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ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВIЦЦЯ АГРАРНАй НАВУЮ

Ва умовах эканамiчнага

крызiсу

*

пераходу да рыначных адносiн

аграрная навука рэспублiкi, як 1 уся галша, аказалася
недастаткова
абароненай, што, натуральна, адбiлася на колькасным i якасным скла
дзе творчых калектывау·, на узроунi навуковых даследаванняу i ix ука
раненнi у вытворчасць.
Сцiплае фiнансаванне навуковых распрацовак i яго няустойлiвасць
прывялi да знiжэння рэйтынгу
даследаванняу тэматыка-метадычнага
характару, а у радзе выпадкау- да згортвання складаных, шматфак
тарных даследаванняу, якiя маюць важнае значэнне для развiцuя агра
прамысловага комплексу. На правядзенне навуковых даследа~анняу у
1992 г. было выдзелена 421,7 млн руб. бюджэтных сродкау. Пазабю

джэтны фонд Мiнсельгасхарчу склау толькi
агульнага аб'ёму выконваемых

55,5

млн руб., або

работ. Пры выдзяленнi

7,1%

ад

асiгнаванняу

далёка не у поуным аб'ёме улiчвалiся абвальны рост цэн на энерганось
бiты, абсталяванне, сыравiну, матэрыялы i паслугi,
рост
заработнай
плать1.

Велiзарны рост фактычных затрат, выклiканы павышэннем цэн, на.
прадпрыемствах, у калгасах i саугасах фактычна прымусiу адмовiцца
ад заключэння гаспадарчых дагаворау на выка_нанне i укараненне рас
працовак. Прамых дагавора)· у справаздачным годзе было заключана
на 19,4 млн руб., што ск.1адае 2,5% . ад агульнага аб'ёму фiнансавання.
На жаль, трэба адзначьщь, што запланаванага на 1993 г. аб'ёму фi
' нансавання па ycix крынiцах недастаткова для нармальнага функцыя
нiравання калектыва•у i забеспячэння высокага
канкурэнтаздольнага
узроуню навуковых даследаванняу.
Ва умовах пераходу да рынку i розных формау гаспадарання абва

стрылася праблема навуковых кадрау. За справаздачны перыяд агуль
ная колькасць працуючых у навуковых устанонах акадэмii, якая скла

дае

чала век, скарацiлася на 834 чалавекi, або на 17%. У ix лiку
н авуковы я "супрацоунiкi, з якiх 8 дактароу· i 102 кандыдаты навук.

4900

232

Такdе становiшча тлумаЧыцца перш за усё падзеннем прэстЬiжу наву
ковай працы, адсутнасцю эфектыу·нага механiзму ацэнкi дзейнасцi ву
~юных, нiзкiм яе матэрыяльным забеспя<Iэннем. Сярэднямесячная зара
ботная плата па навуковых установах акадэмii за 1992 г. была толькi
3947 руб. Гэтыя абставiны скарачаюць прыток у навуку таленавiтай
моладзi. За справаздачны перыяд план Прыёму у аспiрантуру выкана

ны на

59%- прыняты

толькi
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чалавек. Узрост асноуных навуковых

кадрау даследчых устаноу акадэмii выходзiць за аптымальныя

творчам актыунасцi
навук- 48 гадоу.

i

складае для

дактароу· навук-

59,

межы

кандыдатау

*

12 сакавiка 1993 r. адбы}·ся Гадавы агульны сход Акадэмii аграрных навук Рэс
лублiкi Беларусь. У rэтым нумары друкуюцца матэрыял~?I сходу.
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Захаванне кадравага патэнцыялу аграрнай навукi застаецца важ
нейшай задачай прэзiдыума акадэмii. ~· гэтых мэтах распрацавана сiс
тэма неадкладных мер падрыхтоукi, абнаулення i замацавання навуко
вых кадрау. Прадугледжана прыярытэтнае фiнансаванне дысертацьiй
ных прац, назначана ажьщцявiць меры па замацаваннi маладых вучо
ных на працы, вырашэннi жыллёвых i iншых пытанняу.
Недастатковая увага да навукi, знiжэнне попыту на iнтэлектуаль
ную прадукцыю выклiкалi адток навуковых кадрау, асаблiва маладых,

у iншыя, перш за усё прадпрымальнiцкiя, структуры. Шмат якiя iнсты
туты самi · абрастаюць рознымi камерцыйнымi арганiзацыямi: каапера
тывамi, аб'яднаннямi, малымi прадпрыемствамi. Ix зараз налiчваецца

22.
Значэнне камерцыйных структур у навуковых устанонах ва умовах
пераходу да рынку не мае пакуль што адназначнай ацэнкi. Больш ад
чувальны ix адмоуны уплыу, якi дэзарганiзуе творчыя калектывы, ства
рае дробнатэмавасць, што адцягвае навуковыя
кадры ад выканання
планавых прац. У радзе выпадкау ix дзейнасць грунтуецца на выкары
станнi iнтэлектуальнай уласнасцi iншых вучоных, асноуных фондау i
вытворчых магутнасцяу навуковых устаноу.

Улiчваючы умовы, якiя нам дыктуюць рыначная эканомiка i новыя
формы уласнасцi, неабходна глыбокая ацэнка эканамiчнай дзейнасцi
гэтых структур, аптымiзацыя узаемадачыненняу памiж iмi

i

навуковымi

)·становамi. Без ix дзейнасцi, вiдавочна, не абысцiся, але ix праца па
вiнна накiроувацца на развiццё навуковых даследаванняу, вырашэнне
важных i актуальных праблем развiцця аграпрамысловага комплексу.
Вывучэнне дзейнасцi прадпрымальнiцкiх структур i ix узаемадачынен
няу з навуковымi 5•становамi акадэмii пачалося. Для аб'ектыунасцi, вi

даць, мэтазгодна падключьщь спецыяльныя навуковыя сiлы, што дазво~
лiць зрабiць адпаведныя вывады.
Матэрыяльна-тэхнiчная база навукi

-

адзiн з важнейшых фактарау

'iнтэнсiфiкацыi даследчай працы, павышэння узроуню

i якасцi навуко

вых даследаванняу, скарачэння абслугоуваючага персаналу. Гэты тэ
зiс набывае новае значэнне у сувязi з развiццём рыначных адносiн, калi

iнстытуты

i

станцыi у вялiкiх аб'ёмах павiнны самi забяспечваць сваё

навукова-тэхнiчнае i сацыяльнае развiццё за кошт сродкау, што атрым
лiваюцца ад рэалiзацыi -распрацовак спажыуцом.

Пры адсталай тэхнiчпай базе·, нiзкапрадукцыйных прыборах

i лаба

раторным ·абсталяваннi, адсутнасцi сродкау для абнаулення асноуных
фондау, ·крайняй запушчанасцi доследна-эксперыментальнай вытворчас
цi цяжка задаволiць патрабаванне заказчыка у адносiнах да тэрмiнау
i асаблiва якасцi вьrканання навукова-даследчых прац, забяспечьщь
rатоунасць напрацовак да непасрэднага выкарыстання у вытворчасцi,

прапанаваць канкурэнтаздольныя распрацоукi.
Цяжкая сiтуацыя склалася у навуковых устансвах акадэмii з мала
rабарытнай селекцыйнай тэхнiкай, якая да 1990 г. паступала у рэспуб
лiку _цэнтралiза~ана праз ~,-сесаюзнае аб'яднанне «Агранавукапрыбор

сэрвiс» з Фiнляндыi, Чэхас./Iавакii, заводау былага СССР. У цяперашнi
час пастаукi такой тэхнiкi i рамонтных частак да яе спынены. Для ix
набьщця патрабуюцца вашотныя сродкi. Асаблiва цяжкае становiшча
склалася са збожжауборачнымi камбайнамi «САМПА-500», большасць
якiх з-за адсутнасцi запасных дэталяу да ix не удзельнiчала ва уборцы
доследных пасевау у мii:Iулым годзе.
Адсутнасць неабходнага
абсталявання

i матэрыялау не дазваляе
павялiчьщь выпуск ветэрынарных прэпаратау на базе доследнай вы
творчасцi БелНДI эксперыментальнай ветэрынарыi. Тут у цяперашнi
час выпускаецца дваццаць пяць найменняу прэпаратау, якiя з'яуляюц
ца вялiкай падмогай для ветэрынарнай абароны ва умовах дэфiцытау
i абмежаванасцi паставак з-за мюкы рэспублiкi лекавых сродкау.
Аналiз матэрыя.nьна-тэхнiчнай базы аграрнай навукi паказвае, што
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адбываецца знiжэнне прыросту асноуных фондау, запаволенне тэмпау
узнаулення i абнаулення, маральнае i фiзiчнае ix старэнне. На набыц
цё прыборау i абсталявання у 1992 г. вылучана усяго 20,7 млн руб,.,
што зусiм недастаткова.
Iнтэнсiфiкацыя навукi за кошт павышэння
аснашчэння сучасным
абсталяваннем i сродкамi пры
нарматыуным ix абнауленнi
кожныя
7-10 гадоу патрабуе у самы блiжэйшы час трох-, чатырохразовага, а
iмаверней за усё, i большага росту
5'кладанняу на яе развiццё. Пры
гэтым доля затрат на тэхнiчнае а·снашчэнне навукi АПК павiнна узрас

цi не менш як на 60--70% вартасцi яе асноуных фондау.
У складзе Акадэмii аграрных
навук
ёсць 53 эксперыментальныя

базы i гаспадаркi, 11 дос.педных

'заводау. Гэта тая вытворчая

дзе аграрная на.вука павiнна не толькi адпрацоуваць новыя iдэi

база,

i

рас

працоукi, але i уяуляць сабой прыклад вядзення гаспадарчай дзейнас
цi на аснове навукова-тэхнiчных
дасягненняу. На жаль,
большасць
з баз не сталi такiмi з-за аб'ектыуных i суб'ектыуных прычын. У ix лiку

слабая

матэрыяльна-тэхнiчная аснова,

дрэнная 'вытворчая

аснашча

насць, адсутнасць комплекснага падыходу да развiцця галiн, неадпра
цаванасць эканамiчнага механiзма узаемадачыненняу з iншымi парт
нёрамi, асаблiва па пытаннях насенняводства, племянной справе i iншых тэхнiка-вытворчых пазiцыях.
.
Дасягнутыя эксперыментальнымi базамi у 1992 г. вытворчыя паказчыкi нас не радуюць. Напрыклад, ураджайнасць збожжавых у сярэд

нiм склала усяго

32

ц/га, надой ма.1ака ад каровы-

творчасцi малака у цэJIЫМ па гаспадарках

2700

выкананы

кг, план вы

толькi на

89,

мяса- на 78%. Гэта прымушае нас задумацца пра шляхi щшышэння
эфектыунасцi, ролю i месца ix ва умовах рыначнцй эканомiкi. Патра
буюць глыбокага аналiзу ix стан i дзейнасць, распрацоука механiзма
узаемадачыненняу з iншымi структурамi аграпрамысловага комплексу.
Усё гэта павiнна бьщь пакладзена у аснову дзейнасцi аддзяленняу ака

дэмii, НВА, Галоунага вытворчага упраулення, прэзiдыума. Некаторыя
асноуныя пытаннi, у прыватнасцi прыватызацыi i раздзяржаулення, па
вiнны вырашацца на дзяржауным узроунi. Мы думаем, што эксперы
ментальныя базы i iншыя су.б'екты акадэмii, прынамсi у пераходны перыяд, не павiнны бьщь раздзяржаулены.
,

Дзеля справядлiвасцi неабходна сказаць, што Акадэмiя

аграрных

навук Рэспублiкi Беларусь стваралася на елабай навукова-лабаратор
най i вытворчай аснове. Пра гэта сведчаць вынiкi iнвентарызацыi пры
борау i абсталявання, якiя )· большасцi сваёй маральна састарэлi i пад
лягаюць аднауленню. Аналагiчная ·сiтуацыя з тэхнiчным i тэхналагiч

ным абсталяваннем склалася i у эксперыментальных базах i на дослед
ных

заводах.
Улiчваючы
гэта, на
прэзiдыуме
акадэмii i калегii
Мiнсельгасхарчу разгледжана пытанне пра- умацаванне i развiццё ма
тэрьiяльна-тэхнiчнай базы навукi. Прынятым загадам назначана ажыц
цявiць у 1993-1995 .гг. будаунiцтва лабараторных карпусоу, спецыяль

ных цяплiц, селекцыйна-насенняводЧага цэнтра па бульбе, бiялабара

торый рада культур,
клубня- i збожжасховiшчау,
iншых
аб'ектау.
Толькi у бягучым rодзе на гэтыя мэты вылучаецца больш за 1,2 млрд
руб. бюджэтных асiгнаванняу·. Шукаюцца таксама сродкi на набьщцё
сучасных прыборау i абсталявання, малагабарытнай селекцыйнай тэх
нiкi, запасных частак i iншага абсталявання.
Глаукам Мiнсельгасхарчу даручана прадугледзець
першачарговае
фiнансаванне i будаунiцтва аб'ектау мелiярацыйнага прызначэння для
iнстытутау, дос,ледных
станцый i эксперыментальных баз на плошчы
больш за 20 тыс. га. Пастановай
калегii Мiнсельгасхарчу
намечюrа
развiццё эксперыментальнай вытворчасцi i выпуск вет!=Jрынарных прэ
паратау у БелНДI эксilерыментальнай ветэрынарыi, заквасак для ма
лочнай iндустрыi у Iнстытуце мяса~малрчнай прамысловасцi, арганiза

ц~Iя вьrтворчасцi сродкау аховы раслiн у рэспублiцы. Будуць ст-вораны
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спецыяльныя фонды на мэтавае фiщшсаванне
навукова-даследчых 1
доследна-канструктарскiх прац, асваенне. новых вщау
навукаёмiстай
прадукцыi. Для, забеспячэння пошукавых даследаванняу i выканання
дзяржаунага заказу па вытворчасцi элiтнага насення i гадоулi племян

ной прадукцыi Белаграснабу

i

iншым структурам Мiнсельгасхарчу да

ручана вылучаць акадэмii неабходныя матэрыяльна-тэхнiчнрiЯ рэсурсы.

Адным з асноватворчых фактарау
.1

эфектыунай працы

навуковых

устаноу з'яуляецца · своечасовая рознабаковая iнфарм~цыя. На жаль,
у сувязi з распадам старых
сувязяу у рамках былага СССР, адсут
насцю неабходных валютных сродкау, тэхнiчнымi i iHШJ>Iмi прычынамi
аграрная навука i яе праваднiкi )· вытворчасць церпяць iнфармацый
ны голад, якi будзе увесь час узмацняцца, калi не прыняць неабходных

захадау. Яны павiнны бьщь тэрмiновымi, паколькi аднавiць страчанае
вельмi складана. Так, на бягучы год сельскагаспадарчая бiблiятэка з-за
адсутнасцi валютных сродкау не вып!сала нi аднаго замежиага чacof!i
ca. Акрамя унутраных рэсурса)т, якiя мы павiнны знайсцi для вырашэн
ня гэтай праблемы, неабходна, на наш погляд, аднауленне адзiнай iн
фармацыйнай
пра<;торы у рамках СНД, стварэнне
аплаты замежнай навукова-тэхнiчнай iнфармацыi.

кааперацыi для

Акадэмiя робiць захады у гэтым накiрунку. Заключаны

.

дагаворы

пра навукова-тэхнiчнае
супрацоунiцтва з Расiйскай сельскагаспадар
чай акадэмiяй, Украiнскай акадэмiяй аграрных навук. Есць прапановы
пра супрацоунiцтва ад Малдовы, Туркменiстану, Грузii.
У якасцi iнструмента аб'ектыунага i незалежнага аналiзу, выпра
цоукi прапаноу для прьщяцця
рашэпняу на галiновым i дзяржауным
узроунях нам неабходна сфармiраваць сiстэму навуковай экспертызы.
Першыя крокi у гэтым накiрунку зроблены прэзiдыумам акадэмii. Пры
галiновых аддзяленнях етвораны экспертныя саветы, задача
якiх
рабiць квалiфiкаваную ацэнку прадстауляемых прац.
Для удасканалення навуковага забеспячэння развiцця сельскагаспа
дарчага комплексу )'яуляецца мэтазгодным за кошт развiцця конкурс
най сiстэмы, iншых формау арганiзацыi i эканамiчнага стымулявання
правядзення даследаванняу больш поуна
выкарыстоуваць навуковы

патэнцыял не толькi Акадэмii аграрных навук, але i Акадэмii навук
Беларусi, ВНУ, 1 навуковых устаноу iншых ведамствау.
Сусветны i цйчынны вопыт сведчьщь пра тое, што з развiццём iнтэн
сiфiкацыi аграпрамысловай вытворчасцi узрастае яе навукаёмiстасць,
патрабуецца больш глыбокая прапрацоука узнiкшых праблем на блiз
кую i далёкую перспектыву. У гэтых умовах задачай асаблiвага значэн
ня становiцца дакладнае разумение кiруючымi кадрамi i арганiзатара
мi даследаванняу прыярытэтных накiрункау развiцця навукi. Яны не
павiнны бьщь заценен1;>1 дробнай
rаспадарча-дагаворнай
тэматыкай,
якая задавальняе толькi неадкладныя патрэбы вытворчасцi.
Асноуныя прыярытэтныя накiрункi развiцця аграрнай навукi былi
вьшладзены i ухвалены на Агульным сходзе ААН Рэспублiкi Беларусь
у маi мiнулага года, i няма неабходнасцi ix паутараць, хоць асобныя
з ix трэба падкрэслiцъ.
Для руху наперад неабходны · rлыбокiя даследаваннi па бiятэхнало

гii i генетьщы, бiяxiмii

i iмунiтэту, фiзiялогii i бiяфiзiцы, аутаматыза

цыi i iнфарматьщы,
рацыянал.ьным
прыродакарыстаннi,
вывучэннi
прыродазбудавання у цэлым . Мы значна адстаём ад замежных краiн
па распрацоуцы i выкарыстаннi у практьщы эфектыуных бiяпрэпара
тау, безадходных i малаадходных
тэхнаJiогiй, вытанчаных
метадау,
звязаных з трансплантацыяй эмбрыёнау жывёл i геннай iнжынерыяй.
Навуковае забеспячэнне iнтэнсiуных тэхналогiй
вытворчасцi пра
дукцыi раслiнаводства застаецца важнейшай задачай устаноу нашай
акадэмii. Неабходна далейшае засяроджванне рэсурсау i творчы~ сiл
на стварэннi высокапрадукцыйных сартоу i сiстэм, якiя забяспечваюць
пашыранае узнауленне урадлiвасцi
глебау, эфектыуных адаптыуных
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вхналогiй
вытворчасцi
i перапрацоую прадукцыi " р_ас"лiнаводства.
Забеспячэнне вытворча<.:цi прадукцыi
жывелагадоут у аптымаль·
ных аб'ёмах патрабуе навукова абгрунтаваных рэкамендацый па най
больш поуным выкарыоаннi фiзiялагiчна
забяспеЧанага узнаулення,
стварэння новых парод, лiнiй жывёлы i птушкi. Неабходна узнmi.ь на
больш высокi узровень ветэрынарную ахову жывёл ад хвароб.
Мабiлiзацыi намаганняу значнай колькасцi калектывау чакаюць усе
навуковыя задачы, вызначаныя у канцэпцыi сqмазабеспячэння рэспуб
лiкi збожжам, прынятай на спець1яльнай cecii.

Велiзарную значнасць у развiццi галiн перапрацоучай прамысловас
цi набываюць прагрэсiуныя тэхналогii перапрацоукi сыравiны на асно
ве ультрафiльтрацыi, электролiзу, зваротнага осмасу, выеокай энергii
i вакууму. Выкарыстанне малаадходных тэхналогiй толькi у мяса-ма
лочнай прамысловасцi дазваляе павысiць выкарыстанне сыравiны да

30-40%, што складае значныя дадатковыя аб'ёмы выхаду прадукцыi.
Тое ж самае, калi не больш, можна сказаць пра садавiну, гароднiну,
бульбу i iншую сельскагаспадарчую прадукцыю.
Н е змяняючы у прынцьпiе стратэгiчнага накiрунку нануковага по
шуку, якi нацэлены на павышэнне генетычнага патэнцыялу сельскагас
падарчых раслiн i жывёл, пашыранае узнауленне урадлiвай сiлы зям
лi, аддачы укладзенай мiнулай i жывой працы, г. зн. ключавых элемен

тау мэтавых комплексных праграм «Агракомплекс», Ак!'}дэмiя

аграр

ных навук у канкрэтнай сiтуацыi эканамiчнага стану гаспадаркi i дэ
фiцыту жьщцёва важных рэсурсау
адной з галоуных сваiх задач вы
значыла удакладненне тактычных рашэнняу нануковага забеспячэння
мер прадухiлення знiжэння узроуню вытворчасцi прадукцыi i яе стабi
лiзацыi.
Сучасная iнтэнсiфiкацыя сельскагаспадарчай вытворчасцi, якая мае
у значнай ступенi хiмiчную i тэхнiчную арыентацыю,
забяспечваючы
рост прадукцыйнасцi, адначасова
выклiкае нарастание
экалагiчнай
напружанасцi, што вымагае распрацоукi навуковых прынцыпау фармi
равання сiстэм
землярабства
прыстасавальна да аграландшафтау з
улiкам разнастайнасцi формау гаспадарання. Гэта павiнны бьщь ужо
якасна новыя сiстэмы землярабства у параунаннi з раней распрацава

нымi.

Акрамя

больш

гiбкай

адаптацыi да прыродна-геаграфiчнага

комплексу, у ix павiнны знайсцi вырашэнне задачы аптымiзацыi сева
зваротау, структуры ворных земляу, сiстэм апрацоукi глебы, угнаення
аховы раслiн у залежнасцi ад вытворчага патэнцыялу, формау арга
нiзацыi пры абавязковым эканамiчным i экалагiчным кантролi.
Разгорнута праuа па стварэннi метадау кiравання прадукцыйнымi
працэсамi сельскагаспадарчых культур на аснове дакладнай дыферэн
цыяцыi дозау, формау i суадносiн элементау жыулення, пошуку i уклю
чэння у сiстэму забеспячэння ураджаю новых бiялагiчных i хiмiчных
ростактывуючых рэчывау.
Комплекснае · выкарьiстанне
мiнеральных
угнаенняу, пестьщыдау i рэгулятарау росту ставiць патрабаванне больш
глыбокага вывучэння уплыву гэтых фактарау на якасць вырошчваемай
п~адукцыi. Асаблiвая значнасць
дадзенага фактару абумоулiваецца
тым, што макра- i мiкраэлементы угнаенняу, сродкi аховы раслiн i бiя
лагiчна актыуныя рэчывы фармiруюць каля 70% ураджаю.
Без дастатковай колькасцi i неабходнага асартыменту сродкау ахо
вы раслiн i жьшёл немагчыма разлiчваць на высокiя ураджаi i прадук
цыйнасць жывёлы. 3-за разбурэння былых эканамiчных i гаспадарчых
сувязяу i адсу11насцi дастатковай колькасцi валютных сродкау рэспуб
лiка апынулася у цяжкiм становiшчы. Для вырашэння названых задач

i

было б мэтазгодна прьщягнуць навуковыя сiлы Акадэмii навук Бела
русi i iншых ведамствау, якiя валодаюць магутным патэнцыялам вучо
ных
дадзенага
профiлю. На падставе ix распрацовак у рэспублiцы
магчыма будзе арганiзаваць
вытворчасць хаця б важнейшых прэпа
ратау.
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Аварыя на Чарнобыльскай АЭС стварыла адну з найбольш вострых
праблем, якая патрабуе вырашэння як у навуковым, так i у практыч
ным плане. Iнстытуты прыступiлi · да комплекснага вывучэння шляхоу
папярэджання радыяцыйнага забруджання у сiстэме глеба-раслiна

кармы-раслiнаводчая i жывёлагадоуча~
прадукцыя,
метадау атры
мання прадукцыi з колькасцю радыенуклiдау у дозах, бяспечных для
здароуя чалавека. З улiкам новай навуковай iнфармацыi перапрацава
на «Юраунiцтва па вяд,зеннi сельекай гаспадаркi ва умовах радыеак
тыунага забруджання», выдадзены праекты па пераспецыялiзацыi вы
творчасцi i мерапрыемствах па знiжэннi паступлення радыенуклiдау у
прадукцыю, прадстаулена методыка вызначэння патрэбы у дадатковых
матэрыяльна-тэхнiчных рэсурсах.
Рэабiлiтаваць i вярнуць зямлю (а
выключана 264 (83) тыс. га) для сельскагаспадарчага карыстання
першасная задача нашых вучоных.

Акадэмiяй аграрных навук праведзена · спецыяльная сесiя, прысве
чаная праблеме самазабеспячэння рэспублiкi збожжам, на якой адзна
чалася, што з-за незбалансаванасцi
кармо)' па пратэiне i iншых па
жыуных рэчывах штогод перарасходваецца у сярэднiм трэць фураж
нага збожжа.
Па вынiках сiстэмных даследаванняу i правядзення у рамках рэс
публiканскай праграмы «Зерне» шматгадовага вопыту працы гаспада~
рак, матэрыялау навуковай cecii акадэмiяй падрыхтавана канцэпцыя
· самазабеспячэння рэспублiкi збожжам, якая зарыентавана на нарошч
ванне вытворчасцi збожжа; эфектыунае яго выкарыстанне i развiццё
травяной гаспадаркi. Гадоуная задача на блiжэйшую перспектыву
забяспечыць устойлiвую вытворчасць 8 млн т збожжа, у далейшым да
весцi да 9,5-10 млн т, што дазволiць рэспублiцы не толькi задаволiць
свае патрэбы, але i экспартаваць прадукцыю
жывёлагадоулi i нават
хлеб.

Для вырашэння праблемы
самазабеспячэння збожжам важна яго
эфектыуна выкарыстоуваць. Для гэтых мэтау неабходна хуткiмi тэм
памi развiваць камбiкормавую
прамысловасць для перапрацоукi фу
ражных канцэнтратау у паунацэнныя кармы, збалансаваныя па бялку,
вiтамiнах, мiкраэлементах i iншых бiялагiчна актыуных пажыуных рэ
чывах.

Для навуковага забеспячэння развiцця камбiкормавай прамысло
васцi акадэмiяй рыхтуецца спецыяльнаЯ праграма · «Камбiкармы», га
лоунай задачай якай з~уляецца распрацоука навуковых асноу прыга
тавання паунацэнных камбiкармоу з панiжанай колькасцю збожжа, вы
творчасцю прэмiксау, дабавак, машын,
абсталявання
i спецыяльнай
тэхналогiяй перапрацоукi прамысловых адходау.
Вялiкiя магчымасцi у вырашэннi дадзенай праблемы адкрываюцца

за кошт вытворчасцi якасных кармоу з трау. Задача
заключаецца у
тым, каб павысiць прадукцыйнасць сенажацевых угоддзяу, а нарыхтоу
ку кармоу ажьщцяуляць комплексна у аптымальныя тэрмiны. Гутарка
iдзе пра прагрэсiуныя тэхналогii кансервавання трау бiялагiчi:Iымi, хi
мiчнымi, фiзiчнымi i камбiнаванымi метадамi, якiя забяспечваюць за
хавальнасць да 90% пажыунай каштоунасцi зыходнай сыравiны.
Не так дауно на жывёлагадоучых
комплексах i птушкафабрыках
рэспублiкi выраблялася 75% свiнiны, · чвэрць ялавiчыны, практычна уся
прадукцыя птушкагадоулi. Вярнуць высокi узровень вытворчасцi на ix,
iнтэнсiфiкаваць яга- задачы
вучоных
заатэхнiчных t ветэрынарных
спецыяльнасцяу. Першая праблема ляжьщь у галiне кармления жывёл.
Прапанаваi:Iа дакладная арыентацыя даследаванняу у накiрунку пошу
ку шляхоу павышэння узроуню бiяканверсii кармоу, асаблiва ix дэфi
цытнай часткi- пратэiну, павелiчэння каэфiцыента трансфармацыi па
жыуных рэчывау у прадукты жывёлагадо)·лi за кошт як фiзiялагiчных,
так i тэхнiка-тэхналагiчных фактарау. Другая- гэта забеспячэнне эка-
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лага-эканамiчнай эфектыунасцi прамысловага тыпу

вытворчасцi, рас

працоука ахоуных мер нанакольнага асяроддзя.

Асаблiвай увагi заслугоувае прабл~ма энергетычнага забеспячэння
сельекай гаспадаркi. Акадэмiяй разгорнуты працы па стварэннi рацыя
нальных тэхналогiй i новай тэхнiкi, здольных на трэць зменшьщь спа
жьrванне палiва без знiжэння вытворчасцi прадукцыi. У гэтых мэтах
вядуцца навуковыя даследаваннi, якiя па сваёй накiраванасцi зарыен
таваныя на шырокамаштабную эканомiю
матэрыяльна-энергетычных
рэсурсау з забеспячэннем выеокай
прадукцыйнасцi. Для гэтага неаб
ходна удасканальваць i абнауляць занальную сiстэму машын. Яна riа
вiнна распрацоувацца пад новыя
рэсурсаэканомныя тэхналогii з улi

кам рэальнай пастаукi машын i арганiзацыi вытворчасцi. Важнейшымi
патрабаваннямi пры гэтым з'яуляюцца высокая прадукцыйнасць, унi
версальнасць, блочна-модульная
пабудова агрэгатау. У гэтым плане 
заслугоувае увагi, напрыклад, хуткасць асваення у вытворчасцi камбi
наванага глебаапрацоучага агрэгата АКШ-3,6, якi забяспечвае знiжэн
не затрат палiва на 28 i працы- на 30%. У нас няма больш рэальнага
шляху руху наперад, акрамя шырокамаштабнай
эканомii прыродных
i антрапагенных рэсурсау.
Пераход ад дырэктыуна-планавай да рыначнай эканомiкi звязаны з
мноствам праблем. Э~анамiчная навука няздольная своечасова даць ад
казы шмат IJa якiя актуальныя пытаннi. ЗастаЮцца нявырашанымi за
дачы зямельнай рэформы, раздзяржаулення, прыватызацыi, акцыянiра
вання. Неадэкватная цэнавая палiтыка у адносiнах да таварау прамыс
ловай вытворчасцi i аграрнай прадукцыi выклiкала рэзкае знiжэнне пла
цёжаздольнасцi сельскагаспадарчых прадпрыемствау, узмацнення дыс
парытэту тавараабмену, знiжэння рэсурсапаставак у галiну.
Аграрвы
сектар стау крынiцай пакрьщця затрат прамысловых,
забеспячэнцкiх
прадпрыемствау, сельскiя вытворцы таварау
пастаулены . перад неаб
ходнасцю выжывання.

Важнейшымi для вырашэння эканамiчнай навукай застаюцца праб
лемы дзяржаунага пратэкцыянiзму сельекай гаспадаркi, абароны i пад
трымкi высокаэфектыунай вытворчасцi, стабiлiзацыi узаемадачыненняу
памiж галiнамi, кааперацыi i iнтэграцыi таваравытворцау у iнфраструк
туры АПК, цэнавага рэгулявання пры мiжгалiновым тавараабмене.
Такiм чынам, карэкцiроука блiжэйшых
навуковых задач, у выра
пытан
шэннi якiх бачыцца хутчэйшая аддача, датычьщь, па-першае,
няу устойлiвага, гарантаванага вырошчвання сельскагаспадарчай пра
дукцыi i павышэння яе якасцi, па-другое, значнага знiжэння страт па
усяму ланцужку ад вытворчасцi да спажыуца, па-трэцяе, эканомii матэ

рыяльных i энергетычных рэсурсау, забеспячэння эканамiчнай зацiкау
ленасцi i экалагiчнай бяспекi.
У цяперашнi час iдзе працэс знiжэння грамадскай значнасцi навуко
вых ведау, патрэбы у ix. Мы ужо сутыкнулiся у гэтым годзе з фактара
мi, калi насенне высокiх рэпрадукцый; атрыманае эксперыментальнымi
базамi, а таксама племяиная жывёла не купляюцца. А гэта iстотна i
надоуга адаб'ецца на ураджайнасцi сельскагаспадарчых культур, пра-

дукцыйнасцi жывёл

i эканомiцы гаспадарак.

·

Прычыны незапатрабавання навуковых
веда-5' розныя. Па-першае,
недастаткова адпрацавана сiстэма
арганiзацыйных мер,
кантролю i
заахвочвання, па-другое, слабая
матэрыяльна-тэхнiчная база, па-трэ
цяе, рэкамендацыi
вытворчасцi
часта не з'яуляюцца
комплекснымi.
У нас мала буйных распрацовак, якiя дазвалялi б наладзiць закончана
тэхналагiчны працэс. Часта мы адпрацоуваем асобныя прыёмы, не злу
чаныя у адно цэлае. Калi мы купляем за мяжой тэхналогii вырошчван

ня сельскагаспадарчых культур, то мiжволi )rзнiкае пытанне: «А цi ж
мы не у стане распрацаваць ix самi?» Зразумела, што гэта магчыма i
з'яуляецца найпершым абавязкам нашых iнстытутау.
Установам, аб'яднанням, аддзяленням акадэмii належьщь неадклад-
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на i актыуна шукаць выхад на мiжнародную · арэну. 3-за неадпаведнасцi .
патрабава1;1ням Еурапейскага эканамiчнага супольнiцтва i асобна узя
тых краiн шмат якiх нашых заканадаучых
актау, што рэгламентуюць
якасць прадукцыi, i iншых дакументау мы не можам прапанаваць свой
тавар- напрыклад, канкурэнтаздольныя сарты, лiнii, тыпы

жывёл

для продажу. Аднак i у гэтым выпадку, выкарыстоуваючы такiя дасяг
неннi навукi, як' вырошчванне сельскагаспадарчых культур тканкавым
метадам i трансплант:'щыя эмбрыёна)•, магчыма выходзiць на мiжна
родны рынак. Пра тое, што гэты шлях рэальны, сведчьщь цiкавасць шве
дау да сартоу бульбы нашай

селекцыi, якiя, згадна з дагаворам, ян;ы

вывезлi у прабiрках для выпрабавання.
Дарэчы, увага да беларускiх
сартоу тлумачыцца, на жаль, не нашай рэкламай, а вынiкам-i iнiцыятыу
нага выпрабавання сорту «Вярба», якi, паводле заключэння прадстау
нiкоу той жа Швецыi, паказау ураджай у 40-45 т/га на палiваннi пры
выеокай колькасцi крухмалу i бялку.
Усе. гэтыя пытаннi патрабуюць неадкладнага
вырашэння. Як гэта
зрабiць ва умовах ,рынку, розных формау уласнасцi, дэфiцыту матэры
яльных i энергетычных рэсурсау ·г Адказ за yciмi намi.
Улiчваючы глыбiню , сённяшняга
эканамiчнага
крызiсу i высокую
iмавернасць неспрыяльнага сацыяльна-эканамiчнага
прагнозу на блi
жэйшы тэрмiн, трэба
прызнаць, шrо аграрная навука у гэты перыяд
будзе знаходзiцца на стадыi выжывання. Зрабiць неабходныя захады,
не дапусцiць I!езваротнага разбурэн~я яе · навуковага патэнцыялу- за-.
дача дзяржауных органау i самой акадэмii.
У сучасны момант толькi у склад Акадэмii
аграрных навук увахо
дзiць 31 навуковая установа, у тым лiку 18 даследчых iнстытутау. Да
гэтага яшчэ належьщь дадаць
пяць вышэйшых навучальных устаноу
аграрнага профiлю, iншыя спецыялiзаваныя установы, якlя маюць не

пасрэднае да.чыненне да навуковага абслугоу· вання галiн АПК. У цэлым
у сiстэме працуюць 150 дактароу i 1570 кандыДата·у- навук.
Не усе пералiчаныЯ навуковыя i iншыя спецыялiзаваныя структуры
знаходзяцца у складзе Акадэмii аграрных навук, хоу.ь навукова-даслед
чая ix дзейнасць ажьщцяуляецца праз акадэмiю. Правамерна паставiць
пытанне для

абмеркавання на агульным

сходзе

пра

мэтазгоднасць

аб'яднання усёй аграрнаЦ навукi у рамках акадэмii. Гэта асаблiва да
тычьщь ВНУ, дзе працуюць 72 дакт~ры i 759 кандыдатау навук. За

мяжой ёсць дастаткова багаты дадатны вопыт сiмбiёзу у гэтым плане,
якi мы не павiнны iгнараваць.
Неабходна зрабiць некалькi крытычных зауваг пра iснуючую у апош
нi час сiстэму арганiзацыi навуковых даследаванняу. Не пярэчачы су

праць выканання заказау адпаведных вытворчых структур АПК на пры
кладныя даследаваннi

па дагаворах, усё ж мэтазгодна

перагледзець

парадак ажьщцяулення дзяржаунага заказу за кошт бюджэтных асiг

наванняу. У гэтай справе ёсць багаты вопыт у Акадэмii навук Беларусi,
дзе арганiзацыя правядзення i кантроль за ходам навуковых даследа
ванняу праводзiцца на больш высокiм узроунi.
Асаблiва неабходна падкрэслiць, што сам факт арганiзацыi акадэ
мii у складаны сацыяльна-эканамiчны перыяд жьщця рэспублiкi дазво
лiу у значнай ступенi пазбегнуць разбура.Тiьных з'яу. Меры, прынятыя

кiраунiцтвам рэспублiкi, Мiнсельгасхарчам,
ААН, дазволiлi творчым
установам выканаць даследчыя працы па праграме «Агракомплекс»,
захаваць навуковы патэнцыял. У акадэмii сфармiравана ядро найбольш
вядомых вучоных у галiне землярабства i раслiнаводства, механiзацыi,
энергетыкi, жывёлагадоулi i ветэрынарыi . У маi праведзены выбары у
члены акадэмii вучоных-эканамiстау.
.
Удасканаленне працы навуковых устаноу ва умовах рыначнай эка
номiкi патрабуе павышэння аддачы
кожнага супрацоунiка i уласнай

адказнасцi за канчатковыя вынiкi працы. Актывiзаваць i павысiць ролю
чалавека у навуцы, сфармiраваць новы тып вучонага-стваральнiка, якi
!О

спалучае у сабе прафесiйныя веды

i высокую духоуную 'культуру, уз
броенага перадавой тэхнiкай i абсталяван_нем, глыбока зацiкауленага
у вынiках сваёй працьr, ix асваеннi у вытворчасцi - вось
важнейшая
умова павышэння сацыяльнай i эканамiчнай значнасцi навуковай дзей
насцi вучоных нашай акадэмii.

