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БIЯПРАДУКЦЫйНЫЯ ПРАЦЭСЫ ЖУРАВIН БУйНАПЛОДНЫХ 

ВА УМОВАХ ПРАМЫСЛОВАй КУЛЬТУРЫ У БЕЛАРУСЮМ 

ПАЛЕССI 

У сувязi са стварэннем у Бсларусi у бягучай пяцiгодцы новых пра
мысловых плантацы1"1 журавiн буйнаплодных асаблiвую актуальнасць 
набываюць даследаваннi, якiя накiраваны на удасканальванне arpa
тэxнil<i ix вырошчвання, у псршую чаргу на аптымiзацыю рэжыму мi
неральнага жыулсння. 
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У 80-я гады Цэнтральным батанiчным садам Акадэмii навук Бела
русi на ладставе вынiкау шматгадоных комплексных даследаванняу 
была распрацавана дынамiчная рэгулюемая сiстэма угнаення прамыс
ловай культуры журавiн буйнаплодных, што грунтуецца на упершьшю 
даследаваным на дадзеным аб'екце i мадыфiкаваным лрыстасавальна 
да яго фiзiялогii i спецыфiкi агратэхнiкi, якая прадуглсджвае шту•rнае 
палiванне i перыядычнае затапленне плантацый, комплексным метадзе 
аптымiзацыi жыу·лення раслiн [ 1] . 

Паколькi распрацоука мела тэарэтычны характар, то яе шырока· 
маштабнаму укараненню павiнны былi папярэднiчаць вытворчыя дасле
даваннi, мэтай якiх з 'яулялася ацэнка эфектыунасцi i магчымых nера
ваг метаду адносна вядомай тэхналогii, прапанаванай амерыкансi;:iмi 
спецыялiстамi для умоу Беларускага Палесся. 3 гэтаi'1 ~этай у 1987 г. 
быу закладзены доугатэрмiновы палявы эксперымент на адным з чэкау 
прамысловай плантацыi журавiн у дапаможнай гаспадарцы « Па•rэпава» 
СБА Палессяводбуд МВГ СССР (Пiнскi р-н Брэсцкаi'1 вобл . ). Суб
страт- нiзiнны торф сярэдняй ступенi раскладання, лакрыты :-.1ульчы
руючым слоем пяску магутнасцю 5-7 см для ланiжэння )зроуню засме
чанасцi i стымуляцыi кораня- i парасткаутваральнага nрацэсу. Агра
хiмiчныя уласцiвасцi субстрату: рНксJ 4,32; колькасць рухомых форм 
элементау у 1 н. HCI (мгfл): N- 98,5, Р- 123,2, К- 69,5, Са- 5450, 
Mg- 283, f'e- 1545, Мп- 10,2, Cu- 0,08, Zп- 2,11, В- 0,31. 

Методыка. Схема доеледу прадугледжвала чатыры варыянты мiне
ральнага жыулення пры адэкватным экалагiчным i агратэхнiчным фоне 
для культывуемых раслiн: 1) (кантроль) без унясеннн мiнеральных 
угнаенняу; 2) унясенне мiнеральных угнаснняу па т.эхнало гii, якая nра
панавана амерыканскiмi спецыялiстамi; 3) i 4) унясенне мiнеральных 
угнаенняу па даследуемай тэхналогii у дзвюх мадыфiкацыях. 

Плошча кожнага участка, якi адпавядае варыянту доследу, скла
дала 500 м2 (50Х 10). У якасцi аб'ектау даследавання бьтi выкарьтста
ны чаранкi раслiн познаспелага сорту Ховес, якiя ласаджаны былi 
мсханiзаваньтм спосабам з разлiку 25 шт/м2. 

Прьт правядзсннi штогод cepьri падкормлiванняу угнаеннi раскiдва
лiся у сухiм вьтглядзе механiзаваньтм спосабам па паверхнi участка)·, з 
настулньтм шчодрым палiваннем. Агульная ix колькасць, унссеная у ва
рьтянтах доеледу у кожны сезон, прыведзена у табл. 1. 

У трэцiм i чацвёртым варыянтах перад закладаннсм доеледу nраво
дзiлася даследаванне ycix уласцiвасцей тарфянога субстрату, улiк якiх 
прадугледжаны комплексным метадам аптымiзацыi. На н адставе гэтых 
даных, а таксама вьтзначаных намi у адпаведнасцi з узростам раслiн 
патрэб у nажыуных рэчывах самой культуры [2] у nачатку кожнага 
сезона веrетацыi праводзiуся балансавы разлiк аnтымальных канцэнт
рацьтй элементау у субстраце i шляхам nара)' нанttя з фактычньrмi кан
цэнтрацьтямi вызначауся ведахоп ix колькасцi. 

Т J G :1 i ц а I. Ко.1ькасць унесеных за веrетацыйны nерыяд мiнера,lьных уrнае11няу 
у варыянтах доследу, кrjга 

Вiд угнаенняУ 

1 

Друг i BJPЫ~HIT 1 Тр ·-щi щ1рыянт 1 t} еr цв~ рты HiJj)lllянт 

1987 r.l\988 r.
1
19 89 г. 1987 r.

1

198 8 r . 1989 г . 1'1 8 7 r .j l988 г . 1198" r . 

1.\'H 4 ) 2S01 510 400 110 98 608 258 2:20 1178 349 
.. \~1афос 485 78 
Суперфасфат двайны 170 388 580 JG4 153G 534 240 

K2S04 461 170 310 476 453 260 1450 644 280 
i\1gS04 · 7Н 20 110 115 !55 354 644 252 730 744 390 
2MnS04(NH4 ) 2SO~ 15 8,5 б 34 84,6 62,8 !10 152 ,6 11,4 
ZnS0,1 · 7Н20 16 8,5 6 20 15,4 9,2 38 3,2 
CuS04 ·5Hz0 9 22 16,4 11,8 70 26,4 8, G 
fi 3 B03 7 1 ,О 8 9 ,4 4,4 24 16,4 3,4 
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Лiквiдацыя дэфiцыту элементау у трэцiм варыянце доеледу ажыц
цяулялася у адпаведнасцi з вызначаным намi раней [2] размеркзван
нем адносных аб'ёмау ix бiялагiчнага выиасу на працягу вегетацыi: 
у маi- 5%, у чэрвенi -- 15, у лiпенi- 25, у жнiунi- 30, у вераснi- 20, 
у кастрычнir<у- 5%. Умоуна гэты варыянт доеледу можна Jri•rьщь 
«разлiковым». 

У чацвёртым варыянце доеледу Jiiквiдаванне дэфiцыту пажьrу~.ых 
рэчьшау ажьщцяулялася шляхам карэкцьri доз унясення угнаенняу у 
падкормлiваннях па вьшiках рэгулярньrх аграхiмiчных аналiзау у на
прамку насычэння пагльrнальнага комплексу субстрату да разлiковага 
аптымальнага узро)тню. Умоуна гэтьr варьrянт доеледу можна лiчьщь 
«Ка рэкцiрОВ ЗЧНЬIМ». 

Унясенне )iгнаснняу па даследуемым балансавым метадзе у дзвюх 
:vrадыфiкацыях абумоулена тым, што ix разлiковьiя дозы атры:-.1аньr без 
улiку непрадукцыiiнага выиасу пажьrуных элементау з субстрату па
лiуно!i вадой. Карьrстаючьrся ж J<арэкцьrяй, можна значна знiвелiраваць 
негатыуны уплыу гэтага фактару i дасягнуць падтрьтмання б.1 iзкага да 
аптымальнага стану мiнсральнага фону. 

Штомесячна на працягу кожнага вегетацыйнага сезона праводзiлi 
вызначэнне у субстраце ycix варыянтау доеледу канцэнтрацыii дзесяцi 
макра- i мiкраэлемента5· (N, Р, Са, Nig, Fe, Mn, Zn, Cu, В) па :v1етодьщьт 
Г. Я. Рьшькiса [1]. 

Штогод у r<aiщьr кастрычнiка у кожным варьrянце доеледу ажьщцяу
лялi ад бор раслiн журавiп на пляцоуках ламерам 30 Х 30 см 2 у дзесяцi
разовай пау·торнасцi унiфiкаваным метадам-па дыяганалi участк а 
з iнтэрвалам 5 м. Пасля дыфсрэнцыяцыi )!лiчаньrх раслiн на асоб ныя 
органы- парасткi (вегетатыуныя i генератьrупыя), ix Jiicцc, кара нi 
вьrзначалi сумарньrя i усярэдненьrя значэннi даужьшi i дьтяметра, ся
рэдняй часткi парасткау, падлiчвалi колькасць парасткау i лiсцяу у ме
жах кожнай улiковай пляцоукi, з ацэнкай абсалютна сухой масы асоб
ньrх частак. 

ДJIЯ вызначэння патэнцыяльных рэпрадукцыйных магчымасцей до
с.lед11ЫХ раслiн на трэцi~I годзе вегетацыi падлiчвалi I<олькасц ь квстка
вых пупышак на Iюжнай улir<овай пляцоуцы i вызначалi выхад гснсра
тыуных парасткау, якiя зака нчваюцца кветкавай пупышкай. 

Атрыманую iнфармацьтю статыстычна апрацоувалi [3]. 
Вынiкi. Асноунымi крытэрыямi, якiя вызначаюць стан дослсдных 

раслiн, а зпачыць, i задавальненне ix патрэб у пажыуных рэчывах, 
з'яулялiся як вiзуальная ацэнка марфалагiчных прыкмет, што характа
рызуе наяунасць або адсутнасць анамалiй у ix развiццi, так i i вынiко
выя за сезон паказчыкi роставых i бiяпрадукцыйных працэса)'·. 

Па вонкавым выглядзс ва усе гады назiранняу раслiны варыя11тау 
з унясепнем мiнсральных угнаснняу выразна адрознiвалiся ад раслiн 
1\антролю (трэцi варыянт) з нрыродным узроунем аграхiмiчнага фону 
як большым габiтусам раслiн i ix разгалiнаваннем, так i большымi па
мерамi лiставых пласцiпак i больш насычанай ix афарбоукай, што 
адназначна сведчыла аб ix лепшым развiццi, а значьщь, i пазiтыуным 
дзеян11i угнаснняу у r~элым. Разам з тым адзначалiся адрозненнi у rюн
кавым станс раслiн, якiя вырошчвалiся з выкарыстаннсм амсрыканскай 
1 дас.1сдусмаii TЭ.\IIaлoriii уннсеншr угнаешrяу. У апошнi \1 ВЫ•Iадку 
звярталi на сябе уваrу найбольш буйныя памеры лiставых пласitiнак 
пры больш цёмнай афарбоуцы, асаблiва у раслiн чацвёртага варыянта 
доел еду. 

Колькасныя ацэнкi бiяметрычных паказчыкау i фiтамасы асобных 
орrанау раслiн у варыянтах дос;rеду пацвердзiлi вынiкi вiзуа:Jьных на
зiранняу. Для вызначэння адрозненняу з варыянтам без уняссн ня мiне
ральных угнасння)\ якiя маюць верагодны характар, мы арыентавалiся 
на значэннi крытэрыя Ст'юдэнта (t). Яго таблiчнае значэнне пры вы
браllым узроунi давернай верагоднасцi (Р) 95% i колькасцi ступсняу 
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~вабоды, якая адпавядае аб'ёмам парауноуваемых выбарак- 18, скла
дае 2,1 (4]. Такiм чынам, больш высокiя значэннi дадзенага паказчЫ!<а 
характарызуюць адхiленнi, якiя знаходзяцца у верагодным дыяпазоне. 

У вынiку правядзення даследаванняу было устаноулена, што на пер
шым годзе развiцця pacлiiiЫ ycix угноеных варыянтау доеледу мелi 
падобныя бiяметрычныя характарыстыкi (табл. 2). Толькi у трэцiм ва
рыянцс па сумарнай даужынi парасткау яны крыху уступалi раслiнам 
другага i чацвёртага варыянтау. Разам з тым разглядаемыя паказчыкi 
у раслiн кантролю аказалiс:я )' сярэднiм у 1,5-2,5 раза меншымi, што 
сведчыла аб выеокай адчувальнасцi журавiн буйнаплодных на унясенне 
мiнеральных угнаенняу. 

Статыстычная апрацоука матэрыялау бiяметрычных даследаванняу 
раслiн другага года развiцця лаказала высокую варыябсльнасць выба
рак . Гэта абумоулена як нераунамернасцю размсркавання па паверхнi 
досJJедных участка)! раслiн, якiя nрыжылiся nры механiзаваным спосабе 
nасадкi, так i абмежаванай колькасцю улiковых nляцовак пры назiран
нях. Тым не менш было даказана, што раслiны угноеных варыянтау до
следу адрознiвалiся ад кантрольных, як i у паnярэднiм сезоне, верагодна 
больш высокiмi значэннямi большасцi бiяметрычных параметрау. 

Кушчэнне раслiн, якое характарызуецца сумарнай коJJькасцю nара
сткау на 1 м 2, было вышэйшым, чым у nершым варыянце, толькi у трэ
цiм i чацвёртым варыянтах доследу. Кратны nамср гэтага nеравышэння 
CI\Miy адnаведна 1,9 i 1,6 ра з а. Пры дыферэнцырапаным жа nа
ра уна н н i I< ол ькасцi всгстаты уных i генератыу· ных n а р.1 стка уr н а 1 \1 2 ве 
рагодныя адрозненнi з кантролем былi выяулсны толькi для першага 
тыnу nарасткау, колькасць якiх вышэйшая адnавсдна у 2,3 i 2 разы . 
Аднак для генератыуных nарасткау была адзначана тэндэнцыя да nа
велiчэння ix колы<асцi у раслiн ycix варыянтау дослсду, якiя угнойва
лiся. Найбольш выражана яна у трэцiм варыянце. 

Актывiзаuыя роставых працэсау пры унясеннi мiнеральных угна
енняу выявiлася i 5' iстотным павелiчэннi сумарпай даужынi парасткау. 
У пар аунаннi з раслiнамi кештралю яна узрасла удвая у раслiн другага 
i трэцяга варыянтау i утрая у· раслiн трэцяга варыянта. Ва ycix варыян
тах, якiя угнойвалiся, верагоднас nавелiчэнне дадзенага nаi<азчыка nра
со чвал ася толы<i у вегетатыуных парастках, хоць тэндэнцыя да яго на 
вс.l i чэння s· генератыуных n а растка \' BЫЯ YJJЯJJ aCH PCJ!!oMi GЫ р33! ! 3. 
Узбагачэнне мiнеральнага фону станоуча адбiлася i на усярэдненых nа
ка зчыках даужынi аднаго вегетатыунага nарастка. Разам з тым статы
стычна выражанае nавелiчэнне ix сумарнага дыяметра у адносiнах да 
кантролю было выяулена толькi у варыянтах з даследуемаi"I тэхналоriяi'I 
у нясення угнаенняу, але усярэдненыя паказчыкi дынметра аднаго napa
cтi.;a мiжварыянтных адрозненняу не мелi. 

Побач з тым было даказана верагоднас nавелiчэнне колькасцi лic
IlЯY у р а слiн ycix угноеных варыянтау доеледу у параунаннi з кантро
JJем , якое найбо.пьш выражана у трэцiм варыннцс. Пры гэтым калi у 
другi м i чацвёртым варыянтах павелiчэнне назiралася толькi у вегета
тыуны х парастках, то 5' трэцiм яно статыстычна пацвердзiласн i для 
генсратыуных nарасткау. Гэта сведчыла аб павелiчэннi nамерау фота
актыунай паверхнi пры аnтымiзацыi мiнеральнага фону, што з'яулялася 
неабходнай перадумова!"! для павышэння бiялаriчнаii прадукцыiiнаснi 
pacJiiн. Разам з тым ступень аблiсцення тых i iншых napacтi.;a y , якая 
характарызуецца колькасцю лiсцяу на адзiнку ix даужынi, была nадоб
най ва ycix варыюпах доеледу пры больш высокiх з начэнiiНХ у генера
тыуных парастках, што тлумачыцца устойлiвасцю генетычных фактараS' 
nры фармiраваннi парасткау. 

На трэцiм годзе вегетацыi кушчэнне раслiн было верагодна вышэii
шым, чым у кантролi, толькi у чацвёртым варыянце доследу. Нiвелiрую
•Iае уздзеянне выеокай варыябельнасцi агульнай колькасцi nарасткау 
у межах улiковых пляцовак уз мацнялася сувымернасцю J<oлькacili ге не-
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Т а б л i ц а 2. Бiяметрычныя nаказ•1ы1<i раслiн журавiн буйнаnлодных у варыянтах доеледу (на 1 м2 ) 

Варыянт 1 
Колькасць парасткау, шт. Сумарная даужыня , м 

1 

Сумарны дыяметр, см 

1 

Ко.1ькасць ~1iсцяу, шт . 

доеледу 
Вiд nарасткау 

1 M±m t M±m t М±т t M±m 

П ершы год развiцця 

1 Веrстаты5·ныя 

1 

62.5+7 ,5 3,4+0,3 5,0+0,5 \330+135 
2 Тое ж llO,Of \0,0 3,80 12,1 =F 1,3 6,53 9,7=F0,8 5,16 32~5=F262 

1 

6,52 
3 -»-

1 

92,5+ 10,0 2,40 8,6±0,8 6,54 7,8=F0,8 2,89 2694=F220 5,29 
4 -»- 125,0±12,5 4,29 12 ,7± 1,0 8,99 10,7±1, 1 4,86 З520±238 8,02 

Другi год развiцця 

Вегетаты уныя 176,8±27,2 32,7+6,2 17,4±2,6 3382+758 
Генератыуныя 266,4±45,6 19,2=F3,9 19,1 ±3,3 4452=F724 
Ус я го 443,2±61,2 51' 9±9,0 36,5±4,8 7834±1311 

2 1 Вегетатыуныя 272,0+43,6 \,85 77,4+15,0 2,75 24,2+3,5 1 '58 8359+1514 2,94 
Генсратыуныя 394,4=F85,6 1,32 30,4=F8,3 1,23 27 ,5±:6,2 1' 19 7351=F2102 1,30 
Ус я го 666,(f 114,8 1,72 107,8f18,9 2,67 51 ,7±8,3 1,60 15710±:3111 2,33 

3 1 Веrетатыуныя 414,4±75,6 2,96 116,8+25,2 3,24 39,4±7 ,6 2,74 12825+2904 3,15 
Генератыуныя 429,6+94,8 \,55 43,7f14,7 1,61 30, 1+6,6 1,4Р 10078=F2576 2' 10 
Усяго 844,0± 163,2 2,30 160,5±38,6 2,74 69,5±13,6 2,29 22903±5314 2,75 

4 1 Вегетатыуныя 355 ,2±35,6 3,98 81 ,5 ±9,3 4,35 33,9+3,8 3,58 8311+1121 3,43 
Генсратыуныя 367,6+54,8 1,42 26,8+5,0 1,20 24,9=F4,3 1,06 5169=F1245 0,50 
Ус я го 722,8±85,6 2,66 108,3± 13, 1 3,55 58,8f7,7 2,46 13480±:2256 2,16 

Т рэцi год развiцця 

Вегетатыуныя 516,0±64,5 977 ,О+ 137 ,О 57,3::J::7,7 5934+882 
Генсраты)·ныя 827 .8±53,8 610,2=F71,4 60,2±4, 1 \3405=F2472 
Усяго 1348,8±118 ,2 1587 ,2f200,5 117,5± 10,2 \9339f2946 

2 1 Вегстаты)·ныя 1032,0± 129,0 3,41 2007 ,4±261 ,8 3,49 104,4+13,1 3, 10 16996+2107 4,84 
Гснератыуныя 666,5±129,0 1,16 517,8+ 103,1 0,74 47 ,3+9,2 1,27 10890+2128 0,77 
Ус я го 1698, 5±236,5 1,32 2525 ,2J:З43, 5 2,35 151 ,7±20,6 1,48 27886±4074 \,70 

3 1 Всгстатыуныя \150,2 ± 193,5 3,17 1927,2±252,0 3,31 104,5± 17, 3 2,49 10986+ 1849 2,47 
Генератыуныя 849,2+182,8 О, 13 729,7+142,3 0,75 56,2+12,5 0,30 12169=F2978 0,29 
Ус я го 1999,(f333,2 1,86 2656,9±351,5 2,64 160,7±:27, 1 1, 50 23 155±4192 0,74 

4 1 Вегетатыvныя 1279 ,2±225' 8 4,16 2334 ,6+427' 1 3,87 128,2+23, 1 3,69 12018+2430 2,62 

CJl 
Генсраты'у нJ:>IЯ 998,9 ±2 15,0 1,00 957,4=F224,2 1,89 68,9=F13,0 0,81 13868=F3483 О, 11 

w Усяго 2279,0±333,2 3,26 3292,0±526 , 1 3,7 1 197' 1±29,0 3,24 25886}_4418 1,26 



ратыуных парасткау ва ycix варыянтах доследу, якая назiралася годам 
раней. Тым не менш фармiраванне вегетатыуных парасткау ва ycix ва
рыянтах па-ранейшаму адбывалася больш iнтэнсiуна, чым на няугнос
ным фоне, у вынiку чаго к канцу вегстацыйнага перыяду ix колькасць 
на 1 м 2 перавышала кантрольвыя значэннi у другiм, трэцiм i чацвёртым 
варыянтах доеледу адпаведна у 2,0, 2,2 i 2,5 раза. 

Узмоцненае фармiраванне вегетатыуных парасткау пры унясеннi мi
неральных угнаенняу на фоне адноснай стабiльнасцi тэмпау новаутва
рэння генератыуных парасткау прыводзiла да выразиага звужэння су
адносiн ix колькасцi, асаблiва у другiм варыянце доследу. Дадзеная 
акалiчнасць сведчыць аб стымулюючым уздзеяннi угнаенняу пераважна 
на развiццё вегетатыуных парасткау, што асаблiва важна у першыя 
гады вырошчвання культуры, паколькi садзейнiчас больш хуткаму раз
растанию I<уста i заuягванню плантацыi. 

Нягледзячы на адсутнасць верагоднай рознiцы памiж варыянтамi 
доеледу у колькасцi генератыуных парасткау на 1 м2, усё ж трэба адзна
чыць яуную тэндэнцыю да панiжэння гэтага паказчыка у другiм i павы
шэння у чацвёртым варыянтах доеледу у адносiнах да кантролю. Вiда
вочна, больш збалансаванае жыуленне раслiн у варыянце з даследуемаl1 
тэхналогiяй унясення угнаенняу стварала пэуныя перадумовы для больш 
гарманi•rн ага ix развiцця з паралельнай актывiзацыяй новаутварэння 
як вегетатыуных, так i генератыуных парасткау з адпаведным павелi
чэннсм nатэнцыяльных рэпрадукцыйных магчымасцяу. 

Актывiзацыя роставых працэса)· пры унясеннi угнаенняу выявiлася 
i у iстотным павслiчэннi сумарнай даужынi парасткау. Найбольш ярка 
выражаныя адрозненнi з кантролем былi адзначаны таксама у чацвёр
тым варыянце доследу. Найбольшай iнтэнсiунасцю роставых працэсау 
пры гэтым характарызавалiся вегетатыуныя парасткi, сумарная даужы
ня якiх у дадзеным варыянце перавышала кантрольвыя значэннi у 
2,4 раза. У другiм i трэцiм вары янтах доеледу гэтае перавышэннс было 
крыху \IСНШЫМ. 

Для генератьrу·ных парасткау не было выяулена верагоднай рознiцы 
з кантролем, але прасочвалася выразная тэндэнцыя да nавелiчэння ix 
агульна1<i даужынi адпосна няугноснага фону у варыянтах з даследуе
май тэхналогiяй, што абумоулена павелiчэннсм сярэдняй даужынi адна
го парастка у раслiн гэтых варыянта)·. У адпаведнасцi з выяуленымi 
мiжварыянтнымi адрозненнямi у тэмпах развiцця раслiн найбольшымi 
значэннямi сумарнага дыяметра парасткау характарызавалiся таксама 
раслiны чацвёртага варыянта доследу. 

Нягледзячы на выразнае павелiчэнне агульнай колькасцi лiсця)· у 
раслiн угноеных варыянтау доеледу у адносiнах да кантролю, ступень 
аблiсцення парасткау у трэцiм i чацвёртым варыянтах была нiжэйшай, 
чым у другiм. Гэта тлумачьщца дасканаласцю сiстэм самарэгуляцыi 
працэсау развiцця i метабалiзму журавiн буйнаплодных, якiя абумоулi
ваюнь падтрыманне генетычна дэтэрмiнаванага узроуню фотасiнтэзую
чых пiгмента)· , што забяспечвае стварэннс строга акрэсленых фондау 
асiмiлятау на пабудову умоунай адзiнкi фiтамасы. На самой справе 
нры бiясirпэзе статыстычна падобнай колькасцi арганiчнага рэчыва )r 
варыянтах з унясеннем угнаенняу (табл. 3) раслiны трэцяга i асаблiва 
чацвёртага варыянтау доеледу забяспечвалi канстантнасць пiгментнага 
фонду больш буйнымi памерамi лiставых пласцiн пры меншай ix коль
касцi у параунаннi з другiм варыянтам. Своеасаблiвым пацвярджэннем 
гэтай думкi з'яуляецца марфалагiчная асаблiвасць журавiн, якая за
I<лючаецца у большай ступенi аблiсцення генератыуных парасткау у ад
носiнах да вегстатыуных пры меншых памерах лiставых пласцiн. 

Такiм чынам, вывучэнне памерных паказчыкау у доследных раслiн 
выявiла станоучы уплыу унясення угнаенняу, што выяулялася ва узмац
неннi ix кушчэння, актывiзацыi тэмпау росту (пераважна вегетатыуных 
парастi<ау) i фармiравання асiмiлюючых органау. Найбольш выразны 
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Рас.лiна У I~"3ЛI.~~~ 
Парыя11т 

Вiд парастка9· 

1 1 
;ю:леду М±т r t M±m t M±m t M±m 

Перtuы год развщця 

1 Вегет атыуныя 2,0+0,2 4,0±0,5 3,2+0,2 9,2+0,8 
2 Тое ж 8,8f1,0 6,55 16,2+ 1.8 6,73 7,2+ 1,0 3,88 32,2=F3, 0 6,01 
3 -»- 5,5+0,5 6,26 10 ,8=F 1,0 6,04 4,8=F0,2 4,24 21,1=t=1,5 7,01 
4 -»- 8,0f0,8 7,59 18,8±:1,5 9,33 7 ,O:f0,8 4,74 33,8±2,5 9,39 

/lpyгi год развiцця 

Вегетаты уныя 23,0±4, 1 15,3±3,5 
Генераты)·ныя 9,0+1,9 14,2 ± 2,8 
Усяго 32,0±5,2 29,5±5,4 19, 1±3,0 80,6±12,8 

2 1 Вегетаты)·н ыя 52,5±10,4 2,63 34,4+6,2 2,68 
Гснсраты )· ныя 14,8+4,6 1' 17 19,4=F5,9 0,78 
Усяго 67,3±12,5 2,59 53,8±:10,2 2,10 32,3±8, 1 

1 
1,53 153,4±29,0 2,30 

3 1 Вегстаты)· ныя 77,4+17,0 3,12 62,9+12,6 3,64 
Генератыуныя 19,5=F5,8 1 '72 30,9=F7,0 2,21 
Усяго 96,9±22,2 2,86 93,8:±18,6 3,31 31 ,6± 6,5 1,75 222,2;1±46,2 2,96 

4 1 Вегстатыуныя 54,6+7, 1 3,86 43,2+ 6, 1 3,95 
Генератыуныя 11,3=i=2,6 0,89 16,5=t4,4 0,43 
Усяго 66,3±8,8 3,36 59,7:f9,6 2,72 26,7±3,5 1,63 1 152,8±20,6 1 2,97 

Трэцi год развiцця 

Вегетатыуны я 79,6+ 8,9 32,5+7,4 
Генсратыуныя 27,8=F2,6 43,1=F-4,4 
Усяго 107,4±10,9 75,6f11,2 33,2±7' 1 1 

216,2± 21 ,2 
2 1 Вегетатыуны я 161 ,5+24 ,2 3,18 80,3+9,5 3,98 

Генератыунын 22,6+5,5 0,87 31 .7+6,7 1,41 
Усяго 184, 1:f:-28, 1 2,54 112,0:f15, 7 1,89 26,1:±:7.3 0,70 322,2±47 ,6 2,04 

3 1 Вегетаты)• ныя 137 ,0±19,2 2,70 69, 7+7 ,7 3,47 
Генераты)•ныя 29,4+6,3 0,22 43, 1±10,5 0,01 
Ус я го 166,4±:23,2 2,30 112,8±15,0 1,98 41 ,8±10,3 0,68 320,9±42,0 2,23 

4 IВегетатыуныя 181,6+32,0 4,03 102,3+20,2 4,02 
ел 

Генератыуны я 41 .7=F8,8 1,97 67,3=F16,2 1,90 
ел Усяго 223,3:±36, 1 3,97 169,6:±31 ,5 3,52 36,9±5,9 0,34 429,8±64,5 4,00 



эфект пры гэтым назiрауся у раслiн трэцяга чацвёртага варыянтау, 
якiя угнойвалiся па прапанаванай намi схеме. 

У сувязi з тым, што на трэцiм годзе вегетацыi завяршыуся пераход 
раслiн з ювенiльнага у генератыувы этап развiцця, была праведзена 
папярэдняя ацэнка ix патэнцыяльных рэпрадуктыуных магчымасцей у 
залежнасцi ад рэжыму мiнеральнага жыулення з дапамогай падлiку 
закладзеных восенню кветкавых пупышак. Нягледзячы на iстотную 
варыябельнасць дадзенага паказчыка у межах улiковых пляцовак, якая 
узгадняецца з выеокай зменлiвасцю, i бiяметрычных параметрау раслiн, 
было выяулена бачнае перавышэнне колькасцi кветкавых пупышак nры 
улiках у трэцiм i чацвёртым варыянтах доеледу не толькi у nараунаннi 
з кантролем, якi не угнойвауся, але i у адносiнах да другага варыянта. 
Больш таго, у асобных выпадках у чацвёртым варыянце колькасць 
кветкавых пуnышак дасягала 1451 шт. на 1 м2, а на некаторых генера
тыуных парастках было зафiксавана па дзве-тры кветкавыя nупышкi. 

Падобнай з'явы нi у першым, нi у другiм варыянце доеледу не было 
адзначана. Пры усерадненнi значэнняу дадзенага nаказчыка у межах 
кожнага варьrянта аказалася, што у першым i другiм варыянтах доеле
ду заклалася падобная колькасць кветкавых пупышак ( 161 i 150 шт.), у 
той час як у трэцiм i чацвёртым- у два я больш (312 шт.). Гэта пера
канауча сведчыць аб больш высокiх патэнцыяльных магчымасцях nло
данашэння раслiн, якiя вырошчвалiся па даследуемай тэхналогii. Вi
даць, угнаенне раслiн па схеме, прапанаванай амерыканскiмi спецынлi
стамi, станоуча пауплывала толькi на развiццё вегетатыунай сферы, не 
адбiушыся на фармiраваннi генератыуных органау, у той час як прапа
наваны намi сrюсаб аптымiзацыi мiнеральнага жыулення забяспечыу 
больш гарманiчны эфект, стымулюючы развiццё i першага, i другога . 
Адзначаная з'ява узгадняецца з паказанай вышэй тэндэнцыяй да паве
лiчэння агульнай колькасцi генератыуных парасткау у трэнiм i асаблiва 
у чацвёртым варыянтах доследу, з аднаго боку, а з другага-з павелi
чэннем выхаду парасткау, якiя завязалi кветкавыя пупышкi _ 

Арыентуючыся на усярэдненыя паказчыкi масы адной ягады, якiя 
вызначаны намi для сорту Ховес у больш раннiх даследаваннях [5], 
мы разлiчылi магчымую ураджайнасць nладоу на чацвёртым годзе раз
вiцця раслiн у варыянтах доследу, што дазволiла ацанiць nамер чакае
мага эканамiчнага эфекту па паказчыку nрыбытку ад рэалiзацыi яrад
най прадукцыi, якi пры }тнаеннi па даследуемай тэхналоrii склау 
4517,2 руб/га, што на 2452,2 руб/га перавысiла эфект ад выкарыстання 
амерыканскай тэхналогii. 

Найбольш актыуна фармiраванне арганiчнага рэчыва у вывучаемых 
раслiнах таксама адбывалася ва умовах угноенага аграфону (табл. 3). 
Ужо на nершым годзе вегетацыi раслiны другага i чацвёртага варыян
тау доследу, якiя характарызавалiся падобнымi памерамi яrо назапаш
вання ва ycix структурных кампанентах фiтамасы, nеравышалi кант
рольвыя раслiны па дадзеным nараметры у 3-4 разы. 

Параунальны аналiз паказчыкау назаnашвання арганiчн ага рэчыва 
у асобных органах двухгадовых раслiн паказау, што найбольш актыуна 
фармiраванне бягучага прыросту фiтамасы ажыццяулялася, наадварот, 
у трэцiм варыянце доследу, дзе за вегетацыйны перыяд сiнтэзавалася у 
2,8 раза больш арганiчнай масы, чым у кантролi. Падобнымi nамiж са
бою вынiковымi паказс1ыкамi яе назапашвання характарызавалiся рас
лiны другага i чацвёртага варыянтау доследу, якiя перавышалi J<ант
рольныя у 1,9 раза. Аналагiчны дыяпазон адрозненняу з раслiнамi 
кантролю вытрымлiвауся i па памерах назапашвання арганiчнага рэ
чыва у парастках i лiсцях журавiн. 

Аднак пры дыферэнцыраваным [разглядзе дадзенага паказчы1<а для 
веrетатыуных парасткау i ix лiсцяу, генератыуных парастка5· i ix лiсцяу 
аказалася, што верагодная рознiца з кантролем назiралася пераважна 
у вегетатыуных парастках i ix лiсцях. Толькi у трэцiм варыянце доеледу 
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было адзначана статыстычна выражанае павелiчэннс масы лiсцяу rei;e: 
ратыуных парасткау. Што датычыць самiх генератыуных парасткау 1 

каранёвай сiстэмы, то можна меркаваць толькi аб даволi выразнаl1 тэн
дэнцыi да павслiчэння памерау назапашвання у ix арганiчнага рэчыва 
ва ycix угноеных варыянтах у адносi нах да кантролю, зноу жа найбольш 
выражанай у трэцiм варыянцс доследу. 

На трэцiм годзс развiцця доследных раслiн найбольш актыунас фар
мiраванне бягу•1ага прыросту фiтамасы ажьщцяулялася у чацвёртым 
варыянце доследу, дзе за вегстацыйны перыяд яе сiнтэзавалася у два 
разы больш, чым у кантролi. Падобнымi памiж сабою вынiковымi па
I-:азчыl<амi яе назапашвання характарызавалiся раслiны другага i трэ
цяга варыянта)' доследу, якiя перавышалi кантрольныя у 1,5 раза. Ра
зам з тым нельга не адзначыць i нязначнае звужэнне дадзенага разрыву 
у параунаннi з папярэднiм сезонам. Вiдаць, уплыу уздзеяння мiнсраль
ных угнаенняу· на тэмпы фармiравання органау вегетатыунай сферы 
крыху памяншасцца па меры росту раслiн, што узгадняецца з вызнача
ным намi у больш раннiх даслсдаваннях рэзкiм павышэннем талсрант
наснi журавiн буiiнаплодных да уздзеяння мiнеральнага фону з нады
ходам ix бiялагiчнай спеласцi. 

Аналагiчны дыяпазон адрозненняу з раслiнамi кантрольнага варыя н
та вытрымл iва уся i па памсрах назапашвання арганiчнага рэчыва у па
растках i лiсцях журавiн, але верагодная рознiца назiралася толькi у 
вегетатыуных парастках i ix лiсцях. I толькi у раслiн чацвёртага вары
янта доеледу было адзначана статьтстычна выражанае павелiчэнне 
масы лiсцяу гснератыуных парасткау. Што датычьщь самiх генератыу
ных парасткау i каранёвай сiстэмы, то можна прасачьщь толькi даволi 
выразную тэндэнцыю да павелiчэння памерау назапашвання у ix арга
нiчнага рэчыва ва ycix угноеных варыянтах доеледу у адносiнах да 
кантролю, найбольш выражаную )' варыянтах з даследуемай тэхналогi
яй унясення угнаенняу. 

Пара унальнас вывучэнне рэакцыi культуры у адказ на унясенне 
угнаенняу у трэцiм i чацвёртым варыянтах доеледу паказала яе надоб
ны характар, што выяулялася у блiзкiх з начэннях бiяметрычных i бiя
прадукцыйных параметра)' раслiн i сведчыла аб даволi поуным , блiзкiм 
да аптымальнага, задавал ьнсннi ix патрэб у жыуленнi. Вiдаць, вьшары
станне штучнага палiвання нлантацый у летнi час не садзейнiчае iстот
наму вымыванню элементау за межы кораненаселенай зоны у тарфяным 
субстрацс, якi валодае выеокай прыроднай паглынальнай здольнасцю. 
Гэта дазваляе разлiк доз неабходных угнаенняу праводзiць толькi адзiн 
раз за сезон- перад пачаткам вегетацыi раслiн. 

Такiм чынам, вынiкi трохгадовых даследаванняу расп~ацав~на~t 
Цэнтральным батанiчным садам АН Беларусi сiстэмы аптым1зацы1 Мl
неральнага жыулення прамысловай культуры журавiн буйнаплодных 
пераканауча паказалi яе перавагу пры ацэнцы роставых i бiяпрадук
цыйных параметрау раслiн у адносiнах да вядомай схемы унясення 
угнаснняу, якая прапанавана амерыканскiмi спецыялiстамi. Быкары
ставне апошняй стано)r ча у'здзсйнiчала толькi на фармiраванне органау 
вегетатыунай сферы, у той час як унясенне угнаенняу па новай тэхна
логii прывяло не толькi да узмацнення роставай функцыi i актывiзацыi 
сiнтэтычных працэсау у вегетатыуных парасткау, але i забяспеч ыла 
найбольшы выхад генератыуных парасткау i максiмальную колькасць 
кветкавых лупышак, якая характарызуе патэнцыяльныя рэпрадуктыу

ныя магчымасцi I<УJiьтуры. Вынiкам гэтага з'явiуся найбольш высокi у 
эксперыменце памер гадавага эканамiчнага эфекту для раслiн чацвёр
тага года развiцця. Падобны хара~пар рэакцыi культуры на рэжым 
жыулення пры выкарыстаннi абсдзвюх мадыфiкацый даследуемай сiс
тэмы угнаенняу дазваляс рэкамсндаваць i тую, i другую для шырока
маштабнага укаранен ня у вытворчасць. 
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Summary 

Tl1c rcsulis агс presented of long-timc commcrtia l tcsts of tl1c nc1v fcrtilization sys
tcm for commcпia l crops of Americal carnberry. Comparativc studics of !f1e gro1vth анd 
IJioproductivc paramcters of the plants have sho1vn that thi s systcm is тоге cffect ivc 
than thc conventional Americal nutrition system. 
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