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Выкарыстоуваючы вядомы за мяжой прынцып «Нямецкай паслойна
змешанай культуры балот», мы распрацавалi тэхналогiю i адпаведныя 
сродкi механiзацыi (плугi ЦНДIМЭСГ i БелНДIМiВГ) па трансфар
мацыi спрацаваных да крытычнай магутнасцi (0,4-0,6 м) тарфянiкау 
у экалагiчна больш устойлiвыя тэхнагенныя глебы. Крытычнай названая 
магутнасць тарфяной аблогi названа таму, што пры яе спрацоуцы да 
0,4-0,6 м нават лугаводчае яе выкарыстанне не вырашае праблемы 
стрымлiвання мiнералiзацыi арганiчнага рэчыва высоюмt узроунямi 
грунтавых вод, бо яна знаходзiцца па-за зонай ix уплыву. 

Сутнасць тэхналогii заключаецца у фармiраваннi новага глебавага 
профiлю, якi складаецца з пластоу торфу, што пастаулены з нахiлам 
або чаргуюцца памiж сабой, i падсцiлаючага пяску. Верхняя частка 
гэтых слаёу перамешв<:~ецца i ператвараецца у арганамiнеральны ворны 
слой з колькасцю 10-15% торфу. Пласты торфу i пяску, якiя прыля
гаюць да ворнага слоя знiзу, пры значаюцца для рэгулявання воднага 
рэжыму: тарфяныя акумулююць ваду i забяспечr1заюць капiлярную су
вязь з грунтавымi водамi, а пясчаныя адводзяць лiшнюю ваду у грун
това-дрэнажны сцёк. 

Даследаваннi, праведзеныя на працягу 1980-1990 гг. на палявым 
стацыянары у тыповых умовах Палесся ( Палеекая ДМС), паказалi, што 
прымяненне названай тэхналогii з'яуляецца эфектыуным сродкам комп
лекснага паляпшэння многiх уласцiвасцей i рэжымау тарфяной глебы, 
тармажэння хуткай мiнералiзацыi арганiчнага рэчыва як важнейшага 
фактару выеокай урадлiвасц-i новай глебы. У дадзеным артыкуле раз
глядаецца дынамiка фармiравання асноуных параметрау урадлiвасцi 
гэтай глебы. 

Глебавы профiль зыходнай тарфяной г лебы у 1980 г. меу тры рэзка 
адасобленыя г арызонты: тарфяную магутнасць 60-80 см, кантактную 
iлаватую праслойку 2-G см i подсцiл з дробназярнiстага пяску. Верхняя 
частка тарфянога гарьiЗонта да глыбiнi 25-30 см уяуляла сабой ворны 
слой. Марфалагiчна ад падворыунага ён адрознiвауся тым, што торф у iм 
здрабнiлi глебаапрацоучай тэхнiкай. У падворыуным слоi асаковы торф 
меу прыродную валакнiстую будову з уключэннем драунiны i гiпнавых 
iмхоу·. Характэрна, што праз 10 гадоу на кантрольным участку яшчэ з 
цяжкасцю можна было знайсцi тарфяную глебу з магутнасцю эргана
геннага слоя 60 см i нiводнага, нават вельмi малога, участка з магут
насцю торфу 80 см. Марфалагiчныя характарыстыкi асобных гарызон
тау тарфяной глебы за гэты перыяд практычна не змянiлiся, а магут
насць тарфянога слоя паменшылася прыкладна на 15-20 см. 

I3орны слой новага глебавага профiлю, створанага спецыяльным 
узворваннем на падставе апiсанага вышэй тарфянiку у першы год асва-
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еншт ( 1980 г.), уяуляу са бой сумссь пяску i торфу шэрага колеру. Су
мссь неаднародная, мазаiчная, дробныя плямы пяску i торфу /1.3 5 см 
добра былi вiдаць у межах ворнага слоя. 

Падворыуны слой уяуляу сабой нахiлсныя пласты торфу i nяску, якiя 
чаргуюцца памiж caбoii, таушчынёй 35-40 см {аб'ёмныя суадносiны 
торф: пясок 1 : 1). Памiж ляском i торфам назiралiся уключэннi разбу
рзнай узворваннем iлаватай праслойкi. Глыбей за гэтыя пласты залягае 
суцэльны слой шэрага пяску з жо)'тым адценнем, мокры, бесструктур
ны, аглеены. Створавы новы глебавы профiль прыродных аналагау не 
мае. 

Праз дзесяць гадоу выкарыстання тэхнагеннай глебы верхняя частка 
глебавага слоя (15-16 см) уяуляе сабой аднародную цёмна-шэрую пяс
чаную масу, у якай арганiчнае рэчыва раунамерна размеркавана памiж 
часцiнкамi пяску; тарфяных часцiнак тут не выяуляецца, бо яны транс
фармавалiся у глебавы гумус. Гэты слой густа пранiзаны каранямi 
раслiн, якiя вырошчвалiся у глебе, пераход да наступнага гарьтзонта 
роуны, добра вiдаць. Астатняя частка першаснага ворнага слоя (4-7 см) 
прадстаулсна светла-шэрым ляском з дробнымi укточэннямi торфу i 
каранёу. 

Падворыуны гарьтзонт (40-50 см) ушчыльнены, марфалогiя i харак
тарыстыкi яго тыя ж. 3 глыбiнi 60-70 см залягае суцэльны шэры пясок, 
сыры, аглеены, бесструктурны. 

У вынiку спецыяльнага узворвання адбылося перамяшчэнне па про
фiлю генетьтчных гарьтзонтау тарфяной глебы. Уклю 1rэнне мiнеральнаrа 
грунту у ворны i ладворыувы слаi новага глебавага профiлю iстотньтм 
чынам змянiла фазавы састау па усёй яга глыбiнi. Аб'ёмная маса вор
нага слоя у параунаннi з зыходным тарфянiкам узрасла у 5-7 разоу, 
шчыльнасць павялiчылася у 1,4-1,6 разоу, попельнасць- амаль у 4 ра
зы, што зрабiла уплыу на увесь комплекс фiзiчных умоу у глебе, на яе 
водны, паветравы i цеплавы рэжымы. Агульная порыстасць ворнага 
слоя паменшылася у 1,5-1,9 раза. Размеркаванне пор пры гэтым зру
шылася на карысць актыуна дрэнiруючых. Iстотна знiзiлiся максiмаль
ная гiграскапiчнасць i вiльготнасць устойлiвага завядання. 

Ворны слой новай глебы у нараунаннi з тарфянiкам характарызуец
ца меншай поу·най вiльгацяёмiстасцю, хоць яна i вышэйшая за значэннi 
для звычайных пясчаных глеб. Разам з тым трэба мсць на увазе, што 
прызначэнне новага ворнага слоя не назапашваць вiльгаць (гэту функ
цыю выконваюць заараныя слаi торфу), а забяспечваць яе уемактванне 
i пропуск да акумулюючых тарфяных слаёу, размешчаных у падворыу
ным слоi. Узворванне паляпшае дрэнiруючыя уласцiвасцi глебавага 
профiлю дзякуючы разбурэнню праслоек, якiя маюць вельмi нiзкую 
водапранiкальнасць, i стварэнню )' глебавым профiлi пясчаных слаеу, 
што забяспечваюць высокiя дрэнажныя уласцiвасцi. Водапранiкальнасць 
ворнага слоя павялiчылася прыкладна у 18 разоу, у слоi 20-40 см
у 2-3 разы, а у слоi 40-60 см панiзiлася у сувязi з псрамяшчэннем 
туды часткi тарфяной аблогi. Тарфяна-пясчаr-tы ворны cлor"r, якi выкон
вае ролю экрана над акумулюючай часткай профiлю, забяспечыу знi
жэнн.е колькасцi вiльгацi, ЯI<ая вьшараецца, прыкладна на 15%. 

Вялiкая колькасць цвёрдай фазы у ворным слоi новай. глсбы, нахiле
на пастаулевыя у падворы), наii частцы глебавага профiлю пясчаныя 
пласты, якiя дзейн iчаюць як апора у адносiнах да вертыкальна накi
раванага цiску ворнага слоя, карэнным чынам палепшылi ннсучую 
здольнасць i даступнасць гэтай rлсбы для глсбааорацоучай, пасяуноii 
i уборачна!"r тэхнiкi, забнспечваючы лепшыя умовы для яе выкары
стання. 

Вынас у npaiLэce глыбокага узворвання на паверхню мiнеральнага 
грунту i уключэнне яго у выглядзе нахiлена пастауленых пластоу у пад
ворыуную частку профiлю зна'Lна палепшылi мir<раклiмат глебы- тэм
пературны рэжьтм паверхнi, ворнага i падворыунага слаёу, каля.зем r1ага 
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паветра. Дзякую'!Ьт высокаlr неплаправоднасцi пяст<у новая глеба больпi 
iнтэнсiуна праграваеrща па профiлю. 

Працэсы мiнсралiзацыi арганiчнага рэчыва у тэхнаге11наlr i тарфяноli 
глсбе вывучалi лабараторна-палявым метадам i рабiлi вывад аб ix iн
тэнсiу11асцi па выдзяленнi вуглякiслага газу. Вынiкi вызначэнняу пера
лiчаны на 100 г сухой глебы i 100 г арганiчнага рэчыва (АР). У лершым 
ВЫПадку ЯНЫ nаказваЮЦЬ iнтэсiунаСЦЬ ВЫДЗЯЛеННЯ СО2 На адзiнку масы 
глебы. Гэта велiчыня залежыць як ад агульнай масы арганiчнага рэчы
ва, якая мiнералiзуецца у дадзеным глебавым слоi, так i ад тэмпау мi
нералiзацыi самага АР. I Iералiк даных выдзялення СО2 на адзiнку АР 
характарызуе iнтэнсiунасць мiнералiзацыi самага арганiчнага рэчыва 
незалежна ад я го колькасцi у глебе (табл. 1). 

3 прыведзеных даных вiдаць, што на тэхнагеннаr! глебе ва усе гады 
даследаванняу выдзяленне со2 у разлiку на сухую глебу у ворным слоi 
было у 3,1-11,6 раза, а)' оrрэднiм за ляць гадоу у 5 разоу меншым, чым 
на тарфяной. Гэта абумоулена тым, што у ворным слоi тэхнагеннай гле
бы мiнералiзуецца значна менш арганiчнага рэчьrва, чым у тым жа слоi 
у кантролi. Тэмпы мi11сралiзацыi самага арганiчнага рэчыва у ворным 
слоi гэтай глебы былi у 1,3-2,9 раза, а )i сярэднiм за пяць гадоу у 2,2 
раза вышэйшыя, чым у кантролi, што тлумачьщца як стварэннем лепшых 
умоу для функцыянiравання глебавай мir<рафлоры, так i розным харак
тарам мiнералiзуемага арганi 1 rнага рэчыва. ~ ' абедзвюх глебах арганiч
нае рэчыва складаецца з арганiчнага рэчыва торфу i каранёвых i па
ржышчавых астаткау раслiн, якiя штогод адмiраюць. Арганiчнае рэчыва 
торфу гумiфiкавана i, значьщца, мiнералiзуецца з меншай скорасцю, чым 
свежае. Але у ворным слоi тэхнагеннай глебы доля свежага арганiчнага 
рэчыва вышэйшая, чым у кантрольнаlr. 

У ладворыу-ных слаях новага глебавага профiлю тэмпы мiнералiза
цыi арганiчнага рэчыва ва )·-се гады даследаванняу у 1,2-5,7 раза нi
жэйшыя, чым на той жа глыбiнi (35-50 см) тарфяной глебы. У сярэд
нiм за пяць гадоу iнтэнсi}насць мiнералiзацыi у гэтым слоi амаль у два 
разы меншая, чым у кантролi. 

Праведзена вывучэнне дынамiкi колькасцi арганi 1 1Нага вугляроду, 
азоту i гумусу у ворным слоi тэхнагеннай глебы. Зыходная сярэдняя 
колькасць арганiчнага вугляроду у ворным слоi у 1981 г. складала 
2,36%, у пералiку на гумус- 4,07% (табл. 2). 

Колькасць арганiчнага вугляроду у першыя пяць гадоу асваення 
новай глебы практычна Заставалася на адным узроунi, а у апошнiя 
пяць гадоу вызначылася тэндэнцыя да яе панiжэння. Падобную дына
мiку арганiчнага вугляроду можна тлумачыць тым, што лры фармiра
ваннi новага ворнага слоя у яго састау быу уключаны торф, выараны 
з глыбiнi глебавага профiлю, абеднены мiкраарганiзмамi, з павышанай 
устойлiвасцю да мiнералiзацыi. У сувязi з гэтым у пачатковы перыяд 
асваеюrя новай глебы адбывалася бiяхiмiчнае выспяванне адносна iнерт
нага арганiчнага рэчыва торфу; ён мi11ералiзавауся больш марудна i 
дэфiцыт балансу арганiчнага рэчыва не назiрауся за кошт паступлення 
ласляуборачных раслiнных астаткау. У наступвыя пяць гадоу арганiч
нае рэчыва торфу стала мiнералiзавацца больш iнтэнсiуна, а пасляубо
рачных раслiнных астаткау ужо было недастаткова для кампенсацыi 
яго страты, падтрымання бездэфiцытнага балансу. Арганiчнае ж угнаен
не у гэты перыяд не уносiлася, бо участак быу заняты доугагадавай 
культурай шматгадовых трау. 

Звяртае на сябе увагу iнтэнсiунае памяншэнне размаху ваганняу 
колькасцi арганiчнага вугляроду у ворным слоi за мiнулыя дзесяць га
доу. Мiнiмальная яго колькасць павялiчылася з 0,78 да 1,27%, а максi
мальная паменшылася з 10,68 да 3,90%, што сведчыць пра паступсвае 
наблiжэнне да сярэдняга саставу новага ворнага слоя у працэсе выкары
стання глебы. 

Змяненне колькасцi азоту у слоi тэхнагеннай глебы, якi апрацоувауся, 
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Таблiца 1. Iнтэнсiунасць мiнералiзацыi арrанiчнага рэчыва 

Выдзяленне СО,, мг/ 100 г гл е бы i арганiчнага рэчыва 

Глебавы слой 1 
1 1 

1 1 1 

1985-
1985 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1990 гг. 1 % 

Дробнаабложная тарфяная глеба 

Ворны 1 
881, 2-+:52, 9 785,6+34,4 654,3+22, 6 527,0+49,2 723,9:+-43,2 714,4 100 

1065, 7±63,3 988, 1±43,3 1359,4±46,0 641 ,5±59,3 1252,8±74,2 1061,5 1оО 

Падворыуны 1 
855,8+28,3 516,4+24,7 582,9:+-32,0 787,01+28,5 397,8:+-27,0 630,0 100 
942 ,4±.53, о 617,7±29,5 881 ,4±49,6 907, 1±32,2 1476 ,8±75,3 965,1 1оО 

Тэхнагенная глеба 

Ворны 1 
75,6+6,4 89, 7!±:8,2 209,6+21 ,4 139,54-26,2 202,7+11,8 143,4 20,1 

1397, 5± 11 7, 1 2893, 6±264, 5 3086, 1±202,3 1780,7±343,0 2471 ,5±155,4 2325,9 219,1 . 

Падворыуны 1 
576,6-t 31,6 442, 1+17,4 494,4+72,3 133,4+29, 1 666,0+175,9 462,5 73,4 
722,7±42 ,4 524,4±20,6 567 ,4±82,9 158,6±34, 7 772 ,2±205 ,9 1 549,1 56,!} 

3 а у в а г а. У лiчнiку- на 100 г сухой глебы, у назоунiку- на 100 г арганiчнага рэчыва. 



Таблiца 2. Дынамiка колькасцi :lрганiчных рэчывау у nорным слоl тэхнагснваi:\ 
г;1ебы 

Год 1 Размйх паJ·анняf l X±m X±mto,% \1,% f'.% 

В углярод 

1981 о, 78- 10 ,68 2,36+0,18 2 ,36±0,36 65,5 7,7 
1983 о ,90-8, 40 2,35=i=0,16 2,35±0 ,32 59,4 14,0 
1985 о ,82-6,32 2,54=i= 0,29 2,54+ 0 ,40 66,2 8,0 
1990 1,27-3,90 2, 1(fo, 10 2,1(f0,21 29,3 4 ,9 

Азот 

1981 0,05-0,45 о, 12 + 0 ,01 О, 12± 0,02 52,2 6,9 
1983 0 ,0 1- 0 ,42 0 , 12± 0,01 о, 12+ 0,02 60 , 6 15 ,2 
1985 0 ,03-0,38 0 , 14+ 0 ,01 О, 14:f0,02 61' 1 7 ,2 
1990 0 ,08-0,22 О, 13:f0,01 о' 13± 0,01 23,4 3,9 

C:N 

198 1 8,50-44,30 19.98±0,67 19,98+ 1,34 28,2 3,3 
1983 16,50-29, 70 18, 64j-O, 76 18,64+ 1,52 31,3 8,0 
1985 8,00-45,70 20' 14'+0 '94 20 , 14=-F 1,84 30 , 1 4,6 
1990 IO ,ti0-24,50 16 ,87± 0,60 16,87± 1,22 21,6 3,6 

прыведзена у табл. 2. Сярэдняя яга колькасць у ворным слоi засталася 
практычна без зме н i у 1990 г . склала 0,13 супраць 0,12-0,14% у папя
рэднiя гады. За дзесяцL> гадоу ра з мах ваганняу яга колькасцi таi<сама 
зменшыуся; пры гэтым прыi<метна панi з iлася яга максiмальная !<ОЛЬ· 
касць (з 0,45 да 0,22%), а каэфiilЫент варыяцыi паменшыуся больш як 
у два разы. 

Вы1<л iкаюць цi,<а васць даныя, якiн характарызу юць суадносiны С: N 
(табл. 2). Упершыню за дзссЯilЬ гадоу выкарыстання тэхнагеннай гле
бы суадносiны вугJ1 яроду i а зоту у 1990 г. панiзiлi с я да 16,87. Гэта азна-

Т а б ;1 i ц а 3. Запасы арганiчнага вугляроду, гумусу i азоту 
у ворным слоi тэхнагеннай глебы (0-15 см), т/га 

Год Шчыльнас ць 1 Вуг.,я род 
Гумус Азот ГJ1е6ы, т /м' арганiчны 

1981 1,3742 48 ,64 83,89 2,47 
1983 1, 3857 48,84 84,18 2,49 
1985 1,3234 50,42 86 ,95 2,78 
1990 1,4594 46 ,85 80,78 2,84 

чае, што у дадзсным выпадку без унясення арганiчных угнаенняу адбы 
ваецца працэс гумiфiкацыi арганiчнага рэч ыва, якi суправаджаецца 
абагачэннем яго азотам. Такi працэс тыповы для мiнеральных глеб. 
Такiм чына м, за апошнiя пяць гадоу арганiчнае рэчыва торфу пад уплы
вам бiяхiмiчных працэс а у лачало трансфармавацца i наблiжацца па 
суадносiн ах С: N да саставу арганiчнага рэчыва мiнеральных глеб. 

Запасы арганiчнага вугляроду у ворным слоi паменшылiся да 
46,85 т/га у 1990 г. супраць 48,6-50,4 т/га у папярэднiя гады (табл. 3). 
Пр ауда, гэта памяншэнне знаходз iцца у межах памылкi доследу, таму 
больш правiльна гаварыць пра тэндэнцыю да панiжэння я га з апасау. 
Адпаведна гэтаму п аменшыJi iся з апасы гумусу- да 80,78 т/га супраць 
83,89-86,95 т/га у папярэднiя гады. Запасы азоту за дзесяць гадоу не 
п амсншыJiiся : наадварот, вызначылася устойлiвая тэ ндэнцыя да ix 
павслi 'I э ння, што сведчьщь аб працяканнi другасных працэсау абага 
чэнпя арганiчнага рэч ыв а азотам у прапэсе гумiфiкацыi. 
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У першыя гады ЗI<ультурвання новаrt глсбы ставiласп задача паско
ранага фармiравання высока!"! урадлiвасцi насычэннем ворнага слоя 
рухомымi формамi фасфару i кaJiiю да узроуню 16-20 мг/ 100 г глсбы, 
што прынята лiчыць аптымальным для атрымання высокiх ураджаяу на 
дзярнова -падзолiстых глсбах. У гэтых мэтах пасля узворвання уносiлi вы
сокiя нормы фосфарных i калiйных угнаенняу, разлiчаныя на атрыманне 
запланаванага ураджаю i павышэнне урадлiвасцi . Нормы азотных угна
енняу разлiчвалiся па вынасу запмшава ным ураджасм i вызваленых 
форм азоту у вынiку мiнералiзацыi арганiчнага рэчыва торфу. 

У вынiку прымянення такой сiстэмы угнаенняу за два гады асваення 
новай глебы колькасць рухомых форм фасфару у ворным слоi вырасла 
з 3,6 да 16,4, у падворыуным- з 4,8 да 9, l мг/100 г глебы. Колькасць 
абменнага калiю павялiчылася адпаведна з 4,5 да 9,8 i з 4,6 да 
5,6 мг/100 г глебы. У наступвыя гады выкарыстання нова1"1 глебы у сi
стэме севаэвароту патрэба ва 5•гнаеннях паступава панiжалася. На пра
цягу 1982-1987 гг. уносiлiся P9GKz2c, а у перыяд 1988-1990 гг.- РбоК1зо 
(табл. 4). 

Колькасць Р205 у ворным слоi у 1990 г. склала 24,4, у падворыуным-
20,0, 1\20- адпаведна 17,5 i 9,1 мг/100 г глебы. 

Пры выкарыстаннi глебы пад нязменную культуру шматгадовых 
трау у сярэднiм за 1982-1990 п. на 1 га ун€сена Р1 20К25С1. У дадзеным 
выпадку вазапашванне рухомых элементау жыуленнн адбываласп менш 
iнтэнсiуна, чым пры ворным выкарыстаннi. На канец вегетацыi у 1990 г. 
у ворным слоi колькасць Р205 склала 20,9, у падворыуным- 15,2 мг/100 
глебы, К20- адпаведна 14,4 i 5,8 мг/100 г глебы. 

Пераразмеркаванне тарфяной залежы па новым глебавым профiлi 
i як вынiк павышэнне яе здолы1асцi да захава ння вiльгацi ствараюць 
своеасаблiвы рэжым вiльгацезапасау на працягу вегетацы!"rнага лерыя
ду (табл. 5). Эксперыментальныя матэрыялы, прыведзеныя у табл. 5, 
характарызуюць дынамii<у вiльгацезаtJасау у глебавым профiлi па месн
цах вегетацыйнага перынду. 3 ix вiдаць, што, нягледзпчы на неi<аторас 
панiжэнне вiльгацезапасау у ворным слоi тэхнагеннай глебы, сумарнын 
ix запасы у глебавым профiлi вышэйшыя, чым у кантролi. 

Аб узроунi прадукцыйнасцi тэхнагеннай глебы на працягу l 1 гадоу 
яе асваення i вьшарыстання можна меркаваць паводле даных выхаду 
сухога рэчыва, кармавых адзiнак i страунага пратэiну (табл. 6). У ся
рэднiм за першыя два гады асваення (1980-1982 гг.) выхад з 1 га су
хога рэчыва склау 63,0 ц(га, кармавых адзiнак- 54,5, страунага пра
тэiну- 4,7 ц/га. У сярэднiм за шасцiгадовую ратацыю севаэвароту 
(1982-1987 гг.) прадукцыйнасць узрастала: сухага рэчыва было 

Т а б л i ц а 4. Дынамiка колькасцi рухомых форм фосфару i калiю у nрацэсе 
асваення i сельсiЩГасnадарчага выкарыtтання тэхнаrеннай rлебы 

:.; .... 
Асваенне ( 1980-

Характар nыкарыстання 

" :!о 

:i а о 1981 гг.) 
:.:-

севаэварот (1982-1990 гг.) шматгадоnыя травы 

"' ...... 
"' ., ... (1980- 1990 гг.) 
~ ":.; 

:r 

"" ~..02i унесена У колы~асць 
о 

>< "'"' 
год на 1 га у глебе, унесена у год на 1 колькасць унесена у /'шлы;асць 

Q -""' мгj 100 у глебе, год на 1 га у 1·лебе, .J:Iro=: 1 га 
"'"''" мг/ 100 г мгj 100г 

Р205 

0-20 3,6 
р240 

16,4 1 Р00 (1982-1987 rr.) 1 24,4 
Pl2o 

20,9 
20-40 4,8 9,1 Р60 (1988-1990 rr.) 20,0 14,2 

К2О 

0-20 4,5 
к210 

9,8 к220 (1982-1987 rr.) J 17,5 
1(250 

14,4 
20-40 4,6 5,6 К130 (1988-1990 гг.) 13,7 5,8 
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Т а б Jl i ц а 5. Даступныn раслiнам вiльгацезапасы глебавага профiлю; мм 

Гарызонт, 
см 

0-20 
0-100 

0-20 
0-100 

Красавiк Май Чэрнснь Лiпень Ж11iнень 

ДробNаабложная торфяная глеба ( кантроль) 

209 ,6 181,8 229,0 
83 ,0 38,8 1 54,2 

Дробнаабложttая тарфяная пасля 

30,4 
252 ,7 287.0 322,3 

1 

36,9 1 39,8 

46,9 67,5 
245,4 160 ,0 

,нелiярацыйнага !Jзворвання 

33,6 31 '7 
272,0 252,4 

Т а б л i ц а 6. Узровень прадукцыйнасцi тзхнагеннай 
глебьt 

Выхад з 1 га раллi, ц 

Характар выкарыстанвя 
глебы i год сухое 1 кар~ав~я 1 стра}!ны 

рэчыва 3Д31НКI прзтэiн 

Асвасннс : 
1980 60,1 51,6 5,3 
1981 65,9 57,5 4,1 
1980-1981 63,0 54,5 4,7 

Севаэварот (поуная ратацыя): 
66,3 1982 57,0 4·,9 

1983 75,6 62,9 5,9 
1984 69,4 58,4 5,3 
1985 72,5 61 '1 5,2 
1986 81,4 65,3 5,7 
1987 94,3 72,2 6,5 
1982- 1987 76,6 62,8 5,6 

Сева э варот (няпоуная рата-

цыя): 
1988 83,5 74,2 6,6 
1989 85,-4 84,5 9,1 
1990 86,4 71,9 7,8 
1988- 1990 85,1 76,9 7,8 

Красавiк
жнiвень 

58,1 
205,2 

34,5 
277,4' 

76,6 ц/га, кармавых адзiнак- 62,8, страунага пратэiну- 5,6 ц/га. На 
працягу наступнага выкарыстання ( 1988-1990 гг.) выхад сухага рэчыва 
павялiчыуся да 85,1 ц/га, J{армавых адзiнак- да 76,9, страунага пра
тэiну- да 7,8 ц/rа. Характэрна~ wто рост· дасяrнутай прадукцыйнас-цi 
атрыманы пры паступовым знiжэннi норм угнаенняу. 

У сярэднiм за апошнiн тры гады пры норме угнаенняу N60Ji>60 R 130 

ураджайнасць аднагадовых злакава-бабовых трау (зялёная ' маса) скла
ла 470 ц/га, ауса- 38,9, бульбы- 291',8, ячменю- 41,6, кукурузы-
529 ц/га. Паржышчавыя пасевы пасля уборкi ячменю фармiравалi ура
джай зялёнай м асы на узроунi · 300-350· ц/га (рздзька масл4чная) . ~ 
Акупнасць угнаенняу у сярэднiм па культурах севазвароту склала больш 
за 11 к. адз. на 1 кг NРК. 

Пры нязменнай сяубе шматгадовых. трау у сярэднiм за перЫI·яд 
1980-1990 гг. выхад сухага рэчыва склау 90,7 цfга, кармавых адзiнак-
55,4 ц i страунаrа пратэiну -- 7,5 ц. 

Summary 

Ne\v urgent proЬicms of drastic rearrang~ment of exhausted peat fields in Polessie 
arc considered. 
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