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Савет народных камісараў БССР 19 лістапада 1926 года 
прыняў пастанову аб стварэнні Беларускага навукова-даследчага 
інстытута сельскай і лясной гаспадаркі імя У. І. Леніна 
(БелНДІСіЛГ). У адпаведнасці з ёй інстытут уваходзіў у склад 
Інстытута беларускай культуры і абвяшчаўся вышэйшай 
навукова-даследчай установай у галіне сельскай і лясной 
гаспадаркі БССР [1, арк. 45]. 

Адкрыццё БелНДІСіЛГ адбылося 26 студзеня 1927 года, у маі 
таго ж года ён быў перададзены ў непасрэднае падпарадкаванне 
СНК БССР. На чале інстытута стаяў савет, які складаўся са 
старшыні савета, яго намесніка і прадстаўнікоў Народнага 
камісарыята земляробства, Народнага камісарыята асветы, 
Беларускай дзяржаўнай акадэміі сельскай гаспадаркі імя 
Кастрычніцкай рэвалюцыі, Цэнтральнага Савета прафесійных 
саюзаў, а таксама дырэктара Інстытута і двух яго памочнікаў [1, 
арк. 47 адв.]. Адразу пасля адкрыцця БелНДІСіЛГ яго савет 
узначаліў наркам земляробства БССР Дзмітрый Прышчэпаў. 
Дырэктарам інстытута стаў брат пісьменніка Максіма Гарэцкага 
– Гаўрыла Гарэцкі.  
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Д. Прышчэпаў ганарыўся тым, што інстытуту было нададзена 
імя Леніна. На гэты конт ён пісаў наступнае: «Нашаму Навукова-
Даследчаму Інстытуту ўрад надаў імя Леніна, вялікага правадыра 
і арганізатара працоўных у іх рэвалюцыйнай барацьбе. У 
Беларусі з імем Леніна і камуністычнай партыі звязана эпоха 
нашага гаспадарчага, культурнага і нацыянальнага росквіту, 
звязан сам факт нашай дзяржаўнасці і шырокія перспектывы ў 
недалёкай будучыне. <...> Цяпер імя Леніна у нашых 
мерапрыемствах па сельскай гаспадарцы ў тым ліку і даследчай 
працы з’яўляецца сымбалем рэвалюцыі ў гэтай гаспадарцы, якую 
мы павінны ў бліжэйшыя гады правесці, карыстаючыся 
ўсебаковым навуковым досьведам» [2]. 

БелНДІСіЛГ займаўся: «а) вывучэннем сельскай і лясной 
гаспадаркі Беларусі як праз стацыянальныя і экспэдыцыйныя 
доследы, так і праз распрацоўку навуковых літаратурных 
матэрыялаў; б) распрацоўкаю навуковых асноў рацыянальнасці 
сельскай і лясной гаспадаркі Беларусі і кансультацыяй ў гэтых 
адносінах існуючых цэнтральных дзяржаўных устаноў БССР; в) 
распрацоўкаю агульных тэорэтычных пытаньняў сельскае і 
лясное гаспадаркі; г) падрыхтоўкаю маладых навуковадаследчых 
работнікаў у галіне сельскагаспадарчых і лясных навук; д) 
навуковым кіраваннем і ўзгадненнем даследчых работ даследчых 
устаноў, беспасрэдна неўваходзячых у склад Інстытуту, а таксама 
па-асобных даследчыкаў, якія займаюцца вывучэннем сельскай і 
лясной гаспадаркі Беларусі; е) аб’яднаннем навокал устаноў 
Інстытуту і навуковым кіраваннем работамі сялян-дасьледчыкаў; 
ж) популярызацыяй сярод шырокіх гушч рэспублікі дасягненняў 
сельскагаспадарчых і лясных навук і практычным ужываньнем іх 
у сельскай і лясной гаспадарцы; з) выконваннем паасобных 
навукова-даследчых прац па заданнях розных устаноў» [3]. Такім 
чынам, БелНДІСіЛГ праводзіў даследаванні ў галіне 
сельскагаспадарчай эканомікі і аграрнай палітыкі, меліярацыі і 
культуры балот, жывёлагадоўлі і раслінаводства, лесаводства і 
землеўпарадкавання. Першачарговую ўвагу інстытут надаваў 
даследаванням тых галін гаспадаркі, што раней знаходзілася па-
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за ўвагай даследчыкаў і якія мелі вялікае значэнне для 
аднаўлення і развіцця сельскай і лясной гаспадаркі БССР [4].  

На працягу 1927–1928 гадоў БелНДІСіЛГ працаваў у складзе 
5 аддзелаў: лясной гаспадаркі, меліярацыі і культуры балот, 
сельскагаспадарчай эканоміі і аграрнай палітыкі, жывёлагадоўлі 
і раслінагадоўлі. Пры інстытуце былі створаны 8 даследчых 
станцый: Мінская балотная станцыя, Мінская паляводчая 
станцыя, Мінская станцыя аховы раслін, Цэнтральная лясная 
станцыя, Цэнтральная свінаводчая станцыя, Станцыя чырвонага 
беларускага быдла, Цэнтральная бульбяная і Меліярацыйна-
гідралагічная станцыя. У 1927 годзе БелНДІСіЛГ прыняў ад 
Народнага камісарыята земляробства БССР Палескую пяшчана-
балотную станцыю і метэаралагічнае бюро [3]. Даследчыя 
станцыі з’яўляліся навукова-даследчымі ўстановамі якія 
праводзілі розныя даследаванні ва ўмовах, блізкіх да вытворчых, 
тым самым абгрунтоўваліся перадавыя прыёмы вырошчвання 
сельскагаспадарчых культур і вядзення жывёлагадоўлі. 

У 1930 годзе БелНДІСіЛГ спыніў сваю дзейнасць. Савет, 
праўленне і вядучыя навукоўцы інстытута падвергнуліся 
рэпрэсіям. Дзмітрый Прышчэпаў быў арыштаваны па 
сфабрыкаванай справе «Саюза вызвалення Беларусі», Гаўрыла 
Гарэцкі – па сфабрыкаванай справе «Працоўнай сялянскай 
партыі». На базе аддзелаў інстытута ў далейшым быў заснаваны 
шэраг навукова-даследчых інстытутаў (земляробства, меліярацыі 
і воднай гаспадаркі, лясной гаспадаркі), а таксама 
гідраметэаралагічнай службы Беларусі. 

Па ініцыятыве савета БелНДІСіЛГ і асабіста Д. Прышчэпава, 
які меў досвед выдавецкай дзейнасці падчас працы ў Сянно, 
пачалося выданне часопіса «Сельская і лясная гаспадарка». 
Часопіс быў разлічаны на шырокае кола чытачоў, а яго галоўнай 
мэтай з’яўлялася асвятленне пытанняў сельскай і лясной 
гаспадаркі БССР. Таксама часопіс распавядаў аб замежным 
сельскагаспадарчым вопыце, публікаваў афіцыйныя дакументы і 
бібліяграфію.  
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На старонках часопіса «Сельская і лясная гаспадарка» 
неаднаразова публікаваліся артыкулы наркама земляробства 
БССР Д. Прышчэпава на беларускай мове. Іх тэматычная 
накіраванасць была разнастайнай – ад артыкулаў, прысвечаных 
самому БелНДІСіЛГ, да ўражанняў аб паездцы наркама ва 
Усходнюю Прусію і Данію.  

Важнае месца ў папулярызацыі сельскагаспадарчых ведаў 
займаў часопіс «Плуг». Ён выдаваўся штомесяц на працягу 1925–
1929 гадоў па ініцыятыве Народнага камісарыята земляробства 
БССР, пры непасрэдным удзеле самога наркама. Дарэчы, артыкул 
Дзмітрыя Прышчэпава быў змешчаны першым у першым нумары 
часопіса.  

Аўтарамі часопіса «Плуг» з’яўляліся не толькі вядучыя 
спецыялісты ў галіне сельскай і лясной гаспадаркі, але і самі 
сяляне, бо часопіс прапагандаваў ідэю сялянскіх даследаванняў. 
Рэдакцыйная калегія з першых нумароў паставіла сабе задачу 
выяўляць, збіраць і адлюстроўваць на старонках часопіса багаты 
мясцовы вопыт вядзення сельскай гаспадаркі [5]. 

Такім чынам, у другой палове 20-х гг. ХХ ст. БелНДІСіЛГ 
пры СНК БССР з’яўляўся вядучай установай у вывучэнні 
сельскай і лясной гаспадаркі Беларусі. Прызначэнне наркама 
земляробства БССР Д. Прышчэпава старшынёй савета інстытута 
сведчыла аб асаблівай важнасці БелНДІСіЛГ для Савецкай 
Беларусі. Тандэм Прышчэпаў – Гарэцкі ўнёс вялікі ўклад у 
развіццё сельскагаспадарчай навукі Беларусі. 
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