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ЗАДАЧЫ ПА РАЗВIЦЦI АГРАРНАй НАВУЮ 

У ГАЛ·IНЕ ЗЕМ,Л,ЯРОБСТВА 1 РАСЛIНАВОДСТВА 

Аддзяленне землярабства i раслiнаводства структурна аформiлася 
18 чэрвеня 1992 г. У склад яго увайшлi пяць акадэмiкау i шэсць членау
карэспандэнтау. Аддзяленне уключае 18 навукова-даследчых устаноу: 
БелНДIЗiК, БелНДIПА, БелНДIАР, БелНДIБ, БелНДIА, БелНДIП, 
Белi-IДiльну, БелНДlМiЛ, БеJIЗДС, ДЗНДIСI', БелНДIСГРt а таксама 
орэсцкая, Вiцебская, Гомельская, ,\1\.агiлёуская i Мiнская дзяржауныя 
аб.11асныя сельскагаспадарчыя доследныя станцыi, Палеекая i Вiцебская 
доследна-мелiярацыйаыя станцыi. У ix працуюць 2746 чалавек, у тым 
лiку 1011 навуковых работнiкау, з ix 39 дактароу i -438 кандыдатау на
вук. Акрамя таго, у выкананнi навуковых праграм удзельнiч().лi iнстыту
ты_iншых мiнiстэрствау· i ведамствау. 

У 1992 Г. навукова-даследчая праца nраВОДЗiЛаСЯ Па падпраграмах 
«Збожжа», «Кармы», <<Урадлiвасць», «Лён», «Цукровыя буракi», «Буль
ба», «Садавiна», «Агароднiна», «Мелiярацыя», «Ахова раслiю>, «Сель
скагаопадарчая радыялогiя». Агульная сума фiнансавання навукова-
даследчых прац склала 235 313 тыс. руб. · 

Асноуныя вынiкi даследаванняу. НяглеJ.Lзячы на вельмi складаную 
эканамiчную сiтуацыю, у якой працавалi навукова-дас-ледчыя установы, 
усе заданнi падпраграм паспяхова выкананы. У 1992 n. раянаваны два 
сарты ячменю: Гонар i Гасцiнец, створана i перададзена у дзяржаунае 
сортавьшрабаванне 16 новых сартоу i гiбрыдау, у тым лiку два сарты 
азiмай пшанiцы, тры са рты ,вузкалiстага лубiну, адзiн сорт гароху, адзiн 
сорт грэчкi, адзiн гiбрыд кукурузы, адзiн сорт канюiпыны лугавой, два 
сарты бульбы, два гiбрыды i два сарты агароднiнных культур, адзiн 
сорт лёну. 

Створаныя сарты i, гiбрыды па ураджайнасцi i iншых гаспадарчых 
якасцях пераузыходзяць стандарты. Так, сарты азiмай пшанiцы Турау
чанка i Луцкаулянка забяспечваюць ураджай 61,1-62,4 ц/га i адрознi
ваюцца палепшанымi хлебапякарнымi якасцямi. Новы сорт гароху Агат 
валодае патэнцыяльнай ураджайнасцю 57,8, а сорт грэчкi «Смуглян
ка»- 39,2 цfга. Са рты кармавага вузкалiстага лубiну Мiртан, Ашчад
ны, Прывабны перавышаюЦь стандарт па ураджайнасцi насення на 
5-8 ц/га. Гiбрыд кукурузы Бема 181 СВ характарызуецца выеокай 
прадукцыйнасцю пачаткау i зерня; перавышэнне над стандартам па 
зернi складае 4-5 ц/га. 

Перададзеньr у дзяржаунае выпрабаванне новы ранняспелы тэтра
плоiдньi сорт канiQшьrны лугавой Устойлiвы, якi па ycix паказчыках пе
равышае лепшьr раянаваны сорт Цудо)тны. 

Новы сорт лёну (Л-41) перавышае стандарт Аршанскi 2 па выхадзе 
доугага валакна на 37,5% i характарызуецца высокiмi прадзiльнымi 
уласцiвасцямi. Сорт бульбы Веста сярэдняпознi i нематодаустойлiвы з 
ураджайнасцю 400 ц/га, а нематодауст.ойлiвы сорт Рамонак з ураджай
насцю 300 ц/га характарызуецца добрымi смакавымi якасцямi. Новы 
гетэрозiсны гiбрыд тамату Старт (для плёначных цяплiц) валодае нiзкiм 
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наз·апашаннем нiтратау i радыенуклiдау; ураджайнасць яго складае 
13 кг/м3 . Гiбрыд белакачаннай капусты Аэробус мае выраунаваныя ка
чаны, устойлiвыя да хваробау, прыдатны для механiзаванай уборкi, а 
яго ураджайнасць дасягае 1000 ц/га. Ураджайнасць агурка сорту Ка
рал складае 300 ц/га, вегетацыйны перыяд ад усходау да плоданашэн
ня - 40-45 дз.ён. 

Па вынiках сортавывучэння у дзяржсортасетку перададзена 27 iнтра
дуцыраваных сартоу ягадных i 7 сартоу хветкава-дэкаратыуных куль
тур. 

Iнстытутам агароднiцтва распрацаваны камбiнаваны агрэгат для 
град з адначасовай сяубой агароднiнных культур, эксперыментальны 
узор пнеуматычнай агароднiннай сеялкi, грэбенеробнir< з пасiунымi ра- ' 
бочымi органамi i чатырохрадковая саджалка цыбульных культур. 

На Беларуекай доследнай станцыi па буракаводству налажана на
сенняводства новага раянананага сорту цукровых буракоу Беларускiя 
аднанасенныя 69, якi пераузыходзiць Ганусаускiя аднанасенныя 55, 
ураджайнасць ix дасягае 660 ц/га. 

У БелНДIЗiК распрацаваны тэхналогii вытворчасцi бялку у суме
сях злакавых культур з зернебабовымi, якiя забяспечваюць збор яго у 
колькасцi 7,8 ц/га. Распрацаваны севазвароты, у якiх у параунаннi з 
традьщыйнымi севазваротамi для шматгалiновай гаспадаркi на 3-4 ц 
к. адв. павышаецца прадукцыйнасць 1 га ворнай зямлi пры знiжэннi 
сабекошту прадукцыi на 7-9% i затрат працы на 0,1-0,15 чал.-гадз на 
1 ц к. адз. Забяспечанасць кармавой адзiнкi страуным пратэiнам павы
шаецца на 15-20% i дасягае 106-111 г на 1 к. адз. 

Вялiкая праца прароблена iнстытутамi аддзялення у вобласцi фун
даментальных даследава~няу. Толькi у Iнстытуце землярабства i кар
моу аутарскiмi пасведчаннямi абаронена восем генетычных i бiятэхна
лагiчных метадау селекцыi. У Iнстытуце бульбаводства паглыблены да
следаваннi па пераводзе селекцыi на дыгаплоiдны узровень, атрымалi 
далейшае развiццё даследаваппi па распрацоуцы метадау ацэнкi i ад
бору селекцыйных формау, укаранен.нi у селекцыйны працэс камп'ютэр
най тэхнiкi. Распрацаваны ахоуна-стымулюючыя саставы, якiя забяс
печваюць павышэнне ураджайнасцi збожжавых культур на 3-4 ц/га. 
Распрацавана канструктарская дакументацыя, выраблены i прайшлi 
палявыя выпрабаваннi некалькi машын для льнаводства: самаходны 
двухпаточны пераварочвальнiк лiнiй лёну, прычапны падборшчык-ачос
вальнiк; па першаснай перапрацоуцы лёну- трапальная, мяльная, су
шыльная машына i аутаматызаваны гiдрапрывод. Дадзена энергетыч
ная ацэнка тэхналагiчным працэсам вытворчасцi i захоування бульбы 

.з улiкам сартавых асаблiвасцяу. 
Iнстытутам аховы раслiн распрацаваны папярэджвальны прагноз 

распаусюджвання шкодных арганiзмау на тэрыторыi Беларусi, дадзены 
рэкамендацыi па арганiзацыi аховы пасевау з улiкам экстрэмальных 
умоу надвор'я. Створана калекцыя карысных мiкраарганiзмау, на асно
ве якiх распачата праца па стварэннi бактэрыяльнага прэпарата у 
рэспублiцы. Для удасканалення сучаснага асартыменту сродкау аховы 
раслiн вывучана больш за 40 новых бiялагiчных i хiмiчных сродкау. 
Па 15 новых прэпаратах распрацавана i праверана тэхналогiя ix выка
рыстання у iнтэграваных сiстэмах аховы раслiн. Прапанаваны два но
выя метады аналiзу рэшткавых колькасцяу пестьщыдау. 

Распрацавана канцэптуальная схема стварэння аутаматызаванага 
працоунага месца «Даследчыю>, а таксама некаторыя задачы па апты
мiзацыi выкарыстання сродкау аховы збожжавых культур для перса-. 
нальных ЭВМ. Сумесна з Iнстытутам неарганiчнай xiмii АН Беларусi 
створаны новы фунгiцыд азафос для барацьбы з хваробамi бульбы i 
пладовых, якi . перададзены у ВА «Азот» для напрацоукi доследнай 
партыi. 

Iнстытутам глебазнауства i aгpaxiмii складзена карта глебава-эка-
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лагiчнага раянавання Вiцебскай i Мiнскай абласцей. Распрацавана но
вая форма павольнадзеючага азотнага угнаення з перспектывай экспар
ту, прапанавана вытворчасцi новая канцэпцыя вапнавання кiслых гле
бау, якая улiчвае сучасны стан урадлiвасцi глебау i энергетычную 
эфектыунасць унясення хiммелiярантау. 

Распрацаваны аптымальныя узроунi аграхiмiчных i аграфiзiчных 
паказчыкау урадлiвасцi глебау, дадзена ix эканамiчная i экалагi'чная 
ацэнка ва умовах рэзкага падаражання энерганосьбiтау, матэрыяльных 
i працоуных рэсурсау. Зроблена экалагiчная ацэнка сiстэм угнаенняу i 
ix уплыву на комплекс бiялагiчных уласцiвасцяу дзярнова-падзолiстых 
глебау. Быканана сем этапау па нарматыуна-даведачным забеспячэннi 
ACI( па урадлiвасцi глебау. Перададзены для укаранення у Гродзен
скае ВА «Азот» комплекс зыходных даных на прамысловую вытворчасць 
сульфату амонiю з ахоуным пакрыццём. 

У Iнстытуце мелiярацыi i лугаводства распрацаваны ка,нструкцыi 
мелiярацыйных сiстэм, у тым лiку польдэрных з рэгулюемай поймавас- · 
цю i польдэрных з лакальнымi вузламi помпавых станцый; для пера
увiльготненых мiнеральных сiстэм са складанай структурай глебавага 
покрыва ва умовах узгорыстага рэльефу; асушальна-процiпажарная 
сiстэма з элементамi вертыкальнага i камбiнаванага дрэнажу для тар
фяных глебау; прапанавана тэхналогiя паскоранага акультурвання пе
раувiльготненых мiнеральных земляу. Дадзена абгрунтаванне спосабу 
аутанамнага асушэння мезапанiжэнняу, якiя )·тварылiся у вынiку спра
цоукi мелкаабложных тарфянiкау, а таксама гiдралагiчнае абгрунта
ванне неабходных i дастатковых умоу функцыянавання экасiстэм малой 
ракi i канструкцыя праводзячага канала. якi забяспечвае ix рэалiзацыю. 

Створава буравая , устанаука па бурэннi свiдравiн магутнасцю 
15 свiдравiн у змену. Выраблены i выпрабаваны у палявых умовах 
эксперыментальны узор дрэнажнага трансшукальнiка. 

У вынiку даследаванняу па падпраграме «Сельскагаспадарчая ра
дьтялогiя» вызначана, што з распрацаванага комплексу контрмер па 
змяншэннi радыеактыуных рэчывау у раслiннай прадукцыi найбольш 
эфектыунымi з'явiлiся метады хiмiчнай мелiярацыi глебау- насычэн
не глебавага паглынальнага комплексу кальцые~. магнiем i калiем да 
аптымальнага узро)·ню, якiя дазваляюць - знiзiць вазапашванне радые
нуклiдау сельскагаспадарчымi культурамi 5- 3-4 разы. 

Вывучаны вялiкi спектр глебавых сарбентау з мэтай памяншэння 
-пераходу радыенуклiдау у сеJJьскагаспадарчыя раслiны (цэалiты, трэ
пеп, лiгнасульфаты, сапрапелi i iнш.). Найбольш мэтазгодным уяуля
ецца выкарыстанне вапнава-арганiчных сапрапеляу, якiя у дозах 60-
100 т/га дазваляюць на 30-50% знiзiць паступленне радыеiзатопау у 
кармавыя культуры, падтрымаць бездэфiцытны баланс гумусу i выклю
чьщь неабходнасць вапнавання кiслых глебау. Зроблена апрацоука 
каэфiцыентау перахЬду радыенуклiдау у сiстэму глеба-раслiна-жывё
ла-малако i мяса у залежнасцi ад разнастайнасцi прыродных умоу i 
характару выпадания радыеiзатопау. У вынiку распрацаваны нарма
тыуныя патрабаваннi да колькасцi радыенуклiдау цэзiю i стронцыю ва 
ycix вiдах кармоу, рацыёны i тэхналогii кармления для атрымання ма
лака i мяса у межах патрабаванняу радыяцыйнай бяспекi. Сiстэма 
рэалiзавана у пяцi раёнах рэспублiкi на узроунi поля. 

Атрыманыя вынiкi з'яуляюцца падрахункам самаадданай працы на
вуковых супрацоунiкау, якiя працуюць ва умовах крытычнага забеспя
чэння матэрыяльна-тэхнiчнымi рэсурсамi, пры адсутнасцi сучаснага аб
сталявання i прыборау, атрымлiваючы самую нiзкую заработную плату 
сярод галiн народпай гаспадаркi рэспублiкi. , 

Тым не менш, нягледзячы на складаныя фiнансавыя умовы, неаб
ходна захаваць патэнцыял навуковых кадрау акадэмii, узровень ix ква
лiфiкацыi i не аслабляць патрабаванняу да навукова-метадычнага вы
канання даследчых прац. 
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Самымi сур'ёзнымi агуJiьнымi недахопамi у працы НДУ аддзяJiення, 
як паказалi справаздачы, з'яуляюцца 1) слабая каардынацыя памiж iн
стытутамi, унутры iнстытутау памiж падраздзяJiщшямi, рэзка acJiaбJieнa 

· сувязь рэспубJiiканскiх гаJiауных iнстытутау з абласнымi доследнымi 
станцыямi, навукова-даследчымi установамi АН Беларусi, iншых ве
дамствау i асаблiва iншых краiн. Для пераадолення гэтага у аддзялен
нi створаны секцыi па галiнах з мэтай каардынацыi даследаванняу; 2) 
пагаршэнне забяспечанасцi матэрыяльна-тэхнjчнымi сродкамi (сродкi 
хiмiзацыi, тэхнiкi i iнш.) мажа сур'ёзна адбiцца на знiжэннi прадукцый
насцi сельскагаспадарчай вытворчасцi, калi навуковыя установы не 
знойдуць выхад з гэтай сiтуацыi. Пакуль што мы па-сапрауднаму не 
усвядомiлi сваю адказнасць у гэтым пытаннi i не скарэкцiравалi тэма
тыку з улiкам магчыма працяглага пераходу )rваходжання у рыначную 
~каномiку. У сувязi з rэтым усiм НДУ аддзялення неабходна пераасэн
саваць навуковую тэматыку у прызме трох галоуных умоу сучаснай 
сельекай гаспадаркi. Навуковыя распрацоукi павiнны бьщь: 1) высока 
эфектыунымi, 2) экалагiчна бяспечнымi i 3) энергазберагальнымi. У ад
паведнасцi з гэтымi )•мовамi неабходна атрымлiваць вынiкi пачатых i 
планаваць новыя даследаваннi. 

Сур'ёзным фактарам, якi стрымлiвае укараненне навуковых распра
цовак у вытворчасць, з'яуляецца адсутнасць нарматыуна-прававой базы, 
у прыватнасцi закону пра iнтэлектуальную уласнасць, i iHЧJ. Яркай iлю:
страцыяй гэтаму служьщь- сучаснае становiшча у насенняводстве сель
скагаспадарчых. культур. 

У рэцэнзiях на справаздачы некаторых iнстытутау i станцы~ (!неты
тут лёну, Iнстытут пладаводства, Iнстытут сельскагаспадарчай радыяло
rii, Брэсцкая i Магiлёуская доследныя станцыi) адзначана знiжэнне 
метадычнага узроуню правядзення даследаванняу, што з'яуляецца 
зусiм недапушчальным. У сувязi з гэтым запланавана стварэнне 
метадЬiчных камiсiй па экспертызе . праграм i прыёмцы доследау у 
1993 г. 

Эвалюцыя пераходу нашай краiны на рыначную эканомiку непазбеж
на пацяrне за сабой пашырэнне мiжнародных сувязяу, iнвестьщый за~ 
ходняга· капiталу i у сувязi з гэтым пранiкненне заходнiх тэхналогiй, у 
тым лiку i у сельскагаспадарчую вытворчасць. У гэтых умовах навуко
выя распрацоукi даследчых устаноу Акадэмii аграрных навук павiнны 
бьщь на узроунi сусветных дасягненняу, каб вытрымаць канкурэнтную 
барацьбу з перадавымi дасягненнямi заходняй сельскагаспадарчай на
вукi, а навукоуцам не згубiць свае працоуныя месцы. Не трэба думаць, 
што тэтыя працэсы будуць нарастаць у аддаленай будучынi. Да гэтага 
неабходна рыхтавацца сёння i рэзка павысiць узровень прЬ1ёму вынiкау 
па закончаных даследаваннях. Пануючым у навукоуцау негатыуным на
строям пра тое, што пры нездавальняючым фiнансаваннi няма надзеi 
чакаць добрых вынiкау, неабходна супрацьпаставiць стратэгiю i такты
ку фармiравання навуковых праграм i заданняу- рашуча вызваляцца 
ад драбнатэмавасцi, руцiнных, трывiяльных даследаванняу i канцэнт
раваць намаганнi калектывау i нашы сцiплыя фiнансы на новых сучас
ных накiрунках. Юраунiкам навуковых устаноу неабходна псiхалагiчна 
перабудавацца, г. зн. развiваць новыя накiрункi не толькi за кошт новых 
асiгнаванняу, але i рашуча вызвалiцца ад старых, неактуальных дасле
даванняу i за кошт гэтага пераключаць супрацоунiкау i фiнансы на но
вую сучасную тэматыку. 

На наш погляд, асноуныя даследаваннi навуковых устаноу Аддзя~ 
лення землярабства i раслiнаводства неабходна сканцэнтраваць · на на-
ступных накiрунках: . · ~ 1 

1. Распрацоука навуковых асноу адаtпыунага раслiнаводства i аль
тэрнатыуных сiстэм землярабства з улiкам ycix формау гаспадарання 
i уласнасцi на зямлю. 

2. Вывучэнне (на доугачасовай аснове) негатыунага уплыву антра-
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пагенных фактарау (хiмiчных i бiялагiчных палютантау, тэхнiкi i iнш.) 
на rлебавы комплекс i урадлiва~ць rлебы. 

3. Навуковыя асновы аптымiзацыi аграхiмiчных уласцiвасцяу rлебы, 
распрацоука збалансаванай экалаriчна бясnечнай i · рацыянальнай сiс
тэмы ун~сення уrнаенняу. 

4. Стварэнне сартоу сельскаrаспадарчых культур, адаптаваных да 
стрэсавых прыродных фактарау (засуха, замаразкi, часовае пераувiль
rатненне, шкоднiкi i хваробы), а таксама да патрэбау рэспублiкi. 

5. Рас!1рацоука навуковых асноу i тэхналоrii вытворчасцi бiялагiч
ных i хiмiчных сродкау аховы раслiн на мясцовай сыравiннай i прамыс
ловай базе. 

б. Экалагiчна бяспечныя мелiярацыйныя сiстэмы. 
У rалiне прыкладных навук мяркуецца: 
1. Стварэнне riбрыдау кукурузы, прыстасаваных да прыродных умоу 

рэспублiкi, i сiстэмы ix насенняводства для самазабеспячэння ' riбрыд
ным насеннем. . ' ' 

2. Распрацоука структуры землекарыстанИн i rаспадарання, якая 
адэкватна адказвае змяняльным патрэбам рэспублiкi У. сувязi з · яе '1Пе~ 
раходам на суверэнiтэт i розныя формы уласнасцi на зямлю. · ' , 

3. Распрацо)·ка сiстэмы павышэння прадукцыйнасцi натуральных 
сенажацяу i пашау. ' 

Зразумела, што пералiчаныя накiрункi не вычэрпваюць ycix пытан-
няу, на якiя павiнна адказаць земляробчая навука. · 

Самакрытычна ацэньваючы працу аддзялення, яrо бюро i акадэмi
ка-сакратара, неабходна адзначьщь, што аддзяленне яшчэ не у поуным 
аб'ёме разrарнула сваю працу. Гэта тлумачьщца аб'ектыунымi i суб'ек
тыунымi прычынамi: 1) недастатковым тэрмiнам працы аддзялення 
(пауrода); 2) незабяспечанасцю працоунымi месцамi. вучоных сакрата
роу; 3) велiзарнай колькасцю папер (80%. якiх з агульнай колькасцi у 
акадэмii адрасуюцца Аддзяленню землярабства i раслiнаводства) для 
узгаднення, на большую частку якiх i адказваць не трэба. У rэтым, у 
прыватнасцi, i крыецца вялiкая вiна штаба акадэмii, якi не. фiльтруе 
карэсшандэнцыю, а яшчэ i дадаткова павялiчвае яе. · 

Мэтазrодным уяуляецца наданне большых правоу аддзяленню, 
у прыватнасцi, пры канчатковай прыёмцы закончаных прац i зацвяр
джэннi праrрам, конкурснай тэматыкi i бюджэта аддзялення. Улiчваю
чы спецыфiку правядзення i завяршэння этапау навуковых даследаван
вяу па Аддзяленнi землярабства i раслiнаводства, неабхоДна прадуrле
дзець абавязковае авансаванне прац не менш чым на 50% ад ix аrульнаrа 
кошту. Неабходна у цэлым спрасцiць фiнансаванне прац, асаблiва 
па бюджэтнай доугатэрмiновай тэматьщы. Даць права rалауным 
iнстытутам ажыццяуляць мэтавае фiнансаванне дзяржауных пра
rрам па выканауцах. 
. Крытычна аналiЗуючы структуру навукова-даследчых устаноу аддзя
лення, неабходна прапанаваць прэзiдыуму акадэмii тэрмiнова разrле
дзець пытанне пра перадачу rрупы па селекцыi i тэхналоrii вырошч
вання Iистытута лёну у Iнстытут землярабства i кармоу, дзе жывуць 
супрацоунiкi i ёсць добрая · матэрыяльная база, умацаваць у rэтым iн
стытуце rрупу па механiзацыi тэхналоrii вырошчвання i перапрацоукi 
лёну. 

Мэтазгодна прызнаць памылковым прынятае раней (да арганiзацыi 
акадэмii) рашэнне пра падзел былага Iнстытута бульбаводства i плода
агароднiцтва i разгледзець на прэзiдыуме пытанне пра аб'яднанне iн
стытутау аrароднiцтва i пладаводства у адзiн iнстытут. БНДIБiПа з 
аrульнай колькасцю rrрацуючых 350 чалавек ператварыуся у тры iнсты
туты, дзе працуе больш за 500 чалавек, з ix 355 чалавек абслуrоуваю
чага i тэхнiчнаrа персаналу. Пры гэтым аб'ём фiнансавання узрос у 
два разы, а вынiковасць працы не павыс.iлася. 

Iснуючая сiтуацыя з фiнансаваннем навукова-даследчых прац, калi 
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навукоуцы прымушаны на пошукi нехапаючых па бюджэце 30-40% 
сродкау затрачваць 70-80% працоунага часу, ужо прывяла да знiжэн
ня i нават поунай . дэградацыi вядучых асноватворных накiрункау у 
аграрнай навуцы ( селекцыя, бiятэхналогiя, фiзiялогiя раслiн, мадэлi
р_аванне кiраваннем прадукцыйнага працэсу pacj}iн i iнш.). Гэтае стано
вiшча пагаршаецца з-за недахопу замежнай iнфармацыi, сучасных 
прыборау, хiмiчных рэактывау, малагабарытнай тэхнiкi для закладван
ня i правядзення палявых доследау. Вiдавочна, для захавання нануко
вага патэнцыялу урад рэспублiкi, Мiнiстэрства сельекай гаспадаркi i 
харчовых прадуктау павiнны перагледзець стауленне да фiнансавання 
аграрнай навукi i перавесцi яе на поуны бюджэт. 

Навука цесна звязана з вытворчасцю. Знiжэнне вытворчасцi сель
скагаспадарчай прадукцыi i у сувязi з гэтым пагаршэнне эканамi\Iнага 
становiшча калгасау i саугасау рэзка знiжае ix навукаёмiстасць i rtатрэ
бу у новых дасягненнях. Нас непакоiць тое, што у 1992 г. сельская гас
ладарка недаатрымала 20% мiнеральных i 10% арганiчных угнаенняу, 
каля 30% сродкау аховы раслiн, сучасных машын. Гэтыя тэндэнцыi 
нарастаюць у бягучым годзе. Недапастаука палiва i нафтапрадуктау 
яшчэ больш знiзiла аб'ёмы нарыхтоукi i вывазу арганiкi, а у далейшым 
будзе выклiкаць парушэнне рэкамендаваных тэрмiнау правядзення 
агратэхнiчных прац. Чакаецца змяншэнне паставак мiнеральных угна
енняу (асаблiва фосфарных) i сродкау аховы раслiн. Калi не прыняць 
рашучых захадау, то мы не тQлькi недаатрымаем прадукцыю раслiна
водства i жывёлагадоулi, але i справакуем працэсы знiжэння урадлi
васцi глебы, масавае развiццё пустазелля, эпiфiтотыi хваробау, знiжэн
не якасцi сельскагаспадарчай прадукцыi. 

Неабходна таксама сур'ёзна выправiць справы у насенняводстве 
сельскагаспадарчых культур, адрадзiць строгi дзяржауны парадак i сiс
тэму забеспячэння насеннем высокiх рэпрадукцый, спынiць пануючы 
зараз дзiкi рынак, кaJii насеннем гандлююць усе, каму прыйдзе у галаву 
узбагацiцца такiм шляхам. 

Навукдуцы нашага аддзялення разумеюць сваю ролю i адказнасць у 
выкананнi зацверджаных урадам праграм «Збожжа», «Цукар», «Мас
ла» i iнш., але гэтыя праграмы могуць бьщь рэалiзаваны толькi пры 
умове неабходнага матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння. 


