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П()АГРАМ 

Трэба было б удакладнiць д3яржауныя навукова-тэхнiчньrя прагра
мы, 3ацверджаныя на 1991-1995 гг., 3 тым, каб надаць iм больш комп
лекснасцi. Максiмальна комплекснае правяд3енне даследаванняу, асаб
лiва ва умовах недахопу сродкау,- адна 3 важнейшых умоу павышэння 
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эфектыунасцi працы вучоных акадэмii , Для гэтага створаным у акадэмii 
аддзяленням па розных навуковых накiрунках трэба шукаць споеабы 
каардынацыi памiж сабой. Напрыклад, выконваемая у Iнстытуце земля
рабства i кармоу i Iнстытуце 'жывёлагадоулi тэма па распрацоуцы тэх
налогiй вырошчвання i выкарыстання вернефуражных культур, якiя убi
раюцца безабмалотным спосабам, датычьщь ycix аддзяленняу i больш 
рэзультатыуна можа вырашьщца толькi з удзелам вучоных агранамiч
нага, зоатэхнiчнага, iнжынернага i эканамiчнага профiлю. Вiдавочна, 
ёсць сэнс стварьщь эксqертны савет або экспертную камiсiю, якiя па 
прапанаваных распрацоуках будуць даваць прэзiдыуму акадэмii заклю
чэнне аб мэтазгоднасцi уключэння ix у праграмы НДР некалькiх аддзя-
.пенняу. ' 

~r рэспублiцы абвастрылася праблема забеспячэння калгасау i сауга
сау насеннем кукурузы. У Беларусi яно не вырошчваецца. Набьщцё яго 
у iншых дзяржавах па вядомых прычынах не гарантавана. У той жа час 
толькi на сiлас гаспадаркi вырошчваюць гэтую культуру на плошчы 
боJIЬШ за 400 тыс. га. Прадугледжваецца да 2000 г. на плошчы 200 тыс. га 
вырошчваць яе на зерне. Стварэнне гiбрыдау гэтай культуры (Бема 
181 СВ, Бема 182 СВ, Бема 160 МВ) вучонымi Iнстытута землярабства 
i кармоу сумесна з вучонымi Малдовы .дае магчымасць вырошчваць на 
палях нашай рэспублiкi больш прыстасаваныя да мясцовых умоу гiбры
ды, але не знiжае праблемы забеспячэння насеннем. 

У той жа час назапашаны генетычны матэрыял i напрацаваны вопыт 
дазваляюць лiчьщь мэтазгодным арганiзацыю уласных селекцыйных ра
бот па стварэннi ранняспелых гiбрыдау кукурузы, насенне якiх будзе 
магчыма вырошчваць ва умовах Беларусi. Iнстытут землярабства i кар
моу сумесна з Палеекай сельскагаспадар,чай доследнай станцыяй ужо 
у гэтым годзе можа пачаць селекцыйна-насенняводчую работу з кукуру
з ай, але трэба вырашьщь пытанне яе фiнансавання у поуным аб'ёме. 

У рэспублiцы узрастае колькасць фермерскiх гаспадарак. У больша
сцi выпадкау фермеры не валодаюць дастатковымi ведамi, у вынiку чаго 
адзначаюцца нiзкiя вытворчыя паказчыкi, не прасочваюцца дакладная 
спецыялiзацыя i перспектывы. У навукова-даследчых установах ёсць 
сетка эксперыментальных гаспадарак, дзе работнiкi калгасау i саугасау 
могуць знаёмiцца з перадавымi тэхналогiямi i новымi навуковымi рас
працоукамi. Трэба было б у сiстэме акадэмii мець i эксперыментальныя 
фермерскiя гаспадаркi, дзе будучы або ужо вопытны фермер мог бы 
атрымлiваць для сябе неабходную iнфармацыю па арганiзацыi, экано
мiцы i тэхналогii вядзення гаспадаркi на навуковай аснове. Такiя экспе
рыментальна-паказальныя гаспадаркi могуць даць для фермера значна 
больш карысцi, чым ix стажыроукi у iншых к.раiнах, якiя зараз практы
куюцца. 


