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ФОТАСIНТЭТЫЧНАЯ ДЗ ЕйНАСЦЬ ПАСЕВАУ ГАРОХУ 

ВА УМОВАХ Б ЕЛАРУС I 

Больш за 95% сухага рэчьша раслiн гароху ствараецца у працэсс 
фотасiнтэзу, якi ажьщцяуляецца сцёбламi, лiсцямi i прылiсткамi. 

Гарох характарызуецца гетэрагеннасцю лiсцяу у залежнасцi ад 
перыяду ix утварэння. Зачаткавы лiст у яго рэдукаваны, другi i трэцi 
па колькасцi лiсцiкау, даужынi i форме вусiкау недаразвiтыя . Ко.пькасць 
:1iсцiкау пастулова узрастае ад нiжняга яруса да верхняга. Поунасцю 
развiтыя лiсцi з тыповымi для сорту колькасцю лiсцiкау, ламерам i фор
май вусiкау закладваюцца на чацвёртым-пятым вузлс. 

У апошнiя гады у вынiку аддаленай гiбрыдызацыi i мутагенезу атры
маны новыя сарты гароху з вусатымi i шматразованепзрнаперыстымi 
лiсцямi. Марфатылы гароху, у якога лiсцiкi рэдукаваны у вусiкi (бяз
лiсцiкавыя), шырока распаусюджаны у некаторых еурапейскiх краiнах 
усартах зерневага выкарыстання. Створавы першыя сарты такага тылу 
гароху i у нас (напрыклад, Вусач i Норд Усесаюзнага НДI зернебабо
вых i крупяных культур- ВНДI ЗБК). 

Марфатыпы гароху са шматразованепарнаперыстымi лiсцямi уяулп
юць перспектыву длп стварэння сартоу зялёнаукоснага напрамку. У асно
ве лiста размешчаны у рознай ступенi развiтыя парныя прылiставiкi. 
Па плошчы лаверхнi яны могуць лераузыходзiць лiст, аднак iснуюць 
формы са слаба развiтымi i нават зрэдукаванымi прылiставiкамi. Клет
каван ст,руктура i здольнасць да фотасiнтэзу у лiсцяу i прылiставiкау 
rapoxy аднолькавыя, таму разлiк лрадуктыунасцi фотасiнтэзу звьРiайна 
праводзiцца па сумарнай ллошчы лiсцяу i прылiставiкау·. 

Вывучэнне фотасiнтэтычнай дзейнасцi ласевау гароху мы правялi у 
11алявых умовах на экслерыментальнай базе «Зазер'е» Пухавiцкага 
раёна Miнc1<ai"1 вобласцi на працягу 1987- 1989 гг. Глеба дзярнова-nад-
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золiстая, лёг1.;ас;тлiнкавая, з глыбiнi 1 м падсuiлаенца марэнавым cy
IICCI«:IM. ПлоШ'Jа yлi1<oвaii дзялянкi 25 м 2, пауторнасць чатырохразовая. 

Аб'rктам даследавання з'яулялiся наступвыя сарты гароху: Працау
пiк лiсцiJ<авы , сярэдня~пелы, высака,рослы, rapox пасяу-ны; Вегетатыу
ны жоs·ты- лiсцiкавы, познаспелы, высакаросJIЫ, rapox палявы; Го
мiк - лiСJiiкавы, J<ароткасцнбловы, познасnеJJЫ, rapox tJалявы; Mil<i:l -
бязлiсrrii<авы, снрэднярослы, познаспелы, гарох 11асяуны; Рамiр - бя:.;
.:iсцiкавы, караткасцёблавы, поз наспелы, rapox па ся)"ны. 

Гарох ха рактарызусцца даволi вялiкай плошчай фотасiнтэзуюча1'i 
I;авсрхнi, ЯI<ая змяняецца )' залежнасцi ад умоу вырошчвання. Пры 
гэтым вар'iра.ванне у межах нават адной глсбава-клiматычнай зоны 
можа быць значным. l-lапры кл ад, на чарназёмах у доследзе А. А. Кар
нiлава i В. С. Косцiна (1978) гэты паказчык складау 37,1-38,3 тыс. 
м 2/Гё, а s· даследаваннях [2, 11] ён дасягау 100 тыс. м2/га. 

J la дзярнова -падзолiстай глебе Беларусi плошча фотасiнтэзуючаii 
11авсрхнi rapoxy змяняецца па сартах i умовах вырошчвання у значных 
межах: ад 22,5 да 75,6 тыс. м2/га. Пры гэтым у са ртоу з нармальным 
тыпам .1iста доля лiсцяу i прылiсткау лрыкладна аднолькавая, а у бяз
:Jiс uiкавых форм прылiсткi складаюць 75-80% фотасiнтэзуючай па
верхнi, в усы, якiя замяняюць лiсцевыя пласцiнкi,- 20-25% (табл . 1). 

МарфаJJОГiя фотасiнтэзуючых органау бязлiсцi1<авых форм rapoxy у 
нашаii краiне лакуль што мала вывучана. Даныя заме.жных крынiц 
узгадняюцuа з нашай iнфармаuыяй. Так, ва умовах Вялiкабрытанii у 
бязлiсuiкавых форм прылiсткi займаюць каля 70% агульнай фотасiнтэ
зуючай паверхнi раслiны rapoxy [ 13]. 

Найбольшай велiчынёii сумарнай лаверхнi лiсцяу i прылiсткау ва
лодаюць сарты кармавага гароху, што тлумачыцца больш алтымальнаi'1 
гушчынёfi ix пасевау у лараунаннi з пасяуным гарохам. Ллошча фота
<.:iнтэзуючай паверхнi адной i той жа раслiны можа мець iншую дына
мiку. Так, кармавыя сарты Вегетатыуны жоуты i Гомiк у большасцi 
RьJПадкау састулалi сартам паснунога rapoxy па iндывiдуальнай велi
чынi гэтага паказчыка (табл. 2). Бязлiсцiкавыя са рты rapoxy Рамiр i 
Мiка за J<ошт моцна развiтых прылiсткау пераузыходзiлi у гэтых адно
сiнах сарты гароху з нармальным тыпам лiста. 

ДынамiJ<а нарастания фотасiнтэзуючаii лаверх нi мае крывалiнейны 
паказчык. Найбольшы прырост адзначаецца у перыяд ад бутанiзаuыi да 

Т а б л j ц а 1. Фотасiнтэзуючая nаверхня rapoxy (nры аnтымальнай норме высеву 
у фазе цвiцення ), ть1с. м 2jга 

Сорт 1 1987г . l 1988г. 1989 г, 

1 

% nрылiСТI(З)' 
Снрэдняе ад агуды-Jаii 

плошчы 

Пpattayнil\ 37,3 34,2 66,1 45,9 56,5 
39,9 73,5 70,9 61,4 Всгстаты).IIЫ жоуты 54,1 
26,5 37,1 58,7 40,8 Рамiр 

Мiка 
ГомiJ< 
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80,5 
37,6 36,5 60,9 45,0 75,6 
22,5 39,1 75,6 45,7 52,2 

Т ;J 6 л i ц а 2. Фотасiнтэзуючая nаверхня раслiн rapoxy (nры аnтымальнай 
норме высеву у фазе цвiцення), см2 

Сорт 

1 
Норма ны-1 1 1 1 севу, млн. 1987 г. 1988 г. Jgsg г. Сярэд11яе 
шт f га 

ГlpaцavнiJ< 1,25 276 360 490 375 
Вегстаты)•ны жоуты 1, 50 384 350 390 375 
Рамiр 2,0 265 464 470 400 
Мiка 1,5 30 1 487 487 425 
Гомiк 2,0 150 290 540 327 



т а б.~ i ц а 3. Фотасiнтэзуючая nавсрхня раслiн rapoxy у залежнасцi ад фазы 
развiцця, см2 (сярэдняс за 1987-1989 rr.) 

Працаунiк IЗеrетаты)iны жоУты Гомiк 

Фаза 

1 1 

1 % прылiсткау % пры- % пры-
ус я го усяrо .niCTI<a)i" ус я го лiстка:У 

9-10 лiсцяу 200 59,0 164 53,0 133 57,1 
Бутанiзацыя 331 55,3 294 54,6 236 58,9 
Uвiцсннс 375 56,3 366 54,6 327 56,9 

цв iцення, а максiмум фотасiнтэзуючай пав~рхнi- у фазы цвiцення або 
пачап<у утва рэння струкоу [ 1, 12]. Чым блiжэй да бiялагiчных патра
ба вання у забеспячэнне цяплом i вiльгаццю, тым даужэйшы перыяд 
актыунага .1iс цеутварэння. 

У н ашых доследах высокi тэмп прыросту фотасiнтэзуючай паверхнi 
адзначауся з фазы 9- 10 лiсцяу, прыпыняючыся да канца цвiцення. Пры 
гэтым павел iч э нне плошчы лiсцяу i прылiсткау па фазах развiцця адбы
валася сiнх ронна, доля абодвух кампанентау у агульнай фотасiнтэзую
чаi"I п аверхн i не змянялася (была у межах памылкi вызначэння) 
( табл . 3). 

Са сказа нага вiдаць, што як iндывiдуальная фотасiнтэзуючая па
верхня ра слi ны, так i аrульная паверхня пасевау гароху значна змя ня
Юiща па гадах у залежнасцi ад метэаралагiчных умоу i сувязь гэтая 
складаная. Ва умовах нармальнага увiльгатнення фотасiнтэзуючая па
верхня r apoxy адмоуна карэлюе з сярэднясутачнай тэмпературай павет
ра i станоуча- з сумай ападкау. У рэriёнах з колькасцю ападкау, боль
шай за бiялаriчны оптымум культуры, па меры праходжання фаз узрас
тае сту пень палягання пасевау, скарачаецца перыяд функцыянавання 
нiжнiх лiсця)\ асаблiва пры панiжанай тэмпературы. У rэтым выпадi<у 
фотасiнтэзуючая паверхня мае станоучую суаязь з тэмпературай па
верхнi i адмоуную- з сумай ападкау . Так, пры слабым паляrаннi па
севау у фазе 9-10 л iсцяу i снавала верагодная пры 1 %-ным узроунi 
з на•1н асцi адмоуная карэляцыя памiж плошчай фотасiнтэзуючай па
верхнi гароху i сярэднясутачнай тэмпературай паветра i станаучая з 
сумай анадкау. Пры з начным нарастаннi бiямасы у фазе цвiцення на
кiраванасць ка рэляцыi змянялася на супрацьлеглую. ~· rэтым выпадку 
сувязь па мiж аналi зуемымi параметрамi у сярэднiм па rрупе сартоу 
Rыражалася наступным у1рауненнем рэгрэсii: 

у= 70,176х1 - 2,330х2 - 442,129, 

дзе у - плошча лiсцну адной раслiны rapoxy, см 2 ; х 1 - сярэднясутачная 
тэмпература паветра за перыяд ад усходау да лоунага цвiцення, ос; 
х2 - сума ападкау за той жа перыяд, мм. 

Сярод аrратэхнiчных фактарау найбольшы уплы)' на плошчу фота
сiнтэзуючай паверхнi пасевау гароху уплываюць уrнаеннi i нормы высеву 
нассння. Так, унясенне поунай нормы уrнаенняу NPK у р азлiку па вы
hасс ураджаем у доследзе [ 12] павышала сумарную плошчу лiсцяу i 
i~рылiсткау у сярэднiм за некалькi гадоу на 33%, nадаужа5·ся перыяд ix 
гктыунаrа функцыянавання. Вызначаны станоучы уплыу на лiсцеутва
ральны nрацэс rapoxy апрацоукi насення прэпаратамi клубеньчыкавых 
бактэрый. Эфекты)·насць гэтаrа спосабу, паводле даных Сумскаrа фi
Jl iялa Харкаускага СП, узрастае пры папярэднiм вытрымлiваннi на
сення rapoxy у электрычным noлi. 

Заrушчэнне пасевау звыш пэунаrа оnтымуму пагоршвае умовы веrе
тацыi расл iн, памяншае парамет1ры ix фотасiнтэтычн аrа аnарата. На
прыклад, у доследах з сортам rapoxy Мiка бязлiсцiкаваrа тыnу фотасiн-
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тэзуючая паверхня раслiны пры павелiчэннi нормы высеву з 1 да 1,5 м ,1н. 
шт/га усходжага насення змянялася мала, аднак пры 2 млн. шт/га яна 
паменшылася у сярэднiм з а тры гады на 12 %, а пры 2,5 млн. шт/га
на 35% (табл. 4). Аналагiчная заканам ерн асць адзначана у сартоу з 
аптымальным тыпам лiста. 

Рэкамендаваныя для гароху гербiцыды праметрын i базагран пры 
заха в а ннi доз унясення адмоуна не уплываюць на велi'!Ьшю фотасiнтэ
зуючай паверхнi раслiн гароху, а шляхам панi жэ нн я засмсчанасцi мо
гуць нават павялiчваць яе. Прэпарат 2М-4ХМ i яго а н алагi у гады з 
дэфiцытам вiльгацi i павышанай (больш за 18 °С) сярэдннсутачнай 
тэмпературай паветра у перыяд унясення могуць з н ачна iнгiбiраваuь 
л iсцей каутва р альны працэс. 

Плошча фотасiнтэзуючай паверхн i р асл iн rapoxy цссн а карэлюе з 
я го маса1"1. В а умовах Беларусi гэтая сувязь верагодная пры 1% -ным 
узроунi зна чнасцi, а колькасна у сярэднiм п а груп с сартоу выражае!L
ца ура уненнем рэгрэс ii 

у = 18,477 + 0,0359х, 
дзе у- маса адно1"1 раслiны, г; х- плошча фотасiнтэзуючаi'1 паверхнi , 
см 2 . 

Паколькi велiчыня ураджайнасцi насс ння з 'я )rляс цl( а iнтэгральным 
паказчыкам эфектыунасцi фотасiнтэзуючай дзейнасцi насевау i працэ
су атра1щыi асiмiлятау генераты унымi органамi расЛiны, яе сувязь з 
плошчай фотасiнтэзуючай паверхнi не прамая, а крывалiнсi'1ная. У на
шым доследзе яна была верагоднай пры 5 %-н ым уз,р оунi значнасцi i 
выражалася урауненнем рэ.грэсii 

у = 18,267 + 0,522х - 0,00471х2 , 

дзе у - ураджайнасць насення гароху, цjга; х- фотасiнтэзуючая п а
верхня, ты·::. м2/га. 

Матэ матычны аналiз прыведзенага ураунення, правсдзены метадам 

прырауноування першай вытвqрнай функцыi да нуля, дазваляе ра з
лiчваць аптымальную плошчу фотасiнтэзуючай паверх нi, якая ва умовах 
Беларусi склала 55 тыс . м2/га. Аднак гэта усярэднены п а групе са рто~·· 
пака з чык . Плошча ж фотасiнтэзуючай паверхнi - са ртавая прыкмета, 
i яе оптымум для кожнага генатылу хар акта ры зуецца сваёй велiч ынёi1, 
якая мажа змяняцца у значных межах у залеж на с цi а д умоу вырошч
вання. Разам з тым сарты, якiя нават моцна адрознiваюцца н ам iж 
сабой па марфатыпу, маюць блiзкiя пака з чыкi велiчынi фотасiнтэзую
чай павсрхнi . Напрьrклад, высакарослы сорт карманога г<~jроху Вегета 
тыувы жоуты быу больш прадуктыуным па гадах пры фотасiнтэзую ча1"1 
паверхнi 48-64,3 тыс. м2/га, сярэднярослы сорт пасяунога гароху Пра 
цаунiк- пры 37,3- 66,1, нiзкарослы сорт кармавага гароху Гом iк- пры 
31,5-75,6 тыс. м 2/ га . Крыху меншы гэты пака зчык у бя зJi i сцiкавых сар
тоу пасяунога гароху: у Рамiра- 33,5-48,7 i Мiка - 36,5-60,9 тыс. 
м2/га . 
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Плошча фотасiнтэзуючай паверхнi гароху, як i iншых культур, змя-

Т а u J l i ц а 4. Фотасiнтэты•шая 11аверхня rapoxy у залежнасцi ад нормы 
высеву насення, см2fраслiну (фаза цвiцення) 

Норма высену 1 
11асення. 1987 г. 
млн/га 

1 ,О 341,6 
1,5 301 ,2 
2,0 277,1 
2,0 215,1 

19 88 г. 
., 

!989 , . . 

464,6 483,5 
486,8 487,2 
465,9 397,7 
265,7 357,2 

Сярэдняе 

431 '~ 
425 , 1 
380,2 
279,3 

оо да 
K311T(10JIIO 

100 
98,5 
88,1 
64,7 



т а б л i ц а 5. Фотасiнтэтычны патэнцыял пасевау гароху, тыс. м2 · сутjrа 

1987 r . 1988 г. 1989 r. Сярэдняе 

"" 
ro' 

"'Q) 0: ~ 
::"' ::"' 
»= >-:: ~:~ у разл iку 

Сорт .:::~·:: ·~ =~·:в на 100 
усяrо ус я го -~ ~-~ усяrо 

дзё н ве-усяiо ~~~ ..,"1::1 

"с"' "' "' ~о ro гетацыi 
0.0 ~ "'"' .. ~~ ~ "''" >--"' >--"' 

Працаунiк 1977 2381 1459 2084 2273 3114 1903 2526 

Вегетатыуны жоуты 2104 2534 1466 2036 2169 2892 19!3 2487 

Рамiр 1007 1199 1341 1719 1660 2128 13.% 1682 

Мiка 1738 2069 1302 1808 2273 2914 1771 2263 

Гомiк 1051 2011 2330 2678 2794 3366 2358 2685 

няецца п а фаза х ра звiцця i узятая асобна у J<ожны з перыяда у не можа 
дастаткова поуна характары заваць асiмiляцыйную паверхню i яе ролю 
у фармiраваннi канчатковага ураджаю. Iнтэгральным паказчыкам з' яу
ляецца фотасiнтэтычны патэнцыял, якi падсумоувае плошчу лiс цяу, 
прылiсткау i вусоу з а увесь перыяд в егетацыi. Добрым паказчыка м да
ска наласцi пассвау лiчьщца такi фотасiнтэтычны патэнцыял, кaJii ён 
не неравышае 2 млн. м2 ·сут/га у разл iку на 100 дзён вегетацыi. В а умовах 
Бела русi у сартоу з нармальным тыпам лiста пры спрыяльных метэара
лагiчных умовах гэты пака з чык дасягае 3 млн. м 2 ·сут/rа i больш 
(табл. 5). Са рты бя зл iсцiкавага тыпу характарызуюцца крыху меншым 
фотасiнтэтычным патэнцыялам, але ён блiзкi да названага вышэй бiя
лагi•lнага оптымуму. Такiм чынам, rapox па плошчы фотасiнтэты чнай 
паверхнi i працяiГласцi яго функцыянавання належьщь да I<ультур з 

высокiм узроунем прадуктыунасцi. 
Паколькi фотасiнтэтычны патэнцыял- rэта iнтэгральны паказчьш, 

то ён змя няецца у залежнасцi ад умоу вырошчвання i карэлюе з прадук
тыунасцю пасевау з такоii жа заканамернасцю, як i плош•1а фотас iнтэ
зуючай паверхнi. Пры гэтым важнас значэнне набывае пр ацнгласць 
функцыянавання лiсцяу, прылiсткау i вусоу. Як правiла, поз наспел ыя 
сарты гароху маюць больш фотасiнтэтычны патэнцыял пасев ау, чым 
ранняспелыя. У разлiку на 100 дзён вегетацыi адрозненнi памiж сарта
мi аднаго марфатыну па гэтым паказчьшу памяншаюцца. У пауднёвых 
рэ гiёнах з павышанай тэмпературай паветра i дэфiцытам ападкау фо
тасiнтэтычны патэнцыял rapoxy меншы, у пауночных- больш ьr (нават 
пры вырошчваннi аднаго ·:орту). 

Паказч ы кам iнтэ нсiунасцi утварэння арганiчнага рэчыва у працэсе 
фотасiнтэтычнай дзейнасцi асiмiляцыйнага апарата з'я)/JlЯецца чьrстая 
прадуктыунасць фотасiнтэзу . Паводле [7], яе велiчыня адносн а блiзкая 
ва ycix сельскагаспада.рчых раслiнах i знаходзiцца у межах 4-9 
r/(м 2 ·сут). 

Чыстая прадуктыунасць фотасiнтэзу гароху- вельмi ды намiчны 
пака зч ык, якi з начна вар'iруе на фазах развiцця i у залежнасцi ад умоу 
вырошчвання. Пры нармальных метэаралагiчных працэсах iнтэнс iунасць 
на за пашвання асiмiлятау фотасiнтэзуючай паверхняй гэтай культуры 
набывае крывалiнейны характар, дасяrаючы максiмуму чыстай прадук
тыунасцi у п ерыяд ад цвiценнн да утварэння струкоу· . Дэфiцыт або 
лiшак цяпла i вiльгацi Jtiмiтуюць эфектыунасць фотасiнтэзу, яго чыстая 
прадукцыйнасць мажа памяншацца у кожную фазу развiцця . Затым 
пры памяншэннi метэаралагiчных умоу яна павялiчваецца. Паляпшэннс 
агратэхнiчнага фону вырошчвання гароху, як правiла, павышае не 
толькi плошчу фотасiнтэзуючай паверхнi, але i эфектыунасць яе фунJ<
цыянавання па наза пашваннi арганiчнага рэчыва. 

Дынамiка паказчыка чыстай прадуктыунасцi фотасiнтэзу па фазах 
разв iцця не дазваляе па кожнай з ix, асобна узятай, поунасцю харак
тарыз аваць фотаактыувы патэнцыял раслiны i сартоу гароху. Н айбольш 
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iнфарматыуным i поуным паказчыкам у гэтых адносiнах з'яу.1яецца 
сярэдпяя прадуктыупасць фотасiнтэзу за вегетацыю. Паводле нашых 
даных. (та6л. 6), я на знаходзiцца у межах 2,4-4,6 г/ (м 2 

· сут), ~мяня
ецца па гадах i мае сартавую спсцыфiку. Пры гэтым бязтсцtкавыя 
са рты гароху, якiя характарызуюцца меншым фотасiнтэты•tным патэ.н 
цыялам 'IЫМ сарты з нармальным тыпам лiста, не саступаюць апошюм 
па сярэ~ня(J за вегетацыю чыстай прадуктыунасцi фотасiнтэзу. Крыху 
нiжэйшы гэты паказчык у кароткасцябловага сорту Гомi1<. 

Т а б л i ц а 6. Чыстая прадуктыунасць фотасiнтэзу rapoxy у сярэднiм 
(за nерыяд веrетацыi nры аnтымальнай норме высеву), r/(м 2 ·сут) 

Сорт 1987 г. ! 988 г. 1989 г. Сярэдняс 

Праца)'нiк 3,3 4,6 3,1 3,7 
Всгстаты5·ны жоуты 3,2 4,4 3,1 3,6 
Рамiр 4,6 3,4 3,8 3,9 
Мiка 3,1 4,6 2,8 3,5 
Гo'>1il< 2,7 2,6 2,4 2,6 

Пры усё1"1 сваеи зменлiвасцi сярэдняя за всгстацыю •tыстая прадук
ныйнас!~ь фотасiнтэзу гароху- адносна стабiлт-,ны паказчык для роз
ных сартоу гароху i зон вырошчвання. Так, на дзярнова-падзолiстаi'l 
глебе Бсларусi у сярэднiм за тры гады ён склау 2,6-3,9 r/(м 2 -сут), а на 
чарназёмах Тамбоускай вобласцi, паводле [11],-3-4 г/(м 2 -сут). 

Сувязь чыстай прадуктыунасцi фотасiнтэзу rapoxy з метэаралаriч
нымi фактарамi мае аднабаковую накiраванасць: павелiчэнне прыходу 
фотасiнтэтычна аюыунай радыяцыi (ФАР) i павышэнне вiльготнасцi 
глебы да аптымальнай у вынiку выпадання ападка}' станоу•1а уплывае 
на iнтэн сiунасць фотасiнтэзу, а пры павышэннi сярэднясутачнай тэм
пературы павстра вышэй за аnтымальную яна nанiжаецца. Чыстая nра
дуl<тыунасць rapoxy узрастае nры аnтымiзацыi нормы высявання на
сення, узро5'НЮ мiнеральнага жыулення i умо5' азотфiксацыi; пры пры
мянсннi бiялагiчна актыуных прэnаратау; nры nаляnшэннi фiтасанiтар
нага стану пасевау . 

Чыстая nрадуктыунасць фотасiнтэзу rapoxy станоуча I<арэлюс з 
ураджайнасню яго зялёнай масы. Велiчыня ураджайнасцi пасення вы
значаецца не толькi nрадуктыунасцю фотасiнтэзу i колькасцю назапа
шанай бiямасы, але i накiраванасцю працэсау перарззмеркавання i уты
.Тi iзацыi nрадуюау фотасiнтэзу у раслiне. Апошнiя ж значна вар'iруюць 
у залежнасцi ад генатыnау. Так, у [4] адзна•1аеца, што нiзi<а рослыя 
формы гароху у генератыуных ор-ганах на за пашваюць на 10-20% больш 
сухага рэчыва; у ix больш асiмiлятау, чым у высакарослых. Пры адноль
J<ава!"! вышын i раслiн, як паказалi нашы даслсдаваннi, доля атрагiра
вання rснсра тыунымi органамi асiмiлятау большая у бязлiсцiкавых 
са ртоу, чым у сартоу з нармальвы м тыпам лiста (табл. 7). 

Т а G л i ц а 7. Размеркаванне прадуктау фотасiнтэзу rapoxy у залежнасцi ад 
марфатыnу сорту (сярэдняе за 1987-1989 rr.) 

Доля J1З I<алiза~ 
Ураджаii су- Ураджаii на- цыi сухога рэ-

Сорт Тыл лiста xora рэчыnа, сення, ц / rа чыва ва ура-
цjга дm:ai насеннн. 

% 
1 

Працаунiк нармальвы 
1 

90,5 42,0 46,4 
13сгстатыу·ны жоуты нармальвы 

1 

99,3 46,2 46,5 
Мiка бязлiсцiкавы 85,5 42,4 49,6 
Рамiр бязлiсцiкавы 66,7 33,6 50,3 
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Т а G .'1 i ц а S. Разлiк каJiарыйнасцi насення i каэфiцыента утылiзацыi ФАР 
зернебабовымi культурамi ( 1984-1986 rг.) 

.Q .Q. .Q • 

о..";, 
ц абсалютва 

=! =!>,. =r'=! '" Колы<асць у 1 u UU<O U-" < 3 kl-. 

cyxora рэчыва, Кl' ~ '" с: '" ... €1 g ~~ :::: ro :а 

'i~! Культура ·~:; ::r 
~:::: :t: :т ~::t:~-<::13~ <01-"' 

~~ ~ ro 
о~ 0.~ 

сырага lcыpora 1 cыpoli 1 ~= - ><-" t'O~t:; '"<io; з2бс..: 
тлушчу бнлку кля:- БЭР "u'" O:Ou~t-. "'"'" c.co;s:a't; ~ro .~ ~'g ~ ~ ~~~ ЧЗТ\\1 ::r:.:::: 1:.,:::; 

Кармавыя ба(iы 2,8 26,0 6,8 61 ,О 385600 29,2 11261 2258 
,11 yuiH BY З J<a.niЩl'BЫ 7,0 32,0 13,1 43,1 399560 27,7 11068 2143 
Bi1;a яравая 2,6 23,8 3,6 66,9 386680 23,5 9086 2259 
Гарох пася у ны 2,5 23,2 4,4 66,4 436710 35,3 15416 1960 

... ·-
~:а 
:s~ 
:>.., 
:&·;:; 0.. 

~~~ 
~>.v 

0,50 
0,52 
0,40 
0,79 

3 а )i в а г а. Каларыi1насць пажы)iных рэчывау прынята сnравачна: сырага 
т. 1ушчу - bJOO, сырога бяJн<у - 4590, cыpoii J<JJЯТ'J:Jткi - 2900; БЭР - 3700 кJ<ал/га. 

Больш высо i<ан эфепыунасць выкарыстання лрадуктау фотасiнтэзу 
\· бязлiснi J,йвых форм гароху, паводле 110], тлумачыцца павышанай 
iнтэнсiун ас ню вугляроднага аб'ёму у працэсе ix метабалiзму, што абу
моулена на выша най актыунасцю амiналiтычных ферментау вусоу, якiя 
~ызна•1аюць рухомасць крухмалу i паляпшаюць яго транспарт у гене
ратыуныя органы. 

У вынiку вы1<ладзеных прычын карэляцыя памiж ураджайнасцю 
насення i '!Ьiстай прадуктыунасцю фотасiнтэзу у гароху неверагодная у 
тако!"1 ступснi, як не заусёды iстотная сувязь памiж ураджайнас1~ю на
сення i зялёнай масы. Адсутнасць устойлiвай сувязi памiж чыстай пра
дуктыунасню насення i яго ураджайнасцю або ураджа!"!насцю зерня 
адзначаюuь шмат даследчыкау iншых культур [3, 5, 9]. 

Аднак больш высокую прадуюыунасць сфармiравау сорт Всгета
тыуны, у ЯI\UJ'i:l i бiямаса раслiн большая, чым у iншых сартоу. Самая 
нiзкая ураджай насць насення i бiямасы раслiны у сорту Рамiр ( табл . 7). 

Тэарэты•111а прадуктыунасuь культур у ко:жнай клiматычна!"1 зоне лi
мiтуенца нрыходам ФАР. Аднак на практыuы каэфiцыент засваення 
1 эта га фаиару нi зк i. Паводлс даных [8], у большасцi выпадкау за 
кошт каларыt"!Нас цi бiямасы усёй раслiны ён складае 1-2%. Як па
казваюць наш ы ра зл iкi, каэфiцыент утылiзацыi ФАР ураджаем насення 
ва 5'cix зернебабоных J<ультур адносна нiзкi нават пры высокiм узроунi 
ураджайнаснi. Гарох па гэтым пака зч ыку мае выразную перавагу; у 
сярэд1iiм за тры гады ён утылiзавау на утварэнне ураджаю насення 
0,79% ФАР, якая 11рыпадае на вегетатыувы перыяд (табл . 8). 

Всрагодна, што J<ОЛЫ<асць засвоенай энергii лрама лрапарцыяналь
на BCJJiчынi )iраджа йнасцi. У сувязi з гэтым аграпрыёмьr, накiраваныя 
на павышэнне ураджайнасцi rapoxy, як i iншых культур, павышаюць 
узровснь уты.1iзацы i ФАР. 

Такiм •Iынам, фотасiнтэтычная дзейнасць nасевау гароху як па фар
~tiраваннi фота·:::iнтэзуючай паверхнi, так i па •Iыстай 11радуктыунасцi 
фотасiнтэзу i ступенi утылiзацыi ФАР сонца характарызуецца адносна 
высокiмi паказ чыкамi, што свсдчыць аб з начным генетычным патэнцыя
ле nрадукты)'·насt(i гэтай культуры. 

Summaгy 

Tl1c s!udics l1avc cslaЬ! ished paramelers of plюlosynthesiziпg surface oi реа plaпt 
surfacc оп diffcrent morpholypes depeпding оп meleorologic conditions and cenosis 
de1:sily. 
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