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СПЕЦЫЯЛIЗАЦЫЯ- ВЫРАШАЛЬНЫ ФАКТАР ПАВЫШЭННЯ 

ЭФЕКТЫУНАСЦI НАВУКI 

Павышэнне эфектыунасцi сельскагаспадарчай вытворчасцi, выхад яе 
з крызiсу непарыуна звязаны з умацаваннем навукi, якая вырашае ас
ноуныя накiрункi навукова-тэхнiчнага лрагрэсу. Дастаткова вялiкiЯ 
маштабы эканомiкi АПК, шматпланавасць вытворчасцi, перспектыны яе 
далеj:jшага развiцця выклiкаюць неабходнасць аператыунай i глыбокай 
распрацоукi новай тэхнiкi i тэхналогii, тэрытарыяльнай арганiзацыi гас
падаркi, планамернага размяшчэння прадукцыйных сiл, мерапрыемст
вау павышэння эфектыунасцi ц,ытворчасцi, нормау i нарматывау. 

У сувязi з гэтым неабходна адзначыць, што за непрацяглы час у Бе
ларусi створаны навуковы комплекс, якi ахоплiвае усе галiны АПК i да
зваляе вырашаць самыя сучасныя задачы, што з'яуляецца заслугай прэ
зiдыума Акадэмii аграрных навук. 3 гэтага вынiкае яго станаучая ацэн
ка за справаздачны перыяд. 

Значная роля НВА «Мехжывтэхабслугоуванне» па навуковым забес
пячэннi рамонтна-абслугоуваючай i сельскагаспадарчай вытворчасцi. 
Яно з'яуляецца галауным па распрацоуцы метадау i прагрэсiуных тэх
налогiй мантажу, эксплуатацыi i рд.монту машын i абсталявання жывё
лагадоучых фермау i прамысJювых комплексау, абсталявання i аснасткi 
для мантажу, пусканаладкi, тэхнiчнага абслугоування i рамонту элек
тратэхнiчнага i энергетычнага абсталявання, аховы яго ад карозii, па 
.абгр~нтаваннi i )'дасканаленнi арганiзацыi працы i кiравання вытвор
часцю, распрацоуцы эканамi,чнай i нарматыунай дакументацыi . 

Па вынiках даследаванняу Закончанf?IЯ распрацоукi знаходзяць шы
рокае выкарыстанне на вьrтворчасцi. Для аутаматызацыi тэхналагiчных 
працэсау утрымання жывёлы i тэхнiчнага абслугоування абсталявання 
распрацаваны тэхнiчныя сродкi . кантролю i дыягностыкi найбольш скла
данага абсталявання жывёлагадоучых ферм~i комплексау, аутаматыч
ная сiстэма ахаладжэння малака у патоку на базе серыйна выпускаема
га абсталявання; праведзена работа па мадэрнiзацыi даiльных устано
вак ДАС-2Б пад малакаправод; распрацаваны тэхналагiчная схема 
спрошчанай даiльнай устаноукi з малакаправодам пры выкарыстаннi 
дэталяу i вузлоу даiльнага агрэгата АДМ-8, пад'ёмнае абсталяванне на 
базе трактара МТЗ-80 (82); удасканалены камплекты тэхнiчных срод
кау для станцый тэхнiчнага абслугоування машын жывёлагадоулi, пунк
тау тэхнiчнага абслугоування на фермах i комплексах i iнш. 

Патрабуецца i надалей спецыялiзаваць навуковы калектыу на выра
шэннi праблемы комплекснай механiзацыi i электрыфiкацыi вытворчых 
працэсау у жывёлагадоулi, павышэннi надзейнасцi машын i абсталяван
ня на фермах i комплексах. Актуальнасць дадзенага накiрунку пацвяр
джаецца цеснай залежнасцю памiж станам сродкау механiзацыi i вы
творчасцю прадукцыi на фермах i комплексах i здароуем сельскагаспа
дарчай жывёлы. Паводле даных А. Ф. Вярцiнскага, В. 1. Палякова, П. А. 
Нiканорава, К. Б . Чырукiна, Г. Кi львайна i iнш., парушэнне патрабаван-

36 



няу машыннай тэхналогii даення кароу выклiкае рост захворвальнасцi 
-малочнай залазы КJiiнiчнымi i субклiнiчнымi мастытамi да 29-57%. Па
водле даных розных айчынных i замежных крынiц, вядома, што ад кож
най жывёлы дойнага статка, якая перахварэла на мастыт, недаатрымлi
ваюць 300-500 кг малака. 3 гэтага вынiкае эканамiчны эфект наву
ковай i вытворчай дзейнасцi у залежнасцi ад стану вырашэння названай 
праблемы. 

На фермах i комплексах назiраецца значны фiзiчны зное машын i аб
сталявання. У кашасах i саугасах толькi Бабруйскага раёна 80-90% 
даiльнага i халадзiльнага абсталявання выкарыстоуваецца па-за амар
тызацыйнымi тэр~iнамi службы. У 1992 г. было уведзена у дзеянне 
толькi па адной даiльнай i халадзiльнай устаноуцы замест ·11-14 па 
плане. Усё гэта патрабуе дадатковых выдаткау працы i сродкау на пад
трыманне працаздольнасцi машын i абсталявання на фермах i комплек
сах, удасканаленне матэрыяльна-тэхнiчнай базы спецыялiзаваных прад
прыемствау для выканання рамонтна-абслугоуваючых работ. 

Памылковым у гэтых умовах, на наш погляд,- было б рашэнне аб пе
распецыялiзацыi навукова-вытjорчага аб'яднання «Мехжывтэхабслугоу- -
ванне» на вырашэнне прабле~ па перапрацоуцы сельскагаспадарчай 
прадукцыi. Пры такiм падыходзе згубiцца навуковы патэнцыял, якi 
фармiравауся дзесяцiгоддзямi. На яго папауненне iншымi навуковымi 
арганiзацыямi неабходны дадатковы час. Патрабуюцца значныя капi
тальньiя укладаннi на перааснашчэнне лабараторнай i вытворчай базы_ 
Такое рашэнне выклiча цякучасць кадрау, якiя па сваiм квалiфiкацый
ным узроунi не здолеюць асвоiць незнаёмы iм накiрунак. 

У цэлым жывёлагадоучая галiна, у якай з-за няпоунай комплекс
най механiзацыi i аутаматызацыi застаецца выеокай удзельная вага 
ручной працы, у блiжэйшы час не атрымае належиага н авуковага забес
пячэння. Як вынiк, за 1981-1990 гг. прамыя затраты працы на вытвор
часць 1 ц мала ка зменшылiся толькi на 35,6%, прыбаукi м асы буйной 
рагатай. жывёлы - на 23,1, свiней - на 39,1, воуны - на 19,0, яец (на 
1 тыс. шт.) -на 29,6%. У сувязi з гэтым неабходна распрацаваць комп
лекс мер па аказаннi практычнай дапамогi сельскагаспадарчай вытвор
часцi. Адной з першачарговых з'яуляецца распрацоука навукова-тэхнiч
най праграмы па завяршэннi комплекснай механiзацыi у жывёлагадоулi, 
вырашэннi задач забеспячэння тэхнiчнай эксплуатацыi машын i абста
лявання на фермах i комплексах. 

Неабходна палепшьщь кiраунiцтва ЭКf!Намiчнай навукай. На наш 
погляд, у Акадэмii аграрных навук мэтазгодна стварьщь аддзяленне эка
номiкi- галоуны каардынацыйны цэнтр па вырашэннi праблем АПК, 
умацоуваць эканамiчныя падраздзяленнi, якiя атрымалi развiццё у тэх
нiка-тэхналагiчных i iншых навуковых арганiзацыях. 


