнага узроуню усяго вытворчага працэсу. 

Так,. на стадыi падрыхтоукi глебы шырока ужываюцца машыны для 
фармiравання· град, наразання барознау i грабянёу, унясення угнаенняу 
i пестыцыдау. Асноуным патрабаваннем да сяубы насення з'яуляецца 
забеспячэнне яго дакладнага высявання. 3 гэтай мэтай у шэрагу краiн 
(ЗША, Вялiкабрытанiя, Венгрыя i iнш.) распрацаваны новыя тэхнало
гii сяубы: сяуба насення, пакладзенага у водарастваральную сту)!шу, 
пад усходаахоуную плёнку, у капсулах. У ЗША шырока распаусюджана 
гiдрасяуба прарошчанага насення таматау, завiслага у гелепадобным 
носьбiце (палiмер акрылату калiю, сiлiкату магнiю i iнш.). Створаны 
спецыяльныя сеялкi для ажыццяулення гэтых спосабау сяубы. Новыя 
тэхналогii сяубы дазваляюць атрымаць больш раннiя i дружныя усхо
ды, часткова замянiць расар.ную культуру, знiзiць норму высявання на
сення, павысiць ураджайнасць на 10-30%, на два-тры тыднi паскорыць 
ластупленне таварнай прадукцыi. 

У лавышэннi прадукцыйнасцi гароднiнных культур вялiкая роля на
лежьщь арашэнню. У ЗША, налрыклад, больш чым палавiна усёй гарод
нiны вь1рошчваецца ва умовах арашэння. Для· лавышэння яго эфектыу
насцi удасканальваюцца не толькi канструкцыi арашальных сiстэм, 
але i споеабы ладачы вiльгацi раслiне. На многiх гароднiнных культу
рах высокую эфектыунасць наказала кропельнае арашэнне, пры якiм 
значна (у 17 разоу) знiжаеuда расход вады i павялiчваецца ураджай
насць. 

Для развiтых краiн характэрна шырокае выкарыстанне у агарод
нiцтве дасягненняу НТП у галiне xiмii, што знаходзiць адлюстраванне 
у · Выкарыстаннi розных сiнтэтычных матэрыялау, асаблiва плёнкi, для 
накрывання i мульчыравання. У Японii найбольшае распаусюджанне 
(88%) атрымала полiвiнiлхларыдная плёнка, якая значна пераузыхо
дзiць лолiэтыленавую па святлотэрмiчных характарыстыках. Распцчата 
распрацоука палiмерных плёнак новага лакалення на асно~е полiэстэ
РУ i лолiакрылу, якiя можна выкарыстоуваць на працягу трох-ляцi га
доу i больш. Прымяненне П-!!ёнкi для мульчыравання пасевау у Японii 
лiчьщца адным з галоуных агратэхнiчных прыёмау, якiя дазваляюць 
палепшьщь целлавы i водны рэжымы, скарацiць выкарыстанне ядахiмi
катау, адмовiцца ад механiчнага спосабу барацьбы з лустазеллем. 
Асаблiва эфектыунае комплекснае выкарыстанне мульчыруючай плён
кi i полiэстэравага палатн'а, што забяспечвае выхад звышранняй, бiяла-
гiчна чьiстай гароднiны. . 

У Вялiкабрытанii, Германii, Бельгii, Нiдэрландах i шэрагу iншых 
краiн (усяго у свеце на плошчы 15 тыс. га) шырока прымяняюцца бес
каркасныя ллёначныя укрьщцi, якiя дазваляюць абаранiць пасевы ад 
холаду, зменшыць страты ад шкоднiкау i хвароб, паскорыць паспяван
не гароднiны на два-тры тыднi. Паводле даных спецыялiстау, затраты 
лры выкарыстаннi бескаркасных укрьщцяу скарачаюцца прыкладна у 
10 разоу у параунаннi з тунельнымi (каркаснымi). 
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У агароднiцтве закрытага грунту многiх развiтых краiн атрымлiвае 
распаусюджанне iнтэнсiуная гiдрапонная тэхналогiя вырошчвання га- , 
роднiны па так званай сiстэме Nr~т i пры ужываннi розньrх -малааб'ём
ных субстратау. Асноуным прынцыпам сiстэмы NFT з'яуляецца цырку
ляцыЯ пажыунага раствору непасрэдна памiж ·каранямi раслiн, што 
забясп ечвае раунамернае забеспячэнне ix вадой, пажыунымi рэчывамi 
i кiслародам. У якасцi субстратау выкарыстоува\()цца мiнералрная 
вата, пенапласт, пласцiкавыя гранулы, пясок, жвiр, глiна, пiлаванне, 
кара, прасаваныя тарфяныя плiты i iншыя матэрыялы. 

Прыкладам новых, прагрэсiуных энерга,.. i рэсурсазберагальных тэх
налогiй у агароднiцтве закрытага грунту можа служыць бязглебавая 
культура гароднiны у цяплiчнай гаспа.fi:'арцы Японii. У адрозненне ад 
традьщыйных тэхналогiй на глебагрунтах новыя тэхнал огii на мала
аб'ёмных субстратах дазваляюць выключьщь шэраг энерга- i праца
ёмiстых аперацый: апрацоуку глебы, абеззаражванне (прапарванне) 
грунтоу, ахову раслiн ад пуста зелля i да т. п. Затраты працы пры бяз
глебавай культуры скарачаюцца у 1,2-2,5 раза. 

Магчымасць забеспячэння аптымальных для раслiн воднага i па
ветранага рэжымау i тэмпературных умоу дазваляе рэзка паскорьщь ix 
рост i развiццё, што прыводзiць нават да з мянення знешняга выгляду 
раслiн . Так, пры вырошчваннi гароднiнных культур на адной 3 сiстэм 
бя;зглебавага культывавання- хайпонiцы раслiны таматау, агуркоу, 

дьшi i баклажанау выглядаюць як дрэвы. 3 аднаго такога «дрэва» у 
таматау збiраюць 12, у агуркоу- 3,3 тыс . , у дынi- 90 пладоу. 

Пры бязглебавай тэхналогii з'яуляецца цiкавым выкарыстанне у 
якасцi субстрату рысавага шалупiння ( «кунтансанбай» культура). 
Гэты спосаб дазваляе утылiзаваць адходы рысаводства, щто вельмi 
важна для Японii, дзе штогод назапашваецца r<аля 3 млн т рысавага 
шалупiння, якое выкарыстоувалася раней для прыгатавання кампостау 
i як дрэнажны матэрыял. 

Побач з выкарыстаннем розных гiдрапонных тэхналогiй эфектыу
насць закрытага грунту забяспечваецца таксама за кошт стварэння 
сартоу i гiбрыдау гароднiнных культур, менш патрабанальных да свет
лавага i тэмпературнага рэжымау, устойлiвых да хвароб, а таксама 
укаранення сiстэм аутаматызаванага кiравання мiкраклiматам у цяп
лiцах, мэтанакiраванага фармiравання габiтусу раслiн i шэрагу iншых 
фактарау. 

У краiнах развiтога агароднiцтва вялiкая увага надаецца механiза
цыi уборкi гароднiны як найбольш . працаёмiстай аперацыi. Паводле 
наяуных разлiкау, на яе долю прыпадае каля 80% затрат працы, звя'!а
ных з вытворчасцю гароднiны. У ЗША механiзаваным спасабам убi
раюць 100% (прызначаных для перапрацоукi) пасевау марквы, буракоу, 
цыбулi-рэпкi, г.ароху i таматау, 90% капусты. Механiзацыя уборачных 
работ, асаблiва прымяненне камбайнау, дазваляе знiзil(ь затраты пра
цы на уборцы асобных вiдау гароднiны у 3-15 разоу у параунаннi з 
ручной уборкай. 

У Японii i iншых краiнах павышэнне таварнасцi прадукцыi i знiжэн
не адходау дасягаюцца за кошт таго, што гароднiна пасля уборкi да.
працоуваецца адразу у полi. Для гэтага створаны спецыяльныя пера
соуныя малагабарытныя пункты, якiя забяспечваюць мьщцё, сартыроу
ку i упакоуку прадукцыi у капронавыя сеткi, полiэтыленавыя пакеты, 
картонныя скрынкi i г. д. Сартыравальныя машыны абсталяваны элект
ронным . прыстасаваннем або фотаэлементамi, з дапамогай якiх гарод
нiна падзяляецца на некалькi прадугледжаных стандартам груп. Аба
вязковым прыёмам пасляуборачнай дапрацоукi з'яуляецца ахаладжэн
не гароднiны з прымяненнем абавязковай вентыляцыi i вакуумнага 
мет аду. 

Важным звяном у забеспячэннi насельнiцтва гароднiннай прадук
цыяй на працягу года i скарачэннi страт сыравiны з'яуляецца перапра-
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'цоука гароднiны. У ЗША перапрацоуваецца прык.тtадна 50% выраШЧсt· 
най гародн.iны. Тут створана развiтая перапрацоучая прамысловасць. 
Для rrерапрацоукi выкарысто)rваюць у асноуным зялёную фасолю, цук
ровую кукурузу, зялёны гарошак i таматы. 

У краiнах АЭС, дзе ёсць развiтая база захавання i цяплiчнай гаспа
даркi, перапрацоуваецца каля 20% гароднiны. Аднак у апошнiя гады i 
тут назiраецца тэндэ1щыя Да павелiчэння аб'ёмау перапрацоукi. Асноу
ная частка гароднiны, якая перапрацоуваецца, прыпадае на таматы 
(80%), гарох, фасолю i гароднiнныя сумесi. Асартымент перапрацава
най прадукцыi вельмi разнастайны: гароднiнныя кансервы, соусы, са
латныя запраукi, сокi, канцэнтраты i iнш. 

Найбольш распаусюджаным спасабам перапрацоукi гароднiннай сы
равiны з'яуляецца кансерваванне цеплавой апрацоукай. Шырока вы
I<;арыстоуваецца метад асептычнага кансервавання. Побач з гэтым у 
апошнiя гады паскоранымi тэмпамi· развiваецца метад хуткага зама
рожвання гароднiны, якi забяспечвае лепшае захаванне яе якас.цi i хар
човай вартасцi. Так, напрьшлад, колькасць вiтамiну С у замарожаным 
зялёным гарошку складае ад зыход1-tага узроуню 86%, Гf!роднiннай фа
солi -75, цукровай кукурузе- 100%, а у кансерваваных- адпаведна 
26, 38 i 86%. Звышхуткае замарожванне (на працягу 1......:..30 мiн) ажыц
цяуляюць у спецыяльных апаратах флюiдызацыйнага тыпу (абдзiман
не струменем халоднага паветра) або крыягеннага тыпу (шляхам апус
кання прадуктау у кiпячую пры нiзкай тэмnературы вадкасць- вадкi 
азот, фрэоны, двухвокiс вугляроду). Для рэалiзацыi хутказамарожанай 
прадукцыi ствараюцца адзiныя халадзiльныя ланцугi, якiя уключаюць 
сам працэс вытворчасцi, захаванне гатовай прадукцыi i пауфабрыкатау, 
спецыяльны транспарт, нiзкатэмпературныя прылаукi i вiтрыны у супер
маркетах. 

,Удасканальваюцца метады захавання гароднiны шляхам яе сушкi 
(абязводжвання). Прымяняюцца тунельныя плёначныя сушылкi, сублi
мацыйная сушка (абязводжванне пры адмоуных тэмпературах ва умо
вах сярэдняга або г лыбокага вакууму), сп оса б узрыуной пенасушылкi, 
а таксама камбiнаваныя тэхналогii сушэння. Сушаць розную гароднiну: 
струкавыя, моркву, цыбулю, корань i зялянiну сельдэрэя i пятрушкi, 
белакачанную i чырвонакачанную капусту, гароднiнны гарох i iнш. 
Сушаныя прадукты змяшчаюць ад 6-7 да 12-14% вiльгацi, добра 
транспартуюцца i захоуваюць' якасць на працягу адliаго года. 

Перапрацоука гароднiны у развiтых краiнах ажыцця"уляецца на вы
сокапрадукцыйных механiзаваных паточных лiнiях, што значна скара
чае удзельныя затраты працоунай сiлы, забяспечвае высокi узровень 
арганiзацыi вытворчасцi i якасцi прадукцыi. · 

Раслiнная ~ыравiна на перапрацоуку паступае • у адпаведнасцi з кант
рактамi, якiя перапрацоучыя прадпрыемствы заключаюць з фермерамi. 
Кантракты рэгламентуюць усю гаспадарчую дзейнасць фермера, таму 
што ён працуе па праграме перапрацоучага прадпрыемства (фiрмы). 
У кантрактах прадугледжваюцца усе асноуныя умовы вытворчасцi га
роднiны: плошчы пасевау, аб'ёмы, сарты, , якасць, тэрмiны пастаукi, 
ЦЭНЫ i iНШ. 

Прадпрыемства у сваю чаргу на перыяд дзеяння кантракту абавя
зана аказваць фермеру пэуныя вiды паслуг: пастауку насення, угнаен
няу, пестьщыдау, правяд'зенне некаторых палявых работ, выдзяленне 
крэдыту i да т. п. !(антракты гарантуюць фермеру збыт вырашчанай 
гароднiны, а перапрацоучаму прадПрыемству- атрыманне прадукцыi у 
патрэооых аб'ёмах, адпаведнай якасцi i i вызначаны тэрмiн. 

Кантрактацыя прадукцыi з'яуляецца найбольш распаусюджанай i 
эфектыунай формай вертыкальнай iнтэrраuыi у аrрапрамысловым комп
лексе. У ЗША практычна уся гароднiна, прызначаная для перапрацоукi, 
в'Ьiрошчваецца па кантрактах . Шырока выкарыстоуваецца сiстэма кант
рактацыi i у iншых краiнах. Так, доля зялёнага гарошку, якi пастау-
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ляецца на перапрацоучыя прадпрыемствы па кантрактах, у Бельrii 
складае 98%, у Францыi, Нiдэрландах i Вялiкабрытанii- 90-95, у Iр-
ландыi- 100%. 1 

Перапрацоука rароднiны, пастаука яе па кантрактах- rэта першыя 
звёны сiстэмы маркетынrу. Немалая роля· у захаваннi rатовай rарод
нiннай прадукцыi належьщь удасканальванню аптоваrа i рознiчнаrа 
rа!Iдлю, rрамадскаrа харчава:ння, транспартыроукi, упакоукi, развiццю 
тарнай rалiны i вывучэнню рынкау збыту. У мноriх краiнах памiж rэ
тымi звёнамi на аснове эканамiчна а i прававага рэrулявання забяспеч
ваецца наладжанае . узаемадзеянне, штб абумоулiвае бесперабойнае 
забеспячэнне насельнiцтва якасвай rароднiннай прадукцыяй як у све-
жым, так i у перапрацаваным выrл'ядзе . · 

Перадавы замежны вопыт стварэння прамысловых тэхналоriй вы
рошчвання i перапрацоукi rароднiны . з'яуляецца добрым арЬ1енцiрам 
у вы бары напрамкау i · шляхоу развiцця rароднiннай rаспадаркi рэс
публiкi. Але пры гэтым было б няправiльным, на наш погляд, заняць 
пасiуную пазiцыю · i чакаць, калi у нас аднекуль з'явяцца сучасны я м а-· 
шыны i абсталяванне. Неабходна актыуна удаскаtJальваць усе арrанi
зацыйна-тэхналагiчныя фактары вытворчасцi гароднiннай прадукцыi 
зыходзячы са сваiх -канкрэтных умоу i магчымасцяу. Важна, у прыват
насцi, арганiзаваць стварэнне сiстэм машын для вырошчвання розных 
гароднiнных ~улыур. У гэтым напрамку пэуная работа праводзiцца у 
БелНДI агароднiцтва. Тут распрацаваны rрэбенеутваральнiк, пнеума

_Тhiчная сеялка для дакладнага высявання дробных зярнят, сеялка для 
сяубы цыбулi-сеянкi, расадны комплекс i iншыя патрэбны}I машыны. 
Аднак iнстытут практычна не мае нiякай матэрыяльна-тэхнiчнай базы 
для канструявання i стварэння доследных узорау тэхнiкi, не забяспеч
ваецца фiнансаваннем на гэтыя мэты. У iншых жа навуковых установах 
сiстэмы АПК рэспублiкi работы па механiзацыi у агароднiцтве право
дзяцца вельмl марудна. Патрэбна стварэнне адзiнага каардынуючага 
цэнтра па гэтай праблеме. 

Асаблiва востра стаяць пытаннi пошуку i прымянення энерга- i рэ
сурсазберагальных тэхналогiй у закрытым грунце. На першы план тут 
выступае . выкарыстанне малааб'ёмных субстрата у з крапельны м палi
ваннем. Неабходна таксама iстотна пашырыць селекцыйна-насеннявод
чую работу па стварэннi сартоу i гiбрыдау, устойлiвых да нематод-ау, 
шкоднiкау i хвароб i здольных фармiраваць высокi ураджай ва умовах 
панiжанага тэмпературнага рэжыму. Важ.на пераглядзець тэрмiны вы
карыстання цяплiчнай гаспадаркi на працягу года, а таксама структуру 
вырошчваемых тут ку.jiыур. 

Становiцца вiдавочнай мэтазгодн асць рацыяналiзацыi суадносiн 
аб'ёмау вытворчасui гароднiны у закрытым i адкрытым грунце, больш 
шырокага прымянення для атрымання ранняй прадукцыi розных плё
начных пабудоу замест дaparix зашклёных цяплiц. Як паказваюць до
следы, праведзеныя у БелНДIА, прымяненне каркасных i бескаркасных 
плёначных пабудоу ~а умовах рэспублiкi дазваляе паскорыць паступ
ленне вiтамiннай пр'адукцыi- вясной на д~Jа-тры тыднi i на такi ж тэр
мiн прадоужыць атрыманне свежай гароднiны позняй восенню. 

Павышэнне эфектыунасцi агароднiцтва у разв i тых краiнах свету 
шмат у чым абумоулена выразнай тэндэнцыяй да максiмальнага вьша
рыстання рэзервау, звязаных з сiстэмай адаптыунага земляробства, 
што праяуляецца у забеспячэннi рацыянальнага тэрытарыяльна-геагра
фiчнага размяшчэння пасевау гароднiнных культур, ix аптымальнай 
канцэнтрацыяй у рэгiёнах з найбольш спрыЯльнымi для кожнага вiду 
i сорту глебава-клiматычнымi умовамi. Так, напрыклад, у ЗША вырошч
ванне гароднiны сканцэнтравана у асноуным на захадзе i поуднi краiны, 
дзе rлеба i клiмат найлепш адпавядаюць бiялагiчным патраб.аванням 
rароднiнных культур. I3ядучымi штатамi у вытворчасцi гароднiны з'яу
ляюцца Калiфорнiя, Фларыда, Вашынгтон, Арыгон, Мiчыган i Вiскан-
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сiн, дзе разметчана 68% пасенау 1 выротчваецца 76% гароднiны ад 
агульнага яе аб'ёму у краiне. 

Галоунай агароднiцкай зонай з'яуляецца Калiфорнiя, на долю яr<ой 
прыпадае больт чым 31% пасева)· i звыш 56% валавага збору гарод
нiны. Высокаразвiтая сiстэма спецыялiзаванага транспарту, разгалiна
ваная сетка аутамагiстраляу, эфектыуныя метады ахалоджвання свежай 
гароднiны дазваляюць дастауляць яе ва усе населеныя пункты пры з.а
хаваннi тавар11ага выгляду i якасцi. Па гэтай прычыне у краiне прак
тычна адсутнiчае прыгараднае агаро1i.нiцтва. 

Высокая ступень канцэнтрацыi мае месца i пры выротчваннi асоб
ных вiдау гароднiны. Напрыклад, у l(aлiфopнii выротчваецца 88% та
матау на перапрацоуку. Тут жа атрымана каля 70% салаты-латуку. 
У штаце Фларыда збiраецца звыш 50% таматау, якiя спажываюцца у 
свежым выглядзе, у штаце Вiскансiн- 51% цукровай кукурузы на пе
рапрацоуку. У Нiдзрландах спецыялiзаваная вытворчасць гароднiны 
сканцэнтравана у 11 правiнцыях з найбольт спрыяльнымi глебава-клi
матычнымi умовамi. Каля 80% выратчанай гароднiны прыпадае на 
Пауднёвую Галандыю, Ламбург, Пауночны Брабант. У Itaлii вытвор
часць ранняй гароднiны сканцэнтравана у Сiцылii. Больт чым 70% ,та
матау выротчваецца у раёнах Пармекай далiны i Кампанii, дзе разме
тчана звыт 200 перапрацоучых прадпрыемствау. 

Скарачэнне прыгарадных зон вытворчасцi гароднiны i стварэнне 
спецыялiзаваных агароднiцi<iх раёнау характэрна для Францыi. Вяду
чае месца у забеспячэннi прамысловых цэнтрау i экспартных рынкау 
гароднiюiй займаюць тэсць раёнау з развiтой транспартнай сеткай i 
спрыяльнымi клiматычнымi умовамi: Аквiтанiя, Русiльён, Праванс, 
Луара, Брэтонь, Пауночная Пiкардыя. Дастауку гароднiннай прадук
цыi у любую частку краiны ажьщцяуляюць кааператывы па забеспя
чэннi i .збьще. 

На аснове улiку эколага-геаграфiчных умоу вызначана рэгiянальная 
спецыялiзацыя васьмi зон у таварным агароднiцтве Японii. Зоны, раз
метчаныя ва )тмовах умеранага клiма'rу, спеiJ:ьrялiзуюцца на летняй i 
воееньекай культурах гароднiны, а зоны, якiя знаходзяцца ва умовах 
цёплага i субтрапiчнага клiмату,- на вытворчасцi гароднiны у зiмова- . 
вясновы перыяд i яе круглагадовым выротчваннi з выкарыстаннем за
крытага грунту. Цесная арганiзацыйная i тэхналагiчная увязка агарод
нiцтва з аграсферай дазваляе выкарыстоуваць аграбiялагiчныя рэсурсы 
краiны з максiмальнай аддачай, у згодзе з прыродай. 

На такiх жа прынцыпах ажыцuяуляеr.iда размяшчэнне насеннявод
ЧЫfС пасевау гаро_днiнных куJiьтур. Акра~я вытвgрчасцi насення з улi
кам прыродна-кшматычных умоу на сва1х нацыянальных тэрыторыях, 

шмат якiя фiрмы пауночнай i пауночна-заходняй Еуропы, ЗША, Кана
ды, Японii у потуках аптымальных экалагiчных, фiтасанiтарных умоу 
i адносна тщшых працоуных рэсурсау сталi выротчваць частку насен
ня праз свае фiлiялы i па кантрактах у Афрьщы, Пауднёвай Амерьщы, 
пауднёва-усходняй Aзii, Аус:гралii, краiнах Мiжзе!l\намор'я. 

Адаптыуныя фактары iнтэнсiфiкаuыi вытворчасцi гароднiны, ары
ентаваныя на максiмаль'нае яе прыстасаванне да прыродных умоу з мэ
тай эканомii_энертii, працы i матэрыялау, павiнны значна больт поуна 
улiчвацца i выкарыстоува,цца у агароднiцтве рэспублiкi. Мэтазгодна 
правесцi комплексныя нав~ковыя даследаваннi па гэтай праблеме i вы
працаваць квалiфiкаваныя рэкамендацыi па удасканаленнi занальнай 
спецыялiзацыi i канцэнтрацыi пасевау гароднiнных культур. Гэта па
вiнна стаць асноватворнай састауной часткай распрацоукi навукова 
абгрунтаванай канцэпцыi поунаtа забеспячэння насельнiцтва рэспублi
кi гароднiннай прадукцыяй. 

Эфектыунасць мер па аптымiзацыi размящчэння i спецыялiзацыi 
rар однiннай вытворчасцi у рэспублiцы будзе абумоулена i тым, наколь
кi поу11а i твор• 1 а будзе улiчвацца уласцiвая шэрагу краiн тэндэнцыя 
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да фармiравання буйных аrароднiцкiх rаспадарак, дзе маrчыма прымя
ненне новай магутнай тэхнiкi, ажыццяуленне комплекснай механiзацыi 
i вытворчых працэсау i як вынiк павышэнне прадукцыйнасцi працы i 
атрыманне максiмальнаrа прыбытку. , 

У ЗША сярэднi памер агароднiцкай таспадаркi складае 79 га, у тым 
лiку уборачная плошча пад гароднiнай- 47 га. На фермах памерам 
звыш 100 га знаходзiцца 44% ycix пасевау гароднiнных культур у краi
не. Найбольш · буйны я фермы размешчаны на пауднёвым захадзе, дзе 
вырошчваецца асноуны аб'ём гароднiны, якая iдзе на перапрацоуку. 
Сярэднi памер ферма у тут складае 120 га. · 

Вырошчваннем гароднiны займаюцца галоуным чынам iндывiдуаль
ныя фермы (81% ад агульнай колькасцi), сумесныя фермы (партнёр
ства) ( 11%) i карпарацыi (6,1%). На долю iндывiдуальных ферма у пры
падае 33% кошту рэалiзаванай прадукцыi, сямейных фермау- 24 i 
карпарацый- 42%. У сярэднiм на адну карпа~ацыю~ у 1987 г. прыпа
дала 713,2, сумесную ферму- 307 га зямлi. 

У той жа час назiраецца i адваротная тэндэнцыя. Напрыклад, важ
най асаблiвасцю умоу развiцця агароднiцтва Яuoнii з'яуляецца наяу
насць парцэлярнага землекарыстання. Тут больш за 40% фермерскiх 
агароднiцкi-х сем'яу валодаюць надзеламi зямлi у 0,3-0,5 а, 68% ~да 
1 га i толькi 0,5% маюць зямельныя участкi ад 5 да 7 га. Таму 64% ся
лянскiх сем'яу не маюць пастаяннай работы на фермах; узрастае коль
касць так званых «нядзельных» фермера-у. Дробнатаварная вытворч'!сць 
не дазваляе шырока выкарыстоуваць навейшыя тэхналогii. Так, па 
вартасцi абсталявання прагрэсiунае бязглебавае культыванне гароднi
ны недаступнае дJJя дробных вытворцау i прымяняецца толькi на 7%· 
агульнай плошчы цяплiц. 

Вiдавочна, што на стане агароднiцтва будзе станоуча адбiвацца 
рацыянальнае спалучэнне' вычорчасцi гароднiны у буйных i дробных 
гаспадарках. Як паказвае вопыт ЗША, галоунай функцыяй буйных 
гаспадарак з'яуляецца забеспячэнне вытворчасцi гароднiны на прамыс
ловай аснове для масавага спажывання (у асноуным на перапрацоуку), 
а дробныя вытворцы заклiканы займацца вырошчваннем · тых вiдау га
роднiны, якiя не патрабуюць вялiкiх затрат ручной працы i з-за сваiх 
бiялагiчных i марфалагiчных асаблiвасцей не паддаюцца комплекснай 
механiзацыi (ранняя зялёная гароднiна, востраараматычныя культуры 
i iнш.) .~ Думаецца, што дасягненне такага спалучэння функцый памiж 
спецыялiзаванымi гаспадаркамi i прыватным сект~рам у рэспублiцы 
мажа iграць важную ролю у пашырэннi асартыменту гароднiнных !<уль
тур i павелiчэннi перыяду спажывання разнастайнай гароднiны як у 
свежым, так i у перапрацаваным выглядзе. · 

Станоучы вопыт шэрагу краiн паказвае, што галоуным фактарам 
трансфармацыi агароднiцтва у высокаразвiтую галiну выступае узмац
ненне увагi да названай праблемы з боку органау дзяржаунага кiра
вання i мэтанакiраванае ажыццяуленне iмi рэгулюючай i стымулюючай 
ролi. Так, дзяржаунае рэгуляванне вытворчасцi i збыту плодагароднiн
най прадукцыi у ЗША накiравана, з аднаго боку, . на выключэнне пера
вытворчасцi прадукцыi, падтрыманне стабiльных рыначных (фермер
СJ<iх) цэн, а Зf/ачыць, i прыбыткау вытворцау, з другага - на ахову iн
тарэсау спажыуцоу (набыццё высакаякаснай прадукцыi па прымаль
ных цэнах). Рэгуляванне ажыццяуляецца пр аз гандлёвыя загады на 
вытворчасць i збыт розных вiдау пладоу i гароднiны (у цяперашнi. час 
дзейнiчаюць 43 федэральныя загады), увядзенне адпаведных квот, вы
значэнне стандартау на якасць прадукцыi i кантроль за ix захаваннем. 
Павышэнне даходау фермерау, ЯJ<iя займаюцца вытворчасцю плодага
роднiннай прадукцыi, ажьщцяуляецца урадам праз ix удзел у дзяржау
ных праграмах агульнага напрамJ<у, такiх, як страхаванне ураджаю, 
прадастауленне льготных J<рэдыта)' i субсiдый на арашэнне зямель 
(у краiне больш чым 50% гароднiны вырошчваецца ва умовах арашэн-
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ня), а таксама за кошт вырошчвання гароднiны сумесна з культурамi, 
якiя субсiдзiруюцца дзяржавай (кукуруза, ячмень, авёс, пшанiца, рыс, 
бавоунiк). 

Дзейсная сiстэма дзяржаунага рэгулявання i стымулявання вытвор
часцi гароднiннай праДукцыi склалася у Японii. Тут да 70-х гадоу ага
роднiцтва мела адносна нiзкi узровень арганiзацыi i эфектыунасцi i 
было сезонным, што адмоуна уплывала на iнтарэсы вытворцау i спа
жыуцоу. Становiшча карэнным чынам змянiлас~ пасля таго, як на ас
нове· наву:ковых. рэкамендацый (з выкарыстаннем метада у сацыялiстыч
нага планавання) была распрацавана планавая сiстэма вытворчасцi 
гароднiннай прадукцыi, ЯI<ая прадугледжвала выдзяленне 1200 гароднi
навытворчых i 33 спажывецкiх зон. Кожная гароднiнавытворчая зона 
на выгадных эканамiчных умовах абавязана пастауляць прадукцыю у 
зоны спажывання у пэ :)тныя перыяды, рабiць справазд'!чу перад урада
вымi органамi .ва тэрмiны сяубы i пасяуныя плошчы галоуных гарод
нiнных культур (усяго 14). У сваю чаргу цэнтральныя i мясцовыя орга
ны улады даюць гароднiнавытворчым зонам субсiдыi на развiццё ага
роднiцтва: на будаунiцтва цяплiц, памяшканняу для перапрацоукi, 
дапрацоукi, захавання i адгрузкi тароднiннай прадукцыi, ажьщцяулен-

. не маркетьiнгу, утрыманне тэхнiкi i г. д. У самiх зонах прадугледжваец
ца выдзяленне датацый вытворцам гароднiнь1 у выпадку знiжэння апто
вых ·цэн на яе нiжэй за вызначан·ыя лiмiты. 

Абагульненне вопыту ЗША, Японii i шэрагу iншых развiтых краiн 
дазваляе зрабiць в.ывад, што дзяржаунае рэгуляванне i стымуляванне 
з'яуляюцца важнай заканамернасцю росту вытворчасцi i спажывання 
гароднiннай прадукцыi для кожнай краiны, у тым лiку i для Беларусi. 
Неабходна ствараць умовы для ажьщцяулення гэтай заканамернасцi 
у рэспублiцы, знайсцi рацыянальныя формы i метады дзейнасцi дзяржа
вы па развiццi галiны агароднiцтва. 

Напэуна, канкрэ.тным праяуленнем рэгулюючай ролi дзяржавы маг
ло б стаць у першую чаргу забеспячэнне больш эфектыунага кiравання 
галiной агароднiцтва. Было б правiльна, на наш погляд, замест створа
нага на прынцыпах добраахвотнасцi , РПА i <<Белплодаr:ароднiнагас>:. 
стварыць у Мiнселбгасхарчы рэспублiкi адпаведнае Падраздзяленне 
(Глаук) па праблемах агароднiцтва i пладаводства i тым самым уклю
чыць гэтыя галiны у адзiную у сельекай гаспадарцы сiстэму эканамiч
нага аналiзу i прагназавання, матэрыяльна-тэхнiчнага, навуковага i _ 
кадравага забеспячэння. Стымулюючая роля дзяржавы мсiжа праяуляц
ца у выдзяленнi мэтанакiраваных субсiдый i датацый, аптымiзацыi крэ
дытн'ай i падатковай па.пiтыкi i цэRавага механiзму, кантро.пi за якасцю 
прадукцыi i iншых эканамiчных i прававых мерах. 

Не мажа заставацца без увагi i падтрымкi дзяржавы, навуковых 
устаноу, мясцовых органау у.пады такая важная крынiца атрымання 
гароднiннай праду1щыi, як прысядзiбныя i дачныя участкi. Важна за
бяспечьщь вырошчванне i рэалiзацыю насельнiцтву насення маларас
паусюджаных культур у дастатковай колькасцi. Не менш важна арга
нiзаваць у розных формах навучанне дачнiкау асновам рацыяна.'!ьнага 
аrароднiцтва, прапаганду ведау пра гароднiну i тэхналоriю яе вырошч
вання. Безумауна ж, шмат трэба пак.папацiцца пра забеспячэнне дроб
натаварнага агароднiuтва ма.Лагабарытнай тэхнiкай, iнвентаром, угна
еннямi, сродкамi аховы р'ас.пiн i плёнкай. Усё гэта павiнна праводзiцца 
у рэспублiцы пад поуную патрэбнасць. 

Тут названы асноуныя сучасныя тэндэнцыi у вытворчасцi i спажы
ваннi rароднiннай прадукцыi . Яны дзейнiчаюцъ у краiнах з рознымi 
аграклiматычнымi умовамi, рознай структурай аграпрамысловаrа комп
л.ексу _i усёй эканомiкi. Гэта дае падставу сцвярджаць, што лспшы су
светны вопыт i прагрэсiуныя тэндэнuыi могуць быuь выкарыстаны у 
развiццi агароднiuтва нашай рэспублiкi. Яна мае нядрэнныя прыродна
клiматычныя умовы, неабходны вытворча-эка..намiчны . i кадравы патэн-
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uыял дJ1Я таго. каб на аснове iнтэнсJуных фактарау паскорыuь рост 
вытворчасцi i спажывання гароднiннай прадукцыi. Вырашэнне прабле
мы у першую чаргу будзе залежаць ад удасканальвання кi,равання i 
арганiзацыi вытворчасцi, ажьщцяулення комплексу мер па стымуляван
нi i рэгуляваннi развiцця галiны з боку дзяржавы. 

Summary 

The main trends of production and consumption of vegetaЬ!e crops iп developed 
countries of the world are presented as well as \\'ell-grounded expediency of the use of 
!I1e best foreign methods in vegetaЬ!e growing of the RepuЬ!ic of Belarus. 
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