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!. С. НАГОРСК! 

АСНОУНЫЯ ВЫНIЮ ДЗЕйНАСЦI У 1992 г. 

1 ЗАДАЧЫ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫХ УСТАНОУ 
А,tiДЗЯЛЕННЯ МЕХАНIЗАЦЫI, ЭНЕРГЕТЫЮ 1 ЭКАНОМIЮ 

Навуковыя установы аддзялення у 1992 г. праводзiлi даследаваннi 
па праграмах «МеханjзацыЯ>~, «Перапрацоука прадукцыi жывёлагадоу
лi», «Эканомiка», «lнфарматыка i вылiчальная тэхнiка». 

Цэнтральны навукоJ?а-даследчы iнстытут механiзацыi i электрыфiка
цыi сельекай гаспадаркi у адпаведнасцi з навукова-тэхнiчнай пр аграмай · 
«Механiзацыя» вырашае адну з галоуных задач, якая стаiць перад агра
iнжынернай навукай,- стварэнне высокапрадукцыйных комплексау ма
шын для гаспадарак з рознымi аб'ёмамi i структурай вытворчасцi пра
дукцыi. Вынiкi выкананай у справаздачным годзе працы дазваляюць 
адказаць на шэраг пытанняу, якiя звязаны з выпрацоукай агульнай 
стратэгii механiзацыi сельскай ( гаспадаркi ва умовах шматукладнай 
эканомiкi. Пры выкарыстаннi у якасцi крытэрыю абагульняючага паказ
чыка выканана ацэнка розных варыянтау тэхналогii i тэхнiчных срод
кау, выбраны найлепшыя варыянты механiзацыi i вызначаны састау 
МТП для фермерскiх гаспадарак- асноуных тыпау спецыялiзацыi. 

У галiне глебаапрацоукi, сяубы i культуртэхнiчных работ завершаны 
распрацоукi камбiнаванага агрэгата для перадпасяуной апрацоукi гле
бы АКШ-3,6, якi забяспечвае панiжэнне прыведзеных затрат на 49,2, 
удзельнай масы- на 17,6% у. параунаннi з РВК-3,6, i фрэзернай ма
шыны ФКН-2 да трактара кл. ~ для апрацоукi закуставаных i закупiна
ватых лугапашавых угоддзяу. Распрацаваны эксперыментальныя узоры 
навяснога паваротнага плуга для гладю:!га ворыва ПНГ-4-45 да тракта
роу Т -150к; унiфiцыраванага пасяунога абсталявання да агрэгатау 
ПК.Шч-7,2 i АКШ-3,6; камбiнаванага глебаапрацоуча-пасяунога агрэгата 
АКПП-3,6 для вырошчвання зерневых, зернебабовых, крыжакветных i 
трау у сiстэме абарончага земляробства; машыны для ачысткi ворнага 
слоя ад дробных каменняу за адзiн праход, машыны дл падсявання 
насення трау у дзярнiну на землях, засмечаных дробнымi каменнямi, i 
шэраг iншых машын. 

Для забеспячэння тэхналогii камбiнаванай рознаглыбiннай апрацоу
кi глебы пад iржышчавыя i прапашныя культуры распрацаваны дослед
ныя узоры агрэгата АРК-4 i прыстасаваннi да чызельных плугоу ПЧ-4,5 
i рыхлiльнiкау-шчылiннiКау. Пры гэтым забяспечваецца панiжэнне рас
ходу палiва на 32-37%, павышэнне прадукцыйнасцi працы у 1,4-1,6 
раза. 

У галiне падрыхтоукi i унясення мiнеrальных угнаенняу даследаваннi 
былi накiраваны на паляпшэнне якасцi размеркавання ix па паверхнi 
поля. Распрацаваны машыны (на базе МВУ-8) для змешвання i унясен
ня у глебу комплексау неабходных пажыуных рэчывау за адзiн праход 
агрэгата; самазагружальны здрабняльнiк (на базе ICY-4) зляжалых 
мiнеральных угнаенняу, якi начэплiваецца на трактар Т-25 i забяспеч
вае прадукцыйнасць 5 т/ч; апырсквальнiк (на базе ОПШ-15) з падiJЫХ
тоукай рабочага раствору . у распыляльнiку. На базе серыйнай машыны 
АМ-630 выраблены эксперыментальны узор апырсквальнiка, якi забяс
печвае падрыхтоуку, дазiраванне i падачу вадкага канцэнтраванага пе
стыцыду у асно)'НЫ бак для прыгатавання рабачай вадкасцi, драблення 
яе на кроплi i транспарцiроукi ix паветраным патокам у глыб сцебла-
стою. . 

Для назапашвання, перапрацоукi i унясення арганiчных угнаенняу 
выпрабавана рэцыркуляцыйная сiстэма гноевыдалення са свiнагадоу
чага комплексу на 24 тыс. гало:У';- якая дазваляе замест чыстай вады вы
карыстоуваU.ь асветленыя сцёкi (эканомiя вады каля 100 м3/сут), а так
сама абсталяванне для аутапаення свiней, ачысткi i прыбiрання свiнар-
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нiкау (панiжэнне ужьшання вадьr на 30%, затрат працы- на 27 i палi
ва- на 20%). 

Важная задача праблемьr вьrтворчасцi зерня - знiжэнне яго страт 
пры уборцы i дапрацоуцьr. У гэтым напрамку завершана стварэнне камп· 
лекта абсталявання для аддзялення i апрацоукi капы бабовьrх трау, 
выкарыстанне якога дазваляе панiзiць расход палiва на 49--74. кr/га i 
атрымаць дадатковы збор насення каля 17% (каля 40 т/га). 

3 мэтай пераводу першаснага насенняводства на прамысловую ас
нову распрацаваны эксперымент~льны узор i нестандартнае абсталя
ванне пункта для апрацоукi малых партый арыгiнальнага насення зер
невых i, зернебабоных культур ( 150-260 т/сезон), выкарыстанне якога 
панiжае затраты працы у 2-3 разы i затраты энергii на 35-40% . 

Для агароднiцтва, якое застаецца адной з найменш механiзаваных 
i найбольш працаёмiстых галiн, распрацаваны камбiнаваны агрэгат для 

· падрыхтоукi глебы i пасадкi цыбульных культур i мiкраr<лубняу. Яго 
выкарьrстанне забяспечыць эканомiю палiва на 15-20%. Праводзiцца 
праца па стварэннi комплексу машын для апрацоукi гароднiны на град
ках, доследныя узоры чатырох машын прайшлi папярэднiя выпрабаваннi 
на БелМВС. 

Сумесна 3 СКТБ ЦяКЗ (г.,Цярнопаль) · распрацаваны, выр а блены i 
прайшлi на БелМВС прыёмач«ыя выпрабаваннi на уборцы цукровых i 
кармавых буракоу доследныя узоры прычапных шасцiрадковых машын: 
бацвiннеуборачнай Л·'\.БШ-6 i кормауборачнай МКШ-6. 

Працягвалася праца па удасканаленнi тэхналогii i стварэн н i комп
лекп машын для нарыхтоукi грrбых кармоу у рулонах; распрацаваны i 
прайшоу выпрабаваннi варушыльнiк валкоу трау, выкарыстан не якога 
дазволiць паскорьщь сушку у 2 разы i панiзiць страты корму на 38%; 
праведзены папярэднiя выпрабаваннi размотчыка-раздатчыка, выкары
станне якога замяняе працу дзесяцi чалавек; пададзены на прыём ачныя 

· выпрабаваннi узор абсталявання для перавозкi рулонау. Завершаны 
прыёмачныя выпрабаваннi на Беларуекай МВС транспартна-тэхнала-

' гiчнага сродку з камплектам змеинага абсталявання, рэкамендаванага у· 
вытворчасць. Распрацаваны доследны узор грэйфернага захопу для 
пагрузкi сельгасматэрыялау. Мазырскiм заводам мелiяратыуных машын 
выпушчана доследна-прамысловая партыя грэйферных захопау. 

У галiне механiзацыi жывёлагадоулi завершана праца па камплекту 
абсталявання для падрыхтоукi коранеклубн.яплодау да скормлiвання; 
выраблены узор сiстэмы нарыхтоукi i нармiраванай раздачы корму на 
базе мабiльнага кормараздатчыка i кантралёра, якi аутаматычна кiруе· 
яго працай; зманцiраваны i выпрабаваны камплекты абсталявання кар
мацэхау на 1 тыс . i 12 тыс. галоу свiней; праведзены заводскiя выпраба
ваннi котлапараутваральнiка КТ-150 для працы на цвёрдым палiве. 

У сувязi з Цяжкасцямi забеспячэння сельекай гаспадаркi палiва-энер
гетычнымi рэсурсамi вялiкая увага надавалася распрацоукам па агра
энергетьщы: распрацаваны узор аутаматычнай устаноукi для цеплаза
беспячэння i гарачага водазабеспячэння сельскага насельнiцтва, якi 
забяспечвае выкарыстанне электрычнай энергii ноччу; выраблены дос
ледныя узоры аутанамнага бытавага гелiянагравальнiка для . сельскага 
дома сядзiбпага тыпу «Гелекс-150» i убудаванай у дом гелiясiстэмы 
ГВС-3 (гэтыя гелiясiстэмы дазваляюць забяспечьщь гарачай вадою· 
сям'ю з .трох-чатырох чалавек у перыяд красавiк-верасень i панiзiць 
расход электраэнергii i газу на гэтыя мэты); праведзены эксплуатацый
ныя выпрабаваннi адзiнага узору ахаладжальнiка малака сезоннага 
дзеяння АМС-12 з выкарыстаннем натуральнага холаду, якi забяспечвае 
ахаладжэнне i прыфермавае захо~·ванне малака аб'ёмам каля 2,5 м3 . 

Разам з адзначанымi дасягненнямi калектыву iнстытута трэба, ад
нак, зауважьщь, што шмат якiя з выкананых распрацовак (заданняу 
праграмы «Механiзацыя» ) не з'яуляюцца комплекснымi. Таму у бягу
чым годзе трэба дапрацаваць тэматыку даследаванняу так, каб канчат-
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ковымi вынiкамi выканання гэтай праграмы былi не разрозненыя машы
ны, а прагрэсiуныя рэсурсазахавальныя тэхналогii, забяспечаныя неаб
ходнымi i дастатковымi наборамi тэхнiчных сродкау, якiя здолеюць вы
рабляць прамысловыя прадпрыемствы рэспублiкi i якiя будуць канку
рэнтаздольнымi за яе межамi. 

Ва Усесаюзным навукова-даследчым i тэхналагiчным iнстытуце ман
тажу, эксплуатацыi i рамонту машын i абсталявання жывёлагадоучых 
i пт.ушкагадоучых фермау навуковыя даследаваннi былi сканцэнтрава
ны на распрацоуках сродкау механiзацыi i аутаматызацыi машыннага 
даення i першаснай апрацоукi малака; тэхналогiй i абсталявання ·для. 
кормавытворчасцi; энергазахавальных тэхналогiй i тэхнiчных сродкау 
па энергазабеспячэннi аб'ектау жывёлагадоулi; тэхналогiй , i сродкау 
механiзацыi для тэхнiчнага сервiсу машын i абсталявання жывёлага
доулi; эканамiчных праблем жывёлагадоулi. Пачаты даследаваннi па 
распрацоуцы аутаматызаванай даiJlЬнай устаноукi i камплекта сродкау 
механiзацыi i аутаматызацыi машыннага даення кароу i першаснай ап
рацоукi малака на фермах, а таксама агрэгата iндывiдуальнага даення 
кароу для фермерскiх гаспадарак. 

Пры распрацоуцы аутаматызаванага даiльнага абсталявання былi 
зменены традьщыйныя ме1тадычныя падыходы. Асноуную увагу iнстытут 
сканцэнтравау на пытаннях, якiя не у поунай ступенi вырашаны у айчын
ных i зарубежных аналагах. Для стварэння найбольш складанага элек
троннага, пнеуматычнага i iншага абсталявання iнстытут падключыу 
пяць арганiзацый, якiя спецыялiзуюцца на распрацоуцы аутаматызава
ных сiстЭм. Такi падыход дазволiць скарацiць тэрмiны распрацоукi, 
забяспечыць яе высокi навукова~тэхнiчны узровень i мiнiмальныя вы
даткi пры выкарыстаннi доследных узорау. 

У галiне энергазабеспячэння аб'ектау жывёлагадоулi распрацаваны 
тэхналогiя капiтальнага рамонту асiнхронных рухавiкоу, у якой пра
дугледжваецца камплект тэхнiчных сродкау, што забяспечвае якасную 
укладку, прапiтку, сушку абмоткi, скарачэнне прац.ягласцi рамопту i 
эканомiю прапiткавага матэрыялу каля 20%; тэхнiчнае задание на рас
працоуку аутаматычнага прыстасавання улiку i кiравання расходаваи
нем электраэнергii у дзённы i начны час сутак; тэхнiчнае задание 
на распрацоуку устаноукi для мiкрахвалевай сушкi сельгаспрадук-
тау. · 

Разам з тым у працы iнстытута неапраудана вялiкi аб'ём займаюць 
распрацоукi тэхналогiй i ёродкау механiзацыi для тэхнiчнага сэрвiсу 
машын i абсталявання у жывёлагадоулi, актуальнасць якiх 1 у новых 
умовах гаспадаркi (пры арыентацыi на фiрменнае абслугоуванне тэхнi
кi) выклiкае сумненне. Таму калектыву гэтага iнстытута трэба перапра
фiляваць сваю дзейнасць. 

Беларускi навукова-даследчы i канстр ктарска-тэхналагiчны iнсты
тут мясной i малочнай прамысловасцi, з'яуляючыся галауным выканау
цам праграмы «ilерапрацоука прадукцыi жывёлагадоулi», вырашае га
лоуную задачу- стварыць безадходныя i малаадходныя тэхналагiчныя 
працэсы, якiя забяспечваюць пашырэнне асартыменту мясных i малоч
ных прадуктау, комплекснае выкарыстанне сыравiны, павелiчэнне удзель
нага выпуску прадукцыi, павышэнне вытворчасцi працы. 

Для забеспячэння максiмальнай эканомii сыравiнных i энергетычных 
рэсурсау пры халадзiльнай апрацоуцы мяса неабходна удасканальваць 
iснуючыя i ствараць новыя тэхналагiчныя праU:эсы i абсталяванне вялi
кай адзiнкавай магутнасцi ix матэрыяла- i энергаёмiстасцi. У гэтым на
прамку iнстытутам даследаваны тэарэтычныя асновы выкарыстання 
дынамiчнага дысперснага цепланосьбiта для iнтэнсiфiкацыi цеплаабмену 
у тэхналагiчных працэсах i апаратах, распрацавана канструктарская 
дакументацыя i выраблены эксперыментальны узор паветраахаладжаль
нjка з дынамiчным дысперсным цепланосьбiтам, каэфiцыент цеплапера
дачы якога на парада.к вышэйшы, чым у канвектыунага. Акрамя таго, 
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~· 
~· дынамiцы гэты каэфiцыент застаецца пастаяиным з прычыны aдcyт
itacui «снегавога футра» на цеплааб~енных паверхнях. 

Распрацавана i укаранёна у вытворчасць вiхравая сiстэма паветра
размеркавальнii<а для камер халадзiльнай апрацоукi мяса, у якой адбы
ваецца змешванне радыёэнтальпiйных патокау i выдзяленне дробнадыс
перснага саставу вiльгацi у агульным патоку ахаладжальнага паветра. 
У вынiку гэтага усушка мяса панiзiлася на 10-12, сутачная прадукцый-
насць камеры павялiчыл&ся на 20-25%. · 

У плане комплекснага выкарыстання другаснай малочнай сыравiны 
пры выкарыстаннi мала- i безадходных тэхналогiй асаблiвую цiкавасць 
уяуляюць распрацо)·кi тэхналогii i абсталявання для вытворчасцi мяк
кiх сыроу, бялковых канцэнтратау з зададзенымi функцыянальнымi 
уласцiвасцямi, бялковых мае для плаулення замест традыцыйных абяс
тлушчаных сыроу. Па адзначаных нэпрамках праведзены эксперымен
тальныя даследаваннi з мэтай вызначэння ступенi дэмiнералiзацыi бял
ковага канцэнтрату у залежнасцi ад рэжымных параметрау. 

Практычнымi вынiкамi гэтых даследаванняу з'яуляюцца распраца
ваная тэхналогiн вытворчасцi мяккiх сыроу з адпаведным камплектам 
абсталявання, якая дазваляе пав~iчыць выхад прадукту на 5% i палеп
шьщь яго якасць; мадэрнiзаваiiая'iiiнiя вытворчасцi казеiну бесперапьщ
ным спосабам, якая дала магчымасць зэканомiць. сыравiну у колькасцi 
3-5 т (абястлушчанага малака) на кожнай тоне гатовага .прадукту, 
прычым прадукт атрыманы на 99,9% вышэйшай якасцi; распрацавана 
лiнiя вытворчасцi капрэцыпiтатау бесперапынным спосабам, якая дазво
лiла павысiць прадукцыйнасць працы у ~ разы, скарацiць вытворчыя 
плошчы у 3 разы, павялiчыць выхад прадукту на 15-20% i палепшыць 
яго якасць. · 

Iнстытутам праводзяцца работы па стварэннi заквасак з пашыраным 
спектрам iнгiбiруючага дзеяння на тэхнiчна шкодную мiкрафлору. Пра
ведзены даследаваннi па адборы тэст-культуры i вывучана дынамiка яе 

l· развiцця пры сумесным культываваннi з фагаустойлiвымi мутантамi. 
Атрыманыя вынiкi дазвоJiiлi сфармуляваць зыходныя патрабаваннi на 
названыя закваскi, якiя на 10-20% паскараюць працэс сквашвання 
сыравiны i даюць гатовы прадукт з высокiмi якаснымi паказчыкамi. 

Адзначаючы станоуча пералiчаныя, а таксама iншыя працы, выка
наныя iнстытутам у справаздачным годзе (прыборнае забеспячэнне кант
ролю якасцi малака, даследаванне ко.Лькасцi радыеактыуных рэчывау у 
прадуктах перапрацоукi малочнай i мясной сыравiны i др.), у якасцi 
недахопу трэба назваць адсутнасць мэтанакiраванай дзейнасцi гэтага 
калектыву. Iнстытут займаецца важнымi, але rрыватнымi пытаннямi 
павуковага забеспячэння вытворчых працэсау у мясной i малочнай га
лiнах. 

У сучасных умовах асаблiва важнай з'яуляецца глыбокая папярэдняя 
прапрацоука магчымых варыянтау рашэнняу з тым, каб максiмальна 
скарацiць затраты, якiя могуць адбыцца, на стварэнне новай тэхнiкi, за
бяспечыць у далейшым яе вытворчасць i збыт. Таму нельга пагарджаць 
распрацоукай агульцых канцэпцый развiцця галiн, прапрацоукай альтэр
натыуных варыянта5· на раннiх этапах НДДКР, калi, затрацiушы аднос
на невялiкiя сродкi, можна iстотна панiзiць нявызначанасць i павялiчьщь 
правiльнасць раtлэння. 

Такiм чынам, можна сцвярджаць, што кiраунiцтву iнстытута мэта
згодна звярнуц'Ца да распрацоукi канцэпцыi развiцця мясной i малочнай 
прамысловасцi да 1995 г. i наnрамкау навуковых даследаванняу БелНДК 
ТIММП да 2005 г., сфармiраваушы у бягучым годзе на базе распраца-

~;.; ванай i прызнанай трамадскасцю канцэпцыi сiстэму машын для мяса
;. малочнай прамысловасцi. 

У Беларускiм навукова-даследчым iнстытуце эканамiчных праблем 
.~·· АПК даследаваннi праводзiлiся у межах рэспублiканскай навукова-тэх

нiчнай · лраграмы «Эканомiка»; намаганнi калектыву былi сканцэнтра-

27 

t-1 



ваны на вырашэннi пытанняу станаулення рыначных адносiн у АПК. 
Iнстытутам распрацоувалася канцэпцыя трансфармацыi калгасау i сау
гасау на прадriрыемствах рыначнага тыпу. У гэтай працы, якая мае 
прынцыповае значэнне для развiцця новых эканамiчных адносiн у вёс
цы, выкладзены мэты аграрнай рэформы, асноуныя напрамкi i этапы яе 
правядзення. Сутнасць яе заключаецЦа у комплекснай перабудоне аг
рарнага сектара на аснове развiцця црыватнай i дзяржаунай формау 
уласнасцi на зямJIЮ i iншыя сродкi вытворчасцi, развiцця прадпрымаль
нiцтва i стварэння умоу для прыцягнення у яго замежных iнвестыцый . 
Вызначана роля дзяржавы у падтрымцы сельскагаспадарчай вытворча
сцi. Дадзены прагноз развiцця формау гаспадарання i вырабу асноуных 
вiдау прадукцыi па катэгорыях гаспадарак ва умовах рынку. 

У вынiку рэформау на базе iснуючых калгасау i саугасау атрымаюць 
развiццё новыя арганiзацыйныя структуры: акцыянерныя таварыствы; 
асацыяцыi; вытворчыя i сэрвiсныя кааператывы; сялянскiя, прыватныя 
i кааператыуныя прадпрыемствы, якiя ажыццяуляюць забеспячэнне 
сельскагаспадарчых прадпрыемствау сродкамi вырабу, абслугоуванне, 
перапрацоуку i рэалiзацыю прадукцыi. Распрацавана праграма станау
лення i развiцця сялянскiх i фермерскiх гаспадарак, у якай вызначаны 
аб'ёмы капiтальных укладанняу на развiццё матэрыяльна-тэхнiчнай ба
зы фермерскiх гаспадарак i крынiцы яе пакрыцця, дадзены прагноз раз
вiццЯ фермерства )' рэспублiцы, унесены прапановы па сiстэме падрых
тоукi i перападрыхтоукi кадрау фермерау. Рэалiзацыя прапанаваных 
мерапрыемствау будзе садзейнiчаць не толькi адраджэнню сялянства, 
але i змяненню адносiн чалавека да зямлi, нанакольнага асяроддзя. 

Разам з тым iнстытутам у бягучым годзе распрацавана праграма 
прыватызацыi уласнасцi у АПК, выкананы даследаваннi па дыферэнцыя
цыi рэнтных плацяжоу, дадзены прапановы па механiзме эквiвалентнага 
абмену памiж прамысловасцю i сельскагаспадарчымi прадпрыемствамi, 
вядзеннi мэтавых бюджэтных праграм i дзяржауным рэгуляваннi i iнш. 

У бягучым годзе i на перспектыну iнстытуту неабходна сканцэнтра
ваць асноуную увагу на праблеме стабiлiзацыi эканомiкi i развiцця агра
прамысловага комплексу ва умовах рынку. Трэба раскрыць прычыны, 
якiя выклiкалi панiжэнне вытворчасцi у АПК, прааналiзава)·шы стан 
аграпрамысловай вытворчасцi i спажывецкага рынку, вытворчых адно
сiн у се.Jtъскай гаспадарцы, каб у вынiку гэтага выпрацаваць прапановы 
па структурных зменах у развiццi сельскагаспадарчай вытворчасцi i 
АПК, распрацаваць асноуныя шляхi правядзення рэформы у аграпра
мысловым комплексе, механiзм дзяржаунага рэгулявання яго дзейнасцi 

i дэзiнтэграцыi манапалiзму. ' 
Разам з тым патрэбна паскорьщь даследаваннi па фармiраваннi iн

фраструктуры, развiццi сацыяльнай сферы i асяроддзя, змяненнi мента
лiтэту з тым, каб можна было перайс# да збалансаванага развiцця 
ycix сфер аграпрамысловага комплексу. Гэтыя задачы носяць глабальны 
характар. Для дасягнення пастауленых мэт iнстытуту трэба належным 
чынам арганiзаваць працу па каардынацыi даследаванняу з iншымi 
навукова-даследчымi iнстытутамi, эканамiчнымi кафедрамi вышэйшых 
навучальных устаноу, каб максiмальна выкарыстаць iнтэлектуальны 
патэнцыял вучоных-аграрнiкау у адшукваннi шляхоу паскоранага вы
хаду АПК з крызiснага стану. 

У Беларускiм навукова-даследчым пра,ектным iнстытуце аутаматы
заваных сiстэм кiравання даследаваннi праводзiлiся у межах рэспублi
канскай навукова-тэхнiчнай праграмы «lнфарматыка i вылiчальная тэх
нiка». Праца ·накiравана на даследаванне i распрацоуку новых алгарыт
мау рашэння шматкрытэрыяльных задач аптымiзацыi, iмiтацыйных ма
дэляу тэхнiка-эканамiчнага планавання сельскагаспадарчага прадпры
емства, аутаматызаваных працоуных месца)·, лакальнай вылiчальнай 
сеткi Галоунага упраулення эканомiкi Мiнсельгасхарчу, сiстэмы лакаль
нага кiравання тэхналагiчнымi працэсамi нарыхтоукi i раздачы кармоу 
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на прамысловым свiнакомплексе, стварэнне аутаматызаваных банкау 
даных па зямельных рэсурсах i радыелагiчным кантролi. 

Дзейнасць Беларускага фiлiяла Усесаюзнага навукова-даследчага 
iнстытута iнфармацыi i тэхнiка-эканамiчных даследаванняу аграпра
мысловага кщшлексу у 1992 г. была накiравана на мэтавае iнфармацый
нае забеспячэнне галiн аграпрамысловага комплексу. Так, у справаздач
ным годзе падрыхтаваны iнфармацыйныя матэрыялы па камплектаваннi 
рэспублiканскага даведачна-iнфармацыйнага фонду i фармiраваннi аута
матызаваных баз даных па тэматыцы АПI<, а таксама па тэндэнцыях 
развiцця малочнай i мясной жывёлагадоулi у краiнах Заходняй i Усход
няй Еу{УОПЫ. 

У задач, якiя вырашаюцца у галiне iнфармацыйнага забеспячэння 
гэтымi дзвюма арганi~ацыямi, шмат агульнага. Улiчваючы той факт, 
што камп'ютэрызацыя АПI<- гэта адзнака нашага часу, неабходна 
сканцэнтраваць намаганнi на насычэннi арганiзацыйных структур кiра
вання сучаснай камп'ютэрнай тэхнiкай, напрацоуцы праграмнага забес
пячэння для вырашэння прыкладных задач рознага класа, стварэннi 
лакальных камп'ютэрJIЫХ сетак апрацоукi i перадачы даных i аб'яднаннi 
ix па гарызантальным i вертыlfiльным узроунях . у адзiную высакаско
расную i аператыуную iнфармацыйную сетку. 

Сумесна з профiльнымi iнстытутамi павiнны бьщь актывiзаваны рас
працоукi па камп'ютэрным мадэляваннi працэсау, якiя адбываюцца пры 
селекцыi раслiн i жывёл; распрацоука спосабау i сродкау аховы раслiн 
i вядзення банкау даных навукова-тэхнiчнай iнфармацыi, развiцця i 
удасканалення аутаматызаваных сiстэм кiравання тэхналагiчнымi пра
цэсамi. 

Пэуны уклад у выкананне заданняу праграмы «Механiзацыя» унесе
ны навукай ВНУ- супрацоунiкамi Беларускага аграрнага тэхнiчнага 
унiверсiтэта i доследнай станцыi Беларуекай сельскагаспадарчай ака
дэмii. Аднак ва умовах абмежаванага фiнансавання навукова-тэхнiчных 
праграм навуцы гэтай ВНУ яшчэ трэба знайсцi сферу выкарыстання 
сваёй дзейнасцi, перш за усё у тэарэтычных распрацоуках, бо у ства
рэннi новай тэхнiкi ёй цяжка канкурыраваць са спецыялiзаванымi наву
кова-даследчымi iнстытутамi i канструктарскiмi бюро. 

Агульнай для ycix навуковых устаноу аддзялення i важнейшай, на 
нашу думку, на сённяшнi дзень праблемай з'яуляецца падрыхтоука на
вуковай змены . У гэтых адносiнах заслугоувае распаусюджання вопыт 
мэтана~-:iраванай падрыхтоукi студэнтау i навуковай дзейнасцi, якi мае 
кафедра «Асноу навуковых даследаванняу i новых тэхналогiй» Беларус
кага аграрнага тэхнiчнага унiверсiтэта, створаная на базе ЦНДIМЭСГ. _ 


