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ДА ВЫРОШЧВАННЯ БУЛЬБЫ 

У сельскагаспадарча.й вытворчасцi назiраецца разрыу памiж велiчы- · 
Jiямi патэнцыяльна магчымага ураджаю сельскагаспадарчых культур i 
ураджаю, якi рэальна атрымлiваюць на практьщы. Такая страта бiяла
гiчнай прадуктыунасцi аграфiтацэнозау у большасцi вьiпадкау абумоу
::ена неадпаведнасцю дынамiкi фактарау знешняга асяроддзя дынамiцы 
прадуктыунага працэсу раслiн на працягу вегетацыйнага перыяду. 
У аснове такой неадпаведнасцi ляжаць галоуным чынам ландшафтна
з-калагiчныя фактары прыроднага асяроддзя, якiя заусёды з'яуляюцца 
да.:1ёка не iдэальнымi для п.радуцыравання сельскагаспадарчых культур. 
3 мэтай аптымальнага узгаднення патрэбнасцей культур аграфiтацэно
зау i экалагiчных умоу ix росту даводзiцца ажьщцяуляць комплекс 
мер, накiраваных на паляпшэнн,е воднага, харчовага, тэрмiчнага рэжы
мау глеб. 

Прывязка агратэхнiкi да канкрэтнага поля патрабуе улiку уплыву 
1ых або iншьiх мерапрыемствау бiялorii культуры, уласцiвасцяу глебы, 
клiматычных, вытворчых i iншых умоу. У сувязi з гэтым неабходн<j. аб'
ектыуная iнфармацыя пра тэарэтычна магчымую мяжу прадуктыунасцi 
для кожнага п.рыродна-тэрытарыяльнага участка, а таксама рэальны 
)'зровень прадуктыунасцi, абумоулены эфектыунай урадлiвасцю глеб. 

Найбольш перспектыуным напрамкам ацэнкi аграэкалагiчных рэ
сурсау ландшафтау з'яуляецца канцэпцыя, заснаваная на вызначэннi 
максiмальнай прадуктыунасцi па сева у сельскагаспадарчых культур [ 1]. 
Аграэкалагiчная ацэнка сельскагаспадарчай прадуктыунасцi ландшаф-
1'ау праводзiлася на аснове буйнамаштабнай ландшафтнай карты тэры
торыi эксперыментальнай гаспадаркi «Тулава» Вiцебскай вобласцi, 
складзенай на кафедры фiзiчнай rearpaфii Белдзяржунiверсiтэта. На 
тэрыторыi эксперыментальнай гаспадаркi было выдзелена сем груп 
урочышчау: 1) марэнныя; 2) водна-леднiковыя; 3) азёрна-леднiковыя 
раунiны; 4) марэнныя i камавыя узгоркi; 5) марэнныя узвышана-плата
пuдобныя; б) катлавiнна-западзiнныя; 7) пойменныя участкi . 

На аснове распрацаванай методыкi ацэнкi сельскагаспадарчай 
прадуктыунасцi ландшафтау [2] першапачаткова )3Ызначаюцца патэнцы
яльныя ураджаi (ПУ) i сапрауды магчымыя ураджаi (СМУ) сельска
гаспадарчых культур на канкрэтных участках гаспадаркi: ПУ забяспеч
наецца прыходам фотасiнтэтычна актыунай радыяцыi (ФАР) пры аш·ы-

' " . мальным на працягу вегетацыинага перыяду рэжыме ктматычцых 

фактарау 3 улiкам бiялагiчных асаблiвасцяу сельскагаспадарчай куль
т~·ры, сучаснай агратэхнiкi яе вырошчвання i узроунем урадлiвасцi 
глеб; СМУ- патэнцыяльным ураджаем i лiмiтуючым дзеяннем рэжы
му клiматычных фактарау на працягу вегетацыi. Выкарыстоуваецца 
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таксама ураджай вытворчы (УВ), якi рэальна атрыманы у розных пры
родна-тэрытарыяльных умовах. Праводзiцца разлiк комплексных па
казчыr<ау, якiя адлюстроуваюць розныя суадносiны ПУ, СМУ i УВ, 
ступень неспрыяльнасцi клiмат~rчных умоу (К= 1-СМУ/ПУХ 100), якi 
характарызуе памеры страт ураджаю сельскагаспадарчых культур, аб
умоуленыя лiмiтуючым дзеяннем клiматычныJV умоу вегетацыйнага пе
рыяду, узроуню выкарыстання аграэкалагiчных рэсурсау (С= 
=УВ/СМУХ 100), што дае уяуленне npa узровень выкарыстання атра
экэлагiчных рэсурсау, дасягнуты пры iснуючай у вытворчых умовах 
культуры земляробства. '\ 

Прыродна-клiматычныя i экаi;Iамiчнюr умо1щ нашай рэспублiкi 
с.прыяюць вырошчванню бульб.ы. Бульба з'яуляецца адной з асноуных 
сельскагаспадарчых культур, якая дае каля 1/2 кошту валавой прадук
цыi раслiнаводства Беларусi [3]. У сувязi з гэтым разгледзiм аграэка
Jт агiчную ацэнку сельскагаспадарчай прадукть!унасцi ландшафтау экс
перыментальнай гаспадаркi «Тулава» на прыкладзе гэтай культуры. 
Усе разлiкi праводзiлiся у асно)тным па сярэднiх шматгадоных паказ
чыках. У сувязi з адсутнасцю такiх паказчыкау npa .вытворчыя ураджаi 
у разрэзе ландшафтау каэфiцыент С вызначауся з выкарыстаннем да
ных npa сярэднiя ураджаi бульбы гаспадаркi «Тулава» за апошнiя 
пяць гадоу. 

Аналiз атрыманых вынiкау пака3ау наступнае. Максiмальныя па
тэнцыяльныя ураджаi бульбы на3iраюцца у ландшафтах марэнных pay
Fiн, на у3вышана-платападобных, катла 'вiнна-3аnад3iнных участках i 
прымеркаваны у асноуным да участкау 3 роунай паверхняй i схiлау 
пауночнай i 3аходняй экспа3iцыi 3 крутасцю да 5° (ад 1082,7 да 
1143,5 ц/га) (табл. 1). Мiнiмальныя патэнцыяльныя ураджаi ад3нача
юцца у ландшафтах водна-леднiковых раунiн на адхонах 3 любой экс
па3iцыяй i асаблiва на 3аходнiх i усходнiх 3 крутасцю да 10° (ад 615,4 
ди 651,1 ц/га) (табл. 1). 

Таблiца 1. Патэнцыяльныя ураджаi бульбы ( цjra) у ландшафтах эксперыментальнаА 
гаспадаркi «Тулава» (1-7- ландшафты адпаведна тэксту) 

Ландшафт 

1 
2 3 4 5 6 7 

Роуная паверхня 1082,7 737,7 975,7 i014 .. 0 1084,1 11~9.6 984,9 . 
5° Пн 994,8 767,3 995,1 1012,2 1099,3 
5° Пд 937,1 740,5 953,7 1033,7 1052,9 1117,2 
5° 3 1068,2 646,6 1051,3 1043,9 1051,8 1143,8 
50 у 1059,1 634,3 927,5 1016,2 1060,5 1134,3 
10° Пн 1078,9 863,9 959,5 965,0 1080,8 1075,3 
JOO Пд 962,5 626, 1 969,7 977,0 1084,2 1084,2 
100 3 1050,6 651' 1 946,2 1097,4 
JOO у 988,3 615,4 760' 1 931,9 862,3 1084,3 

Таблiца 2. Спрыяльна маrчымьш ураджаi бульбы (ц/rа) у ландшафтах . 
'эксперыментальнай гаспадаркi «Тулава» 

Ландшафт 4 5 б 7 

Роуная паверхня ' 1068,9 728,2 963,2 1001' 1 1070,5 1105,2' 972,0, 
5° Пн 986,8 761' 1 987,2 1004.1 1090,5 -
5° Пд 894,1 706,6 909,9 986,3 1004,Q 1066,0 -
5° 3 1063,4 643,7 1046,5 1039 ,2 1046,9 1138,3 -
50 у 1054,3 631,4 923,2 1011,5 1055,7 1129,1 -
10° Пн 1032,8 826,9 918,4 923,7 1034,6 1029,3 -
JOO Пд 647,1 420,9 651,9 656,8 728,9 708,9 -
JOO 3 1048,4 649,7 - 944,1 - 1095,0 -
100 у 986,1 614,0 811,5 929,9 860,4 1081,9 -



Т а б л i ц а 3. Суадносiны плошчау з рознай эксnаJiцыяй (Пн, Пд, 3, У) i крутасцю 
адхонау (5°, 10°) у ландшафтах эксперыментальнай гаспадаркi «Тулава» 

Ландшафт 2 3 5 6 7 

1• 
0,944 1,00 Роуная nаверхня 0,826 0,897 0,839 0,819 0,920 

5° Пн 0,036 0,025 0,047 0,040 0.013 - -
5° Пд 0,016 0,006 1 0,012 0,029 0,011 0,007 -
5° 3 0,057 0,015 0,002 0,033 0,015 0,007 -
50 у 0,026 0,014 0,044 0,032 о.о· 1о 0,013 -
10° Пн 0,009 0,006 0,009 0,015 0,022 0,019 -
10d Пд 0,005 0,002 0,022 0,008 0,001 0,002 -
10° 3 0,005 0,008 - 0,014 - 0,003 -
100 у 0,014 0,027 0,025 0,010 0,008 0,005 -

Т а б л i ц а 4. Асноуныя аграэкалагiчныя паказчыкi сельскагаспадарчай прадуктыунасцi 
ландшафтау эксперыментальнай racnaдapкi «Тулава» прымяняльна да бульбы 

Ландшафт 2 3 4 5 6 7 

ПУ, ц / га 1082,72 739,9 968,37 1033,51 1082,39 1008,30 952,40 
СМУ, ц j га 1068,54 730,23 953,86 1018,99 1068,05 1093,30 940,21 
к. % 1,3 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 
с, % 25,4 23,1 17,7 16,6 15,8 15,4 18,0 

Прывед3еныя вышэй ра3меркаваннi ПУ абумоулены адро3неннямi 
эфектыунасцi выкарыстання фотасiнтэтычна актыунай радыяцыi (ФАР) 
у ландшафтах, якiя ра3rлядаюцца. Чым вышэй ККД выкарыстання 
ФАР, тым больш· ПУ. 

Дыферэнцыяцыя сапрауды магчымых ураджаяу (СМУ) культуры, 
якая разглядаецца, некалькi адрознiваецца ад ра3меркавання ПУ, таму 
шtо пры разлiку СМУ улiчваюцца лiмiтуючыя уздзеяннi рэжыму клi
матычных фактарау вегетацыйнага перыяду. 

Максiмальны СМУ, як вiдаць з табл. 2, у асноуным адносiцца да 
тых жа участкау, што i ПУ. У ландшафтах марэнных раунiн з роунай 
паверхняй ( 1068,9 ц/га), на узвышаных платападобных участках з кру
тасцю да 5° пауночнай экспазiцыi ён склада е •1 090,5 ц/га. Мiнiмальны 
СМУ часцей за усё назiраецца на участках пауднёвай экспазiцыi 3 кру
тасцю адхонау 5 i асаблiва 10° i найменшы характэрны для водна-лед
нiковых раунiн- 420,9 ц/га. 

Найменш спрыяльныя клiматычныя умовы для вырошчвання.. буль
бы у межах ландшафтау, якiя ра3глядаюцца, адзначаюцца на адхонах 
пауднёвай экспа3iцыi з крутасцю 10° (К=11,8%) i 5° (К=4,6%). У ас
ноуным гэта абумоулена больш выеокай сярэднясутачнай тэмперату
рай паветра у адносiнах да аптымальнай у розныя перыяды вегетацыi 
бульбы. Там жа, дзе сярэднясутачная тэмпература паветра блi3кая да 
аптымальнай, страты ураджаю бульбы у вынiку лiмiтуючага узд3еяння 
клiматычных фактарау значна меншыя. Мiнiма.льныя значэннi каэфiцы
ента (К= 0,2-0,8%) прымеркаваны да адхонау заходняй i усходняй 
экспа3iцыi. 

Правед3ены намi аналiз картаграфiчнага матэрыялу дазволiу вызна
чыць працэнтныя су,адносiны участкау 3 ро3най экспа3iцыяй i крутасцю 
)• межах ландшафтау аб'екта «Ту лава» (табл. 3). Даныя табл. 3 далi 
магчымасць · разлiчыць сярэднеу3важаныя аграэкалагiчныя паказчыкi 
сельскагаспадарчай прадуктыунасцi тэрыторыi, якая даследуецца 
(табл. 4). 

Максiмальны ПУ бульбы адзначаецца у ландшафтах марэнных рау
нiн i у3выша.ных платападобных участках (каля 1082 ц(га); далей па 
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м~ры змяншэння iдуць пойменныя ( 1048 ц/га), марэнншr i камавыя 
узгоркi ( 1033 цfra). Мiнiмальны ПУ прымеркаваны да ландшафта у 
водна-леднiковых раунiн (739,9 ц/га). Такая ж з'ява характэрна i для 
СМУ. 

Клiматычныя умовы аб'екта «Тулава» у цэлым спрыяльныя для вы
рошчвання бульбы в а ycix ландшафтах i «К» склада е у сярэднiм 1,3%. 
Нязначная дыферэнцыяцыя каэфiцыента ступенi неспрыяльнасцi клi
матычных умоу «К» памiж ландшафтамi гаспадаркi «Тулава» тлума
чыцца невялiкiмi мiкраклiматычнымi адрозненнямi памiж ПТК у вы
нiку перавагi роуных участкау (наклоны менш за 2°) i адносна спры
яльнымi клiматычнымi умовамi на тэрыторыi як для бульбы, так i для 

. iншых культур. 
Узровень выкарыстання агра~калагiчных рэсурсау у ландшафтах 

эксперыментальнай гаспадаркi невысокi. Самы вялiкi каэфiцыент выка
рыстання аграэкалагiчнага патэнцыялу ПТК С адпавядае марэнньrм 
(25,4%) i водна-леднiковым (15,4%) раунiнам. Праведзеная буйна
маштабная ацэнка аграрэсурснага патэнцыялу ландшафтау сельска
гаспадарчых тэрыторый дазваляе у далейшым больш эфектыуна выка
рыстоуваць ix прыродныя рэсурсы, вырашыць шэраг прыкладных задач, 
звязаных з аптымiзацыяй размяшчэння пасяуных плошчау, ацэнкай рэ
акцый сеЛьскагаспадарчых культур на змену клiматычных умоу i пра 
вядзеннем розных мелiярацыйных мерапрыемствау. Рэалiзацыя гэтых 
задач з'яуляецца прадметам нашых далейшых даследаванняу. 
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