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BЬIHIIO 1 ПРАБЛЕМЫ СЕЛЕКЦЫI 
ЗБОЖЖАВЬIХ КУЛЬТУР 

~ павышэннем урадлiвасцi глебау, культуры земляробства, ростам 
эканомiкi гаспадарак няухiльна узрастае уклад сорту у павышэнне 
ураджайнасцi. KaJii у сярэдзiне 70-х гадоу прыбауленне ураджаю ад се
лекцыi i насенняводства ацэньвалася у 15-20%, то зараз яно складае 
30-40%, а 5' перспектыве па прагнозах вучоных узрасце да 50-80%. 

Вынiкi селекцыi найбольш рэльефна вiдаць пры аналiзе сортазмены. 
Звычайна сортазмена адбываецца з перыядычнасцю 7-10 гадоу·, хоць 
найбольш эфектыуны перыяд аддачы сорту- першыя 5 гадоу. 

Разrлядаючы сортазмену як працэс мiкраэвалюцыi культуJ?НЫХ рас
лiн i выкарысто}'ваючы рэтраспектыуны аналiз вынiкау сортавыпраба
вання у сярэдзiне 70-х гадоу, мы абгрунтавалi стратэгiю селекцыi збож-
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, жавых культур на высокi генетычньr патэнцыял прадукцыйнасцi. П\)ьr 
гэтым было выяулена, што асноуным (па меры сортазмены) фактарам 
росту ураджайнасцi яравога ячменю i iншых збожжавых культур з'яу
ляецца павышэнне гушчынi прадукцыйнага сцебластою. Пры гэтым змя
нЯюцца морфатып раслiны i архiтэктонiка пасеву у бок павышэння тале
рантнасцi да загушчэння, ксераморфнасцi структуры лiста, здольпасцi 
раслiн да iнтэнсiунага i раунамернага кушчэння, знiжэння вышынi ' рас-
лiн. · 

Улiчваючы разнастайнасць глебау рэспублiкi па механiчным саставе 
i узроун·i урадлiвасцi, мы абгрунтавалi прынцып дыферэнцыраванага 
падыходу да селекцыi · i стварэння сiстэмы узаемадапауняльных сартоу. 

Ажыццяуленне пастауленай мэты праводЗiлася комплексна i розна
бакова. Перш за усё патрэбны бы)· новы генафонДJ разнастайных морфа
тьtпау ячменю. Вядома, што да 1985 г. на палях рэспублiкi практычна 
не было сартоу беларуекай селекцыi: уладарылi спачатку Вiнер i М-121, 
а потым - сарты заходнееурапейскiх краiн. 

Пры стварэннi сартоу iнтэнсiунага тыпу патрабавауся не толькi н.овы 
.генафонд, але i адпаведны аграрвы фон для ix выяулення, для чаго была 
. праведзена вялiкая праца па павышэннi урадлiвасцi доследных палёу: · 
На парадак былi павялiчаны . аб'емы селекцыйнай работы, якiя дасяг
нулi 1000 камбiнацый скрыжаваннн у год з выкарыстаннем ФТК i 100 
Jъrсяч лiнiй, якiя штогод вывучаюцца у селекцыйным працэсе. 

Актыуна у супрацоунiцтве з вучонымi iнстытутау эксперыментальнай 
ба,танiкi i фотабiялогii АН Беларусi даследавалiся фiзiялагiчныя аспек
ты прадукцыйна<;цi розных морфатыпау, развiвалася мэтанакiраваная 
(на генетычнай аснове) селекцыя на устойлiвасць да хвароб, шырока 
ажьщцяулялiся творчыя сувязi i а б мен селекцыйным , матэрыялам у рэ
гiёнах былога СССР i краiн СЭУ, рыхтавалiся квалiфiкаваныя кадры, 
якiя забяспечв~юць аптымiзацыю i удасканаленне селекцыйнага пра
цэсу. 

У вынiку гэтага праз 10 гадоу у 1985 · г. былi створаны першыя (прын
цыпова новага морфатыпу) сарты беларуекай селекцыi: ячмень Зазерскi 
85, авёс Буг, азiмая пwанiца Бярэзiна, жыта Пухаучанка i iнш., якiя ва 
умовах доследнай вытворчасцi пры спрыяльным надворji 1987 г. забяс
печылi ураджайнасць 8-10 т/га. Гэтаму, безумоуна, садзейнiчалi i наяу
ныя сродкi iнтэнсiфiкацыi, асаблiва сродкi аховы раслiн. Але, на жаль, 
у гэты перыяд згубiла сваю вастрыню адвечная праблема селекцыi -
селекцыя на устойлiвасць да хвароб. 

Перыяд з 1985 да 1993 г. у селекцыi збожжавьrх культур з'яуляецца 
плённым часам рэалiзацыi вазапашанага творчага навуковаг.а патэн
цыялу у новых сартах. Напрыклад, калi з 1927 да 1985 г. (58 гадоу) у iн
стытуце был_о.выведзена толькi 1~ сартоj з~ожжавых культур, з ix чаты
ры са рты аЗlмага жыта, два- азtмаи пfанщы, чатыры- ячменю, чаты

ры- яравой пшанiцы i чатыры сартьr грэчкi, то тоJrькi за апошнiя сем 
гадоу створаны 22 сарты, у тым лiку тры- азiмага жыта, два - азiмай 
пшанiцы, адзiн - трыцiкале, дзесяць - ячменю, два - ауса i чатыры 
сарты грэчкi. · 
~ Удзельная вага сартоу селекцыi iнстытута у пасевах збожжавых i 
зернебабовых у рэспублiцы у 1992 г. склала 71%, у тым лiку па азiмым. 
жьще- 97,5%, азiмай пшанiцы- 85, ячменю- 57,7, аусе- 48,3, грэч
цы- 96,9%. Толькi са рты яравога ячменю у 1992 г. займалi у пасевах 
рэспублiкi, на Украiне, у Pacii i краiнах Балтыi больш за 2 млн га, а 
усяго сарты збожжавых селекцыi iнстытута вырошчваюцца зараз на 
плошчы каля 4 млн га. 

Вынiкам непасрэдна маёй навуковай дзейнасцi з'явiлася стварэнне 
15 раянаваных сартоу, з ix 10 сартоу яравога ячменю, у тым лiку Зазер
скi 85, )Кодзiнскi 5, Прыма Беларусi, а таксама новыя, толы(i што уклю
чаныя у дзяржауны рэестр: Гонар, Гасцiнец, Сябра, два сарты ауса
Буг i Асiлак, сорт азiмага трыцiкале Дар Беларусi. У 1992 г. сарты, аута-
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рам якiх я з'яуляюся, вырошчвалiся у Беларусi на площчы каля 800 тыс. · 
га, а з улiкам пасевау у краiнах блiжняга замежжа- каля 2 млн га. 

I хоЦь зараз не прынята падлiчваць э'канамiчны эфект, зрабiць гэта 
усё ж належьщь. Пры мiнiмальным гарантаваным прыбауленнi ураджай
насцi за кошт новых сартоу у 1 u/га дадатковы збор збожжа у 1992 г. у 
рэспублiцы ад створаных э маiм удзелам сартоу склау 80 тыс. т на суму 
2,4 млрд руб. Агульны ж эфект ад усёй плошчы пасевау нашьrх сартоу 
за адзiн 1992 г. склау 200 тыс. т збожжа на суму 6 млрд руб. 

Асноуныя тэаратьrчныя i навукова-метадычныя распрацоукi, абаро
неныя сямю аутарскiмi пасведчаннямi на вынаходствы, апублiкаваны у 
150 артыкулах i манаграфiях. Апошняя манаграфiя «Ячменнаму полю
iнтэнсiуныя сарты» выйшла у 1992 г. У ёй падведзены вынiкi i абагуле
ны даныя амаль дваuцацiгадовай працы па селекцыi ячменю. У справа
здачным годз.е падрыхтаваны да публiкацыi калектыуны даведачны да
паможнiк агранома «Насенняводства палявых культур» аt;5'ёмам 18 
друк. арк. ' 

У рамках работы секцыi «Селекцыя i раслiнащ>дства» арганiзаваны 
i праведзены два семiнары #J селекцыi i насенняводстве збожжавых 
культур у БелНДIЗК i на rlрыекульскай селекцыйна-доследнай станцыi 
у Латвii'. Распрацаваны i зацверджаны план работы cerщьri на 1993 г. 
Адным з важных мерапрыемст_ва~· будзе правядзенне у канцы 1993 г. 
навуковай канферэнцыi па тэму «Стратэгii i новыя падыходы у селекцыi 
i насенняводстве сельскагаспадарчых культур». 

У цэлым паспяхова вырашаючы праблему прадукцыйнасцi, мы не 
можам бьщь задаволены характарыстыкай сартоу па устойлiвасцi да 
хвароб, . абiятычных стрэсавых фактарау асяродд::JЯ, а таксама я·касцю 
прадукцыi, асаблiва ва умовах патрэбы самазабеспячэння рэспублiкi 
харчовым i фуражным зернем. Значьщь, стратэгiю селекцыi раслiн на 
сучасным этапе трэба вызначьщь як накiрунак на стварэнне сартоу, якiя 
спалучаюuь высокi (8..:._10 т/га) патэнцыял ураджайнасцi з адаптыуна
сцю да абiятычных фактарау, талерантнасuю да хвароб i шкоднiкау, 
добрай якасцю збожжа, мiнiмумам энергазатрат на вытворчасць адзiнкi 
экалагiчна чыстай прадукцыi. 

Вострымi праблемамi у селекцыi i насенняводстве сельскагаспадар
чых культур з'яуляюцца наступныя: абмежаваныя фiнансавыя i матэ
рыяльна-тэхнiчныя магчымасцi развiцuя прыярытэтных даследаван~яу 
у галiне тэорыi селекцыi, прыватнай генетыкi, iмунiтэту, фiзiялогii i 
бiяxiмii раслiн. Па гэтых накiрунках у iнстытутах ААН не толькi адсут
нiчаюць спецыяльныя лабараторыi, але i вельмi абмежаваны выбар кад
рау; праблема генафонду, якая рэзка абвастрылася з увядзеннем суве
рэнiтэту дзяржау былага СССР; неабходны новы суча~ны генетычны 
узровень даследаванняу па селекцыi на адаптыунасць, iмунiтэт i якасць 
прадукцыi, распрацоука новых падыходау i стратэгiй ix вырашэння; не 
дзейнiчаюць прьшцыпы 'матэрыяльнай зацiкауленасцi, праца селекцыя
нерау не стымулюецца, насенняводства бескантрольнае; знiжана патра
баваль:насць да атэстацыi навуковых кадрау, гаспадарчы разлiк i ка
мерцыя у навуцы прыносяць велiзарную шкоду . . 


