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ВАЖНЕйШЫЯ ВЫНIЮ НАВУКОВЫХ ДАСЛЕДАВАННЯУ 

ЗА 1992 ГОД , 
1 РАЗВIЦЦЕ ЖЫВЕЛАГАДОУЛI 1 ВЕТЭРЫНАРЬII 

У склад Аддзял~ння жывёлагадоулi i ветэрынарыi ААН Рэспублiкi 
/ Бел<J.русь уваходзяць чатыры навукова-даследчыя установы: Беларускi 

НДI жывёлагадоулi (БелНДIЖ), Беларускi НДI эксперыментальнай 
ветэрынарыi iмя С. М. Вышалескага (БелНДIЭВ), Беларускi навукова
даследчы i праектна-канструктарскi iнстытут рыбнай гаспадаркi, Бела
руекая завальная доследная: станцыя Па птушкагадоулi (БелЗДСП). 
У аддзяленнi працуюць aдзii:I правадзейны член i шэсць членау-карэс-
пандэнтау акадэмii~ . 

У 1992 г. названыя калектывы з удзелам iншых НДУ i ВНУ праца
валi над выкананнем чатырох падпраграм рэспублiканскай навукова
тэхнiчнай комплекснай праграмы «Агракомплекс»: «Жывёлагадоуля», 
«Ветэрынарыя», «Птущкагадоуля», «Рыба». У выкананнi падпраграм 
удзельнiчала 707 супрацоунiкау НДУ аддзялення, у тым лiку 263 наву
ковыя супрацоунiкi, з ix 16 дактароу i 163 кандыдаты навук . 

. Фiнансаванне навукова:даследчых, доследна-канструктарскiх i пра-
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ектных прац ажыццяулялася за кошт бюджэту, цэнтралiзаваных срод
кау, аказання паслуг навукова-тэхнiчнага характару, гаспадарчых дага
ворау з гаспадаркамi, прадпрыемствамi i арганiзацыямi. 

Агульны аб'ём выкананых у 1992 г. прац склау 36 млн 690 тыс. руб. 
3 ix бюджэтнае фiнансаванне склада е 12 млн 855 ты с. руб. (35%), 
цэнтралiзаванае- 7 млн 793 тыс. руб. (21%), гаспадарчыя дагаворы i 
паслугi - 16 млн 42 ты с. руб. ( 44%). . 

У вынiку выканання НДР рэалiз~iеана у вытворчасць 27 распрацо
вак. Па падпраграме «Жывёлагадоуля», што выконвалася у БелНДIЖ 
(кiраунiк- праф. В. В. Горын), у 1992 г. створана папуляцыя малоч
най жывёлы чорна-пярэстай пароды, колькасць якай дасягнула 2438 
галоу, сярэдняя гадавая прадукцыйнасць па найвышэйшай лактацыi-
6438 кг малака ад каровы тлустасцю 3,97% з колькасцю бялку 3,26%. 
У васьмi гасладарках сфармiраваны селекцыйныя статкi высокапрадук
дыйных кароу агульнай колькасцю 2583 галавы з сярэднiм н·адоем па 
н.айвышэйшай лактацыi 7272 кг, тлустасцю 3,93% i колькасцю бялку-
3,25-3,35%. Гэтыя статкi з'яуляюцца асноунай крынiцай высакаклас
ных быкоу-вытворнiкау для дзяржплемпрадпрыемствау. Створаны стат
кi наступных мясных парод жывёлы: шаралезекай- 1200 галоу, лiму
зiнскай- 700 i мен-анжу- 300 галоу. Сярэдняя маса кароу па гэтых 
статках складае 645, 56~ 747 кг адrtаведна. 

Распрацаваны праекты фермау ~а вытворчасцi малака на 10, 20, 30, 
40, 50 i 100 кароу з затратамi працы на 1 ц мала ка не больш чым 2 чал.
гадз; праект фермы па адкорму маладняку буйной рагатай жывёлы на 
500 галоу з экалагiчна чыстай вытворчасцю i затратамi працы · на 1 ц 
прадукцыi 3 чал.-гадз з • забеспячэннем сярэднясутачнага прыросту на 
адну галаву 900 г. Выдадзены праектныя прапановы для фермау на 50 
i 300 галоу свiней, якiя забяспечваюць атрыманне 9,8 жывога парасяцi 
на адну свiнаматку, сярэднясутачны прырост ад нараджэння да рэалi
зацыi складае 480 г, у тым лiку на адкорме- 700 г пры затратах працы 
на 1 ц прыросту 2 чал.-гадз, корму- 4,6 к. адз. · 

Прапанавана тэхналогiя фармiравання прадукцыйных груп кароу на 
фермах з аутаматызаванай сiстэмай кiравання вытворчымi працэсамi, 
якая дазваляе скарацiць перыяд адаптацыi жывёл да тэхналагiчнага 
абсталявання на 2-3 днi i за кошт гэтага павысiць ix прадукцыйнасць 
на 10-12%. Распрацаваны тэхнiчныя умовы «Буйная рагатая жывёла 
мясных . парод i ix помесяу ад малочных i малочиа-мясных парод для 
забою». 

Распрацавана лакальная (па абласцях) сiстэма расплоджвання свi
ней на базе селекцыйна-гiбрыдных цэнтрау. Працягвалася накiраваная 
«елекцыйная праца па далейшым удасканаленнi заводскiх тыпау- мiн
скага i вiцебскага у буйной белай пародзе:· Праводзiлася праца па вы
вядзеннi беларуекай пароды свiней на базе беларускага i заходияга 
тыпау i па стварэннi статка свiней беларуекай чорна-пярэстай пароды з 
прылiццём крывi iмпартных парод. Па створаных тыпах i ствараемай 
пародзе шматплоднасць склала 11,2-12 парасят, узрост дасягнення 
жывой масы 100 кг-175-180 дзён, расход корму на 1 кгпрыросту--
3,4-3,6 к. адз., таушчыня шпiку- 25-27 мм. Колькасць пагалоуя мiн
скага i вiцебскага тыпау склала 2333, ствараемай пароды- 1552 i стат
ка чорна-пярэстай пароды з прылiццём крывi iмпартных парод свiней-
206 галоу. Сфармiравана селекцыйная група (80 галоУ) высокамалоч
ных коней беларуекай запражной пароды i матачны статак шматплод~ 
нага паутанкаруннага тыпу авечак колькасцю -2517 галоу з пладавiтас. 
цю 160,5%, вытворчасцю воуны на ауцаматку- 2,75 кг, баранiны ~ 
62,2 кг. 

Вызначаны каэфiцыенты пераходу некаторых таксiчных рэчывау з 
кармоу рацыёну пашавага перыяду у малако кароу. Распрацавана тэх
налогiя iнтэнсiунай вытворчасцi прадуктау авечкагадоулi для авечкага
доучай фермы на 100 галоу. Прапанаваны вытворчасцi- два рэцэпты 

21 



/' 

прэмiксау для высокапрадукцыйных кароу, чатыры • рэцэпты бялкова
вiтамiнна-мiнеральных дабавак для адкорму маладняку буйной рагатай 
жьшёлы i два -для адкорму маладняку свiней, два рэцэпты камб!сiла-
сау для свiней. . 

У вынiку праведзеных у 1992 г. даследаванняу па праграме «Ветэ
рынарыя» (БелНДIЭВ iмя С. М. Вышалескага, кiраунiк- М. А. Кава~ 
лёу) для выкарыстання у вытворчасцi прапанавана шэсць распрацовак: 
кутыкулiн для прафiлактыкi i лячэння дыярэi у цялят; унiверсальны 
набор для вызначэння мiкабактэрыяльных антыгенау i антьщелау у сы
варатцы крывi буйной · рагатай жывёлы; метадычныя кiрауJiiцтвы па 
алергiчных даследаваннях буйной рагатай жывёлы на туберкулёз; анты
энтэратаксiчная гiперiмунная сываратка супраць колiбактэрыёзу пара
ся·t; энтэрабiфiдын для прафiлактыкi i лячэння дыярэйных хваробау у 
цялят, парасят i куранят; спосаб прыжыццёвай дыягностыкi капiляр
най эктазii печанi у буйной рагатай жывёлы. Акрамя таго, для апра
бацыi у вытворчых умовах рэкамендаваны 23 распрацоукi. Побач . з вы
кананнем навукова-даследчай працы iнстытутам для ветэрынарнай 
практыкi рэспублiкi выраблена i рэалiзавана 11 394,5 тыс. дозау 25 най- 1 

менняу розных прэпаратау. 
Па праграме «Птушкагадоуля», выконваемай Беларуекай заналь

най доследнай станцыяй па птушкагадоулi (кiраунiк- доктар с.-г. на
вук Н. Т. Гарачка), у 1992 г. вылучана племЯ:дро курэй бацькаускiх i 
мацярынскiх папуляцый у колькасцi 2 тыс. галоу, якiя дасягаюць пала
вой спеласцi у 148-149,5 дзён, з яйцаноскасцю 310-312 яец за 72 тыд
нi жьщця. Ад курэй племядра створаны дзве папуляцыi (бацькауская 
i мацярынская) маладняку у колькасцi 8,2 тыс. галоу з захавальнасцю 
за перыяд гадавання 97,7%, жыiюй масай у 30 дзён 243-244 г. Створа· 
ны тры статкi курэй з генам павольнай апервальнасцi, агульнай коль
касцю 5730 галоу з яйцаноскасцю за 72 тыднi жьщця 252,5-258 яек на 
сярэднюю нясушку . 

. Сфармiравана рамонтная група качанят з 200 качарау i 800 качак, 
селекцыйны дыферэнцыял якiх па Жывой масе складае 277-305 i 159-
199 г адпаведна. Адабрава для камплектавання селекцыйных гнёздау 
рамонтная група мускусных качак ( 1,0 тыс. галоу) трох лiнiй ад пту
шак з выхадам мяса на нясущку 149,5, 11;)5,9- i 182,9 кг. 

Распрацаваны два рэцэпты камбiкармоу ячмениага i кукурузнага 
тыпау з уключэннем ферментнага nрэмiксу для качачят-бройлерау, 
якiя забяспечваюць атрыманне адкормачнай масы да 50-дзённага уз
росту з затратамi корму на 1 кг прыросту не больш чьiм 2,9 кг к. адз. 
Распрацаваны фрагмент клеткi дJIЯ iндывiдуальнага утрымання племяи
ных курэй i пеуняу з выкарыстаннем ~чнага асемянення. 

Беларускiм' навукова-дас,Jiедчым i irраектна-канструктарскiм iнсты
тутам рыбнай гаспадаркi праводзi_лася навукова-дас.hедчая праца па 
падпраграме «Рыба» (навуковы кiраунiк- кандыдат с.-г. навук В. В. 
Кончьщ). 

У 1992 г. выгадаваны i адабраны селекцыйны матэрыял iзабелiнска
га, трамлянскага, лахвiнскага, нямецкаrа, сарбаянскага i юrаслаускага 
карпау для прамысловага скрыжавання, племянны матэрыял чыстых 

лiнiй лускаватых i люстранога карпау, сфармiраваны статак лiня для 
далейшай племяиной працы. Распрацавана i створана эксперыменталь
ная лiнiя па вьпворчасцi кармавых дабавак i камбiкармоу для рыб на 
аснове адходау перапрацоукi сельскагаспадарчай прадукцыi. Вырабле
ны доследныя узоры i навукова-тэхнiчная дакументацыя для серыйнай 
вытворчасцi мотаневаднiка i лодкi-сетнiка для аблову мелкiх i сярэднiх 
азёрау. 

Для выкарыстання у врrтворчасцi прапанаваны рэцэпт эбалансава
ных стартавых кармоу на аснов~ мясцовай сыравiны, якая забяспечвае 
выжывальнасць заводекай лiчынкi не нiжэй за 60%, i спосаб павышэн
ня жьщцяустойлiвасцi лiчынак карпа з выкарыстаннем лазернага апра-
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мянення, што дае магчымасць атрымлiваць выхад лiчынак не менш за 
80%. Распрацавана тэхнiчнае задание на Доследны узор устаноукi з ла
зернай бiястымуляцыяй росту жывых кармоу, якая забяспечвае пра
дукцыйнасць 100 г/м3 у суткi. Падрыхтаваны тэхнiчны праект сiстэмы 
водападрыхтоукi для цэхау iнкубацыi i падрошчвання лiчынак раслiна
едных рыб прадукцыйнасцю не менш за 90 м3/гадз са стуnенню ачысткi 
в ады ад завiсяу, фiта- i зоапланктону 80%. Дадзщiа рыбагаспадарчая 
класiфiкацыя 87 азёрау Браслаускага рыбгаса, ацэнены прамысловы 
запас азёрау Дрывяты i Чырвонае i падрыхтаванtr рэкамендацыi па ix 
рыбагаспадарчым выкарыстаннi. · 

· Неабходна адзначьщь, што у селекцыйна-племянной працы склад
ваецца вельмi трывожн:ае становiшча. Шмат якiя гаспадаркi з-за дара
гавiзны семя адмауляюцца ад штучнага асемянення жывёл i пачынаюць 
выкарыстоуваць у натуральным· спароуваннi неправераных быкоу-вы- . 
-творнiкау, , што прыводзiць да знiжэння генетычнага патэнцыялу жывё
лагадоулi i прадукцыйнасцi жывёл, а таксама садзейнiчае распаусю
джанню iнфекцыйных хваробау. Катастрафiчна не хапае ветэрынарных 
прэпаратау. Патрэба у ix задавальняецца толькi на 10-20%, што так

·Сама вядзе да значнага недаатрымання жывёлагадоучай прадукцыi. 
Ацэньваючы сiтуацыю з кормам, якая склалася у мiнулай зiмоуцы, 

калi агульная спажыунасць раЦJ;ёну была на 1/3 нiжэйшай за патрэбы 
жывёл, у тым лiку амаль удвая меншая за сiлас, на 37% меншая за ка
раifяплоды i на 23-25% меншая за сянаж i сена, можfiа сцвярджаць, 
што тэндэнцыя да ,знiжэння вытворчасцi жывёлагадоучай прадукцыi, 
якая намецiлася з 1990 г., у бягучым годзе захаваецца. · 

У сённяшняй сiтуацыi неабходна шукаць i выкарыстоуваць усе маг
чымасцi для таго, каб запаволiць спад вытворчасцi жывёлагадоучай 
прадукцыi i стабiлiзаваць галiц.у. На узроунi Вярхоунага Савета мэта
згодна прыняць закон пра племяиную жывёлагадоулю i iншыя закана
даучыя акты, распрацаваць канцэпцыю развiцця жывёлагадоулi, ажыц
цявiць праграму забеспячэння я~ кармамi, у прыватuасцi паунацэннымi 

· камбiкармамi, а таксама ветэрынарн~rмi прэпаратамi, вызначьщь пары
тэт цэнау на жывёлагадоучую прадукцыю i прамысловыя вырабы, пра
весцi iншыя мерапрыемствы. 

У галiне навуковых даследаванняу асноунымi задачамi з'яуляюцца 
стварэнне на аснове геннай i клетачнай iнжынерыi высокацрадукцыйных 
парод i лiнiй жывёл, удасканаленне i ра~працоука мерапрыемствау 
ветэрынарнай аховы жывёл на аснове стварэння новых дыягнастычных, 
лекавых i прафiлактычных прэпаратау, распрацоука энергазберагаль
ных тэхналогiй утрымання жывёл з улiкам ix прадукцыйнасцi, удаска
наленне рацыёнау кармления i распрацоука рэцэптау прэмiксау, бял- , 
кова-вiтамiнных мiнеральных дабавак i камбiкармоу з мясцовых кры
нiц сыравiны, накiраваных на знiжэнне выкарыстання у кармавых 
мэтах збожжа, распрацоука сродкау i спосабау1 якiя забяспечваюць 
нармальвы фiзiялагiчны cтafi жывёл i атрыманне высакаякаснай жы
вёлагадоучай прадукцыi ва умовах экалагiчнай забруджанасцi. 

Для эфектыунага выкарыстання навуковага патэнцыялу НДУ ад
дзялення належьщь надаць прыярытэтнасць у фiнансаваннi развiццю 
матэрыяльна-тэхнiчнай базы навуковых даследаванняу (набьщцё су
часнага абста(Iявання, прыборау, будаунiцтва лабараторных i вытвор
чых карпусоу, жылля). У сiстэме Акадэмii аграрных навук неабходна 
стварьщь банк даных навукова-тэхнiчнай iнфармацыi·, аснашчанай- су
чаевым абсталяваннем, i калектыуны цэнтр найноушых прыборау i аб
стащшання для эфектыунага ix выкарыстання НДУ акадэмii. 
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