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ПРАБЛЕМЬI АРГАНIЗАЦЬJJ , НАВУКОВАй ДЗЕйНАСЦI 

Неабходна вылучыць праблемы, вырашэнне якiх дазволiць павысiць 
эфектыунасць выкарыстання навуковага патэнцыялу нават пры iсную
чым узроунi тэхнiчнага забеспячэння. Першая з ix- адсутнасць экана
мiчных узаемасувязей памiж iнстытутамi i эксперыментальнымi базамi. 
Сувязi, што склалiся на гэты час, носяць выключна сiмвалiчны характар: 
розныя установы у канчатковым вынiку iмкнуцца да розных мэтау i за
дач. Трэба, каб у гэтым аб'яднаннi былi адзiнаначалле i адзiны разлi
ковы рахунак у банку, а мэта гэтай садружнасцi - эканамiчна абгрун
таваны i навукова-тэхнiчны прагрэс. 

Другая праблема- адсутнасць закону аб селекцыi, якi неабходны, 
каб не згубiць назапашаныя селекцыйныя дасягненнi, а таксама у боль
шай ступенi зацiкавiць селекцыянерау. Праект закону дауно гатовы, 
i кiраунiцтву акадэмii патрэбна яшчэ раз выйсцi з хадайнiцтвам у Вяр
хо)rны Савет аб яго прыняццi. 
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Трэцяя праблема заключаецца у вызначэннi статуса вучоных. Боль
шасць каштоуных работ iдзе у карзiну, а не на вытворчасць. Мы прыву
чаныя не думаць аб укараненнi нашых навуковых дасягненняу у вытвор-

. часць . Задача, якая стаiць перад вучоным, заключаецца у тым, каб доб
расумленна правесцi эксаерыменты, праверьщь ix у вытворчых умовах, 
напiсаць справаздачу i усё- на гэтым · ставiцца кропка. Навуковыя 
распрацоукi, у тым лiку i вельмi J(аштоуныя, нават пацверджаныя аутар
скiмi пасведчаннямi, не маюць навукова-тэхнiчнай дакументацыi на 
укараненне . 

. У сучасны момант уся вытворчасць у стане дэпрэсii або банкруцтва, 
i работнiкi вытворчасцi, за выключэннем кааператывау i малых прад
прыемствау, не вельмi жадаюць асвойваць нешта новае. У сувязi з_rэтым 
даследчыкi павiнны даводзiць свае распрацоукi да работнiка вытворча
сцi. Для гэтага у каляндарных планах дагаворау на НДДКР трэба пра
дугледзець аутарскi нагляд за асваеннем расПрацовак i вылучьщь на 
гэта пэуныя сродкi. 

Чацвёртая праблема- прыярытэтныя накiрункi даследаванняу. У 
сучасных парадыйна-рыначных адносiнах любую жывёлагадоучую пра
дукцыю вырабляць стала нявыгадна - яна стрцтная. У такой сiтуацыi 
вядзенне племяиной работы · губляс сэнс. Тыя селекцыйныя дасягненнi, 
якiя назапашвалiся гадамi, знаходзяцца на мяжы поунай страты ix. Гэта 
мажа адкiнуць жывёлагадоулю на дзесяткi rадоу назад. 

У сувязi з гэтым вучоныя iнстытутау павiнны зарыентавацца i скан
цэнтравацца на галоуных накiрунках даследаванняу. Для Беларускага 
НДI жывёлагадо)·лi гэта работы па селекцыi (вывядзенне беларускiх 
парод, .тыпау i лiнiй у жывёлагадоулi, свiнаводстве, авечкагадоулi i ко
негадоулi), кармы i кармление сельскагаспадарчай жывёлы . 

Высокапрадукцыйная жывёлагадоуля немагчымая без наяунасцi 
поунарацыённых камбiкармоу. Асноунай праблемай вытворчасцi ix у 
рэспублiцы з'яуляецца адсутнасць кармавых дабавак i прэмiксау. Мiж 
тым крынiцай шмат якiх частак такiх дабавак могуць быць другасныя 
рэсурсы хiмiчнай, мяса-малочнай i харчовай прамысловасцi, мiнераль
ныя воды са свiдравiн разведачнага свiдравання, верхавы торф, сапра
пелi i да т. п. Калi п"'раграма камбiкармоу у рэспублiцы будзе вырашана, ' 
можна будзе спадзявацца на далейшы уздым прадукцыйнасцi жывёлы. 


