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Ме ра пры ем ства — яшчэ 
ад на па дзея з шэ ра гу пры-
мер ка ва ных да V Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. 
Сім по зі ум пра цяг ваў ся 
два дні. У пер шы ўдзель-
ні кі пра ца ва лі ў трох тэ ма-
тыч ных сек цы ях: ства рэн не 
адзі ных спе цы я лі за ва ных 
се лек цый на-ге не тыч ных 
цэнт раў, рас пра цоў ка сіс-
тэм ма шын сель гас пры-
зна чэн ня, раз віц цё аграр-
най аду ка цыі. На на ступ ны 
дзень бы ло за пла на ва на 
пле нар нае па ся джэн не, 
пад час яко га прад стаў ні кі 
кож на га на прам ку прад-
ста ві лі вы ні кі сва іх аб мер-
ка ван няў. Пры ві таль нае 
сло ва ўдзель ні кам на кі-
ра ваў стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс-
ні ко віч:

«Ад ной з га лоў ных 
за дач на су час ным эта-

пе раз віц ця з'яў ля ец ца 
фар мі ра ван не адзі най 
аграр най па лі ты кі Са юз-
най дзяр жа вы. Яна мае на 
ўва зе ства рэн не агуль на га 
рын ку, яго хар чо вую бяс-
пе ку, ства рэн не між дзяр-
жаў ных ка а пе ра цый ных 
і іна ва цый ных струк тур у 
га лі не сель ска гас па дар-
ча га ма шы на бу да ван ня і 
жы вё ла га доў лі, су мес ную 
пад рых тоў ку кад раў для 
аг ра пра мыс ло ва га комп-
лек су, устой лі вае раз віц цё 
сель скіх тэ ры то рый».

Ма дэ ра та ра мі су стрэ-
чы ста лі стар шы ня Па-
ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль-
най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні Аляк сандр 
Па пкоў і яго ка ле га з Ра-
сіі — Ва дзім Ні ка ла еў, член 
Ка мі тэ та Са ве та Фе дэ ра-
цыі па аграр на-хар чо вай 
па лі ты цы і пры ро да ка ры-
стан ні.

Сек цыя 1. 
Селекцый на-

ге нетыч ныя цэнт ры
Не аб ход насць іх ства-

рэн ня вы зна ча на ра шэн нем 
Вы шэй ша га дзяр жаў на га 
са ве та Са юз най дзяр жа вы 
2017 го да. За да ча пра гра-
мы, рас пра ца ва най больш 
за год та му, — на асно-
ве іна ва цый ных ме та даў 
ства рыць адзі ную сіс тэ му 
се лек цый най ра бо ты. Гэ та 
да па мо жа вый сці на ім-
парт аза мя шчэн не і за бяс-
пе чыць ай чын ных вы твор-
цаў вы со ка пра дук цый ным 
пле мян ным ма тэ ры я лам.

«Яшчэ ад на мэ та — за 
кошт гэ та га ге не тыч на га 
пра грэ су за бяс пе чыць па-
вы шэн не пра дук цый нас ці 
ў ма лоч най жы вё ла га доў-
лі, мяс ной жы вё ла га доў лі і 
сві на га доў лі, каб па вы сіць 

вы твор часць жы вё ла га-
доў чай пра дук цыі і га ран-
та ваць та кім чы нам хар чо-
вую бяс пе ку Са юз най дзяр-
жа вы», — прад ста віў змест 
сек цый най ра бо ты док тар 
сель ска гас па дар чых на-
вук Аляк сей НО ВІ КАЎ, 
на мес нік ды рэк та ра Усе-
ра сій ска га на ву ко ва-да-
след ча га ін сты ту та пле-
мян ной спра вы.

У на ву коў цаў не ўзнік ла 
роз на га лос сяў на конт па-
ла жэн няў кан цэп цыі пра-
гра мы — яе пра па ну юць 
вы но сіць на Фо рум рэ гі-
ё наў. Цяж кас ці ў за цвяр-
джэн ні та кіх да ку мен таў — 
шы ро кае ко ла ўзгад нен няў. 
Так са ма бы ла пра па на ва на 
ідэя ства рыць гру пу з чле-
наў Са ве таў верх ніх па лат 
пар ла мен таў, якая да фо-
ру му рас пра цуе да рож ную 
кар ту вы ра шэн ня пы тан-
няў, што ўзні ка юць пад час 
за цвяр джэн ня пра грам.

Кра і ны ма юць вы дат ны 
су мес ны во пыт у раз віц ці 
жы вё ла га доў лі, але апош-
нія дзе ся ці год дзі ёсць тэн-
дэн цыя ары ен та цыі на за-
меж ныя тэх на ло гіі.

Яшчэ ад на пры чы на, па 
якой па він ны пра ца ваць 
адзі ныя се лек цый на-ге не-
тыч ныя цэнт ры, — па вы-
шэн не коль кас ці за хвор-
ван няў. Усё час цей з' яў ля-
юц ца звест кі пра ўспыш кі 
аф ры кан скай чу мы сві ней, 

пту шы на га гры пу. «Яны (за-
хвор ван ні. — Аўт.) у най-
блі жэй шы час мо гуць за-
бла кі ра ваць уво гу ле ўза е-
ма дзе ян не па між кра і на мі ў 
ганд лі не толь кі пра дук та мі 
хар ча ван ня, але і пле мян-
ны мі ма тэ рыя ла мі», — ка-
жа Ігар БРЫ ЛА, на мес нік 
мі ніст ра сель скай гас па-
дар кі Бе ла ру сі.

Сек цыя 2. 
Рас пра цоў ка 
сель гас ма шын

Поў ная наз ва тэ мы гу-
чыць на ступ ным чы нам: 
«Рас пра цоў ка сіс тэм ма-
шын сель ска гас па дар ча-
га пры зна чэн ня Са юз най 
дзяр жа вы як ас но ва ўка-
ра нен ня су час ных рэ сур-
са- і энер га збе ра галь ных 
тэх на ло гій у аг ра пра мыс-
ло вым комп лек се». Сэнс 
гэ тай аб' ём най наз вы да-
стат ко ва прос ты — ства-

рыць уста ноў кі дак лад на га 
зем ля роб ства.

Але гэ та па він ны быць 
ужо не прос та ма шы ны, 
а цэ лыя комп лек сы.

«Тут на да па мо гу нам 
пры хо дзяць су час ныя ін-
фар ма цый ныя тэх на ло гіі, 
якія да зва ля юць не толь-
кі за бяс пе чыць вы со кую 
эфек тыў насць кі ра ван ня, 
але і кант роль за вы ка нан-
нем гэ тых пра цэ саў», — ад-
зна чыў Пётр КА ЗА КЕ ВІЧ, 
на мес нік стар шы ні Прэ-
зі ды у ма НАН Бе ла ру сі.

Яшчэ ад но па тра ба ван-
не да агрэ га таў — вы со кая 
тэх ніч ная і тэх на ла гіч ная 
на дзей насць.

«Ак ту аль насць тэ мы, 
якая бы ла раз гле джа на на 
на шым па ся джэн ні, звя за-
на яшчэ і з тым, што коль-
касць за ня тых у сель скай 
гас па дар цы мае па ста ян-
ную тэн дэн цыю да ска ра-
чэн ня. Гэ та да ты чыц ца ўсёй 
су свет най сель скай гас па-
дар кі і цал кам су ад но сіц ца і 
з Бе ла рус сю, і з Ра сі яй. Ка ля 
15—20 га доў та му ў на шай 
сель скай гас па дар цы бы ло 
за ня та больш за міль ён ча-
ла век, а сён ня — гэ та толь кі 
350—360 ты сяч», — вы ка-
заў мер ка ван не Пётр Ка-
за ке віч.

Ра зу мець, ку ды ру хац-
ца на ву коў цам у да чы нен ні 
да ма шын ных комп лек саў, 
да па мо жа да ку мент аб сіс-
тэ мах ма шын.

«Сіс тэ ма ма шын маг-
ла б дак лад на вы зна чыць 
на ву ко ва аб грун та ва ныя 
па ра мет ры тэх на ла гіч ных 
комп лек саў ма шын, най-
больш эфек тыў ных для вы-
твор чых умоў на шых кра ін. 
Сён ня, на жаль, тэх ніч нае 
асна шчэн не і сель скай гас-
па дар кі Бе ла ру сі, і сель скай 
гас па дар кі Ра сіі да лё кае ад 
ап ты маль на га», — ска заў 
Пётр Ка за ке віч.

Толь кі аб' яд наў шы на-
ма ган ні і на ву коў цаў, і кан-
струк та раў, і вы твор цаў, 
мож на па спя хо ва вы ра-
шыць па стаў ле ныя за да чы. 
Плён най уяў ля ец ца ка а пе-
ра цыя дзе ля ства рэн ня ма-
шын для кор ма вы твор час-
ці, збож жа вай гас па дар кі, 
ме ха ні за цыі ма лоч най 
вы твор час ці. Раз віц ця па-

трабуе і ай чын нае пла да-
вод ства.

Звяр нуў ува гу на ву ко-
вец і на скла да ны пра цэс 
пры няц ца пра грам. Па куль 
бу дуць раз гля дац ца да ку-
мен ты, но выя ма шы ны мо-
гуць за стац ца не па трэб ны-
мі ці не ак ту аль ны мі.

Сек цыя 3. 
Аду ка цыя аг ра ры яў

Па ста наў лен нем Саў-
мі на Са юз най дзяр жа вы 
мі ну ла га го да вы зна ча ны 
ча ты ры пры яры тэ ты раз-
віц ця аду ка цыі — зблі жэн-
не сіс тэм, ака дэ міч ная ма-
біль насць, ма ла дзёж ная 
па лі ты ка і рас пра цоў ка 
адзі най па лі ты кі ў акрэ ды-
та цыі ўста ноў аду ка цыі.

«Гэ тыя ча ты ры кі рун кі, 
якія за цвер дзі лі, па він ны 
быць рэа лі за ва ны. Яны не 
мо гуць быць рэа лі за ва ны 
кож най уста но вай аду-
ка цыі са ма стой на», — ка-
жа Але на КО ЛЕС НЕ ВА, 
дэпу тат Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Бе ла ру сі.

Та му парламентарый 
пад трым лі вае ідэю ства рэн-
ня ву чэб на га ка ар ды на цый-
на га цэнт ра, асно ву яко га 
па він ны склас ці дзве вя ду-
чыя аграр ныя ВНУ кра ін.

Пад вод зя чы вы ні кі ра-
бо ты сек цыі, Аляк сандр 
Па пкоў ад зна чыў: «Трэ ба 
ства раць гэ тыя цэнт ры, дзе 
бу дуць вы пус каць спе цы я-
ліс таў і рых та ваць бу ду чых 
пра фе сі я на лаў. Да вай це 
па гля дзім, на коль кі на шы 
вы клад чы кі га то выя нес ці 
но выя ве ды. Каб нес ці но-
выя ве ды, нам трэ ба на ву-
чыць вы клад чы каў».

На ву ко вых ві зі  таў, 
агуль ных ву чэб ных да па-
мож ні каў, адзі ных су мес-
ных пра ек таў для грун тоў-
на га су пра цоў ніц тва ўжо 
не да стат ко ва.

Да ку мен ты, кан цэп цыі, 
пра па но вы, пад рых та ва-
ныя на кан фе рэн цыі, да-
дуць гле бу для аб мер ка-
ван няў і су стрэч на V Фо-
ру ме рэ гі ё наў у каст рыч ні-
ку. Не ка то рыя на пра цоў кі 
на ву коў цаў і прад стаў ні коў 
ула ды ўвой дуць у вы ні ко-
вы да ку мент фо ру му.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
Фо та 

Дзміт рыя МА ХА МЕ ТА 
(«Горацкі веснік») 

і Бел ТА.

АДЗІН У ПОЛІ НЕ ВОІН
На беларуска-расійскай канферэнцыі ў Горках знайшлі напрамкі для прарыву ў сельскай гаспадарцы

Н
Е па-во сень ску со неч ная і цёп лая ра ні ца. 
Па пар ку го ра да Гор кі шпа цы ру юць сту дэн ты: 
не ка то рыя па воль на, не та роп ка, раз маў ля ю чы 

па тэ ле фо не, хтось ці амаль бя гом, спаз ня ю чы ся 
на пер шую па ру. Зна ё мыя сцеж кі аба вяз ко ва вы ве дуць 
да род най аль ма-ма тэр — Бе ла рус кай дзяр жаў най 
сель ска гас па дар чай ака дэ міі... Дня мі бу дзён ны 
рытм са ма га ста ро га ўні вер сі тэ та кра і ны па ру шы ла 
знач ная па дзея — ВНУ ста ла пля цоў кай між на род най 
на ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн цыі «Аграр ная 
па лі ты ка Са юз най дзяр жа вы: во пыт, праб ле мы 
і перс пек ты вы».

Аляк сандр ПА ПКОЎ, стар шы ня Па ста ян най ка-
мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі ты цы 
і мяс цо вым са ма кі ра ван ні:

— На асно ве за дач, якія бы лі вы зна ча ны на шы мі 
прэ зі дэн та мі Аляк санд рам Ры го ра ві чам Лу ка шэн кам 
і Ула дзі мі рам Ула дзі мі ра ві чам Пу ці ным, мы па він ны 
на пра цоў ваць пэў ныя тэх на ла гіч ныя кі рун кі на асно ве 
ліч ба вай эка но мі кі. У пры ват нас ці, тое, што мы сён ня 
аб мяр коў ва лі, — ства рэн не се лек цый на-ге не тыч ных 
цэнт раў. Мы па він ны злу чыць ін та рэ сы і маг чы мас ці 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі і Рэс пуб лі кі Бе ла русь для та го, 
каб вый сці да ім парт аза мя шчэн ня па мно гіх кі рун ках і 
ў птуш ка га доў лі, і ў сві на вод стве, і ў ма лоч най жы вё ла-
га доў лі. Па тэн цы ял у дзвюх кра ін ёсць. Я мяр кую, што 
на ша на ву ко вая су поль насць і прак ты ка сён ня мо гуць 
рэа лі зоў ваць та кія пра гра мы. Мы вель мі сур'ёз на аб-
мяр коў ва лі прак тыч ныя па ды хо ды, і, ду маю, бу дзе 
пры ня та пра гра ма дзе ян няў на перс пек ты ву.

Дру гое — гэ та пы тан ні ства рэн ня но вай сіс тэ мы ма-
шын на асно ве ліч ба вай эка но мі кі і дак лад на га зем ля-
роб ства і жы вё ла га доў лі. Мы ў свой час пра вя лі вель мі 
сур' ёз ную ра бо ту ў част цы тэх ніч на га пе ра ўзбра ен ня і 
ба чым, што на шы пра мыс ло выя прад пры ем ствы сель-
ска гас па дар ча га ма шы на бу да ван ня вы ка на лі за да чу.

Мы па він ны сён ня ма бі лі за ваць і на ву ко вую су-
поль насць, якая маг ла б пра па на ваць пра ек ты, за-
па тра ба ва ныя прак ты кай. Без умоў на, мы па він ны 
злу чыць ін та рэ сы дзвюх дзяр жаў.

І апош няе. Без пад рых та ва ных кад раў вы ра шыць 
гэ тую за да чу не маг чы ма. Су час ны спе цы я ліст па ві нен 
ва ло даць не толь кі пы тан ня мі ін фар ма цый ных тэх на-
ло гій, ве даць мо вы, быць вы со ка пра фе сій ным, прай-
сці доб рую пад рых тоў ку і ста жы роў ку. У яго па ві нен 
быць шы ро кі кру га гляд для пры няц ця ра шэн няў.

Ва дзім НІ КА ЛА ЕЎ, член Ка мі тэ та Са ве та Фе дэ-
ра цыі па аграр на-хар чо вай па лі ты цы і пры ро да-
ка ры стан ні:

— Перш за ўсё сён ня бы ло ўзня та пы тан не аб ства-
рэн ні се лек цый ных цэнт раў у рас лі на вод стве і жы вё-
ла га доў лі. Гэ та вель мі не аб ход на. Мы гэ та ра зу ме ем, і 
ёсць шля хі, як мы гэ та вы ра шым. Як ка жуць, хо піць га-
ва рыць, да вай це пра ца ваць. І та кі мо мант на ды шоў.

На пленарным пасяджэнні.

Падчас агляду экспазіцыі аграрнай выстаўкі.


