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МЕТАД ВЫЗНАЧЭННЯ КАЭФIЦЫЕНТА ГУМIФIКАЦЫI 

РАСЛIННЬIХ РЭШТКАУ У ЗАДАДЗЕНЬI ПЕРЬIЯД ЧАСУ 

Для атрымання устойлiвых i высокiх ураджаяу на глебах лёгкага 
механiчнага саставу неабходна уносiць высокiя дозы арганiчных угнаен
няу, што дае магчымасць павялiчьщь колькасць гумусу i магутнасць пе
рагнойнага гарызонта . У такiм вып.адку, ведаючы скорасць гумiфiкацыi 
раслiнных рэшткау i колькасць гумусу, якi паступiу у глебу у вынiку ix 
распаду, можна вызначыць каэфiцыент гумiфiкацыi або каэфiцыент ка-
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pbicнara дзеяння арганiчных угнаенняу [1]. Метад разлiку балансу гу
мусу на блiжэйшую перспектыну прапанаваны у [2]. Есць рад iншых 
прац [3-5], у якiх гумiфiкацыю i мiнерадiзацыю арганiчных угнаенняу 
i .раслiнных рэшт!\ау вызначаюць щ1сля роунага ix распаду. ,Аднак пры 
iнтэнсiуным землярабстве i праграмiраваннi ураджаяу культура)' неаб
ходна ведаць колькасць i ч;1с паступлення у глеб;шы рас'!'вор элемента)' 
жыуленм, якiя знаходзяцца у звязаным стане з арганiчным рэчывам. 
Гэта можна вызначьщь па масе арганiчнага рэчыва, якое распалася, 
г .. зн. па мiнералiзацыi. У такiм разе больш дакладна можна прагназi
р_авадь змяненне !ЗОдна-фiзiчных, аграхiмiчных якасцяу i вызначыць маг
чымую колькасць паступленнЯ пажыуных рэчывау з арганiчнай часткi 
угf{аенняу .па гадах i у пэуны перыяд года, у пры,ватнасцi азоту. 

Прапанаваны метад .зна{(оджання каэфiцыента гумiфiкацыi ('Кг) у 
любы перыяд часу заключаецца у ты~, што вызначэнf{е масы гумiфiка
ва~ых i мiнералiзаваных раслiнных рэщткау __ (Р) i выхаду _з ix гумусу 
(Гр) пра_водзЯць у адн_qй _прадст_аунiчай пробе, г. зн. · 

Кг=~, (1) 
р 

Гр ·= (Г 14 - Г к)- Г т, 

Р = Рт- (Рм- Рк), 

(2) 

,(3) 

дз_е Гт i Рт- гумус i арганiчнае рэчыва торфу, унесенага у глебу; Гм i 
Рм- гумус i арганiчнае р_эчыва у мелiярава.най 11орфам гдебе; Г~~- i Р~~<-

· гуму~ i . арганiчнае рэчыва у кантрольнай глебе. 
· _ У торфе арганiчнае рэчыва у . сваiм саставе утрЬ1млЦзае гумус i рас
лiнныя рэшткi торфаутваральнiкау, якiя не распалiся п~унасцю. Па сту
пенi раскладання торфу можна вызначыць масу гумусу i раслiнных 
рэшткау. Гумус торфу з'яуляецца рэчывам, устойлiвым да мiнералiза
цыi. У Лёгкiх глебах у першыя 10-15 гадоу пасдя унясення торфу угле
бу сярэдняя гада1вая мiнераJ1iзацыя гумусу склада е 2,--5%, у наступныя 
гады мiнералiзацыя загасае i праз 20-30 гадоу яна складае 0,1-0;5% 
у год. Раслiнныя ' рэшткi торфаутваральнiкау мiнералiзуюцца адносна 
хутка i на працягу трах- шасцi гадоу .распад.аюцца цалкам. Гумус, якi 
паступiу · у глебу з раслiнных рэшткау торфу, менш устойлiвы, чым «га- . 
товы» гумус, якi знаходзiцца 5' торфе. 

Мiнералiзацыя торфаутваральнiкау у глебе вызначаецца па двух ва
рыянтах- у адносiнах да м асы унесеных раслiнных рэШТ!\ау ( 4.) i у ад
носiнах да усёй арганiчнай масы торфу (5): 

М1 = [Рт- (Р14, - Р11)] 100 
Ро 

[Рт- (Рм- Р11)] 100 
м 2 = .:;._;.___:..__;;:. __ 

Рт 

дзе Р0 - м аса унесеных у глебу раслiнных рэшткау торфу. 

(4) 

(5) 

Каэфiцыент гумiфiкацыi у сапрапелевых угнаеннях можна вызначыць 
па апiсанай методi?ЩЫ, бо у масе сапрапелю змяшчаецца гумус i рэшткi 
арганiчнага рэчыва, якiя распалiся поунасцю . Аднак мiнералiзацыя яго 
арганiчнаг& рэчыва, у тым лiку i гумусу, адбываецца знач.на з большай 
скорасцю, чым у торфе. На працягу трох-пяцi гадоу практычна уся 
арганiчная маса мiнералiзуецца пры дозах унясення . да 100 т/га (50% 
вiльrотнасцi). Пры гэтым з павелiчэннем колькасцi мiнеральнай часткi у 
сапрапе.пi узрастае скорасць мiнералiзацыi. У 1Вынiку адносна хуткай мi
нералiЗацыi асноуная маса арганiчна звязанага азоту на працягу адна
го-двух гадоу пераходзiць у мiнеральныя формы . .У сапрапелi змяш
чаецца да 6% азоту (на арганiчную масу), у тым лiку у мiнераJ!ьнай 
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Та б л i ц? 1. Змяненне колькасцi арганiчнага рэчыва у глебе пасля унясення торфу 

!(олькасць АР у глебе Мiнеоалiзавалася Сярэдняя га. 
АР торфу, % 

д~ nая мiнера. 

Глыбiня "6. 
ЛIЗаЦЫЯ ТОр-

><»,, фа)!тва раль · 
Варыянт адбору перавы-

.,о 

.~ ~ ~~ нiка)! = ... проб, см шэнне ·и:.~ 
% т / га над ou ~ at..= 

"'"' :сmсо:ж: 

1 

кантролеМ, "{~ "{ О.-8- .а 

т 7 га ;"'~ "' о. с: т jга % 
' :;;:_ 

. "{ >t~~! 

Унесена rорфу, т/га:' 
.-

0-20 5,86 153,5 
200 20-40 1,24 40,7 55,6 34,-8 58,0 14,8 28,7 

40-60 1 ,d9 36,2 . 1 

Усяго 230,4 

0-20 7' 15 200,2 
400 20-40 1,79 60,9 112,6 34,0 56,6 29 28,3 

40-60 0,75 26,3 , 
,Усяго 287,4 1"• · 

Кантрольная глеба · о-20 3,66 113,5 
20-40 1 '21 37,5 
40-60 0,70 23,8 

Усяго 174,8 

Т а б л i ц а ·2. Колькасць гумусу у глебе пасля унясення торфу 

1 ' >- >- ~ ~ ь.~ ' ·~ с. 1(0о11ькасць гумусу u L.,~~~ ,g ~ глебе >о ... 
~"' ~ ~-~·~ "{ >.с.. .. "' "' ... --- XC.::ft::ctl ~~ 

Варыянт 0:::; ... ~ 1:: ~ ;1-t::. пераnы- "' :0·-.,u = - ~)>.:& ~ ... =:о 
:о .. 

~ т /г,а 
шэнне над "'>- ·-"' :;s"' кантролем:, 

u-e- f-o >..- ... -е-., 

-:8. "о. uu~,>. "'"' т / га =о са >.>.со "'·-1-,I:: ;:.,,. t: ::; ... .а. Х'-8-

Унесена торфу, т/rа: 
.. 0-20 3,94 111 '1 

. 200 20-40 0,59 18,3 44,7 - 33,4 11,3 0,3,8 
40-60 о, 19 6_.2 

Усяго 135,6 / 

0-20 5,20 150,3 
400 20-40 0,80 25,6 90,9 66,8 24,1 0,41 

40-60 о, 18 5,9 
Усяго 181,8 

Кантролъная .глеба 0-20 2,53 ' 73,4 
1 

20-40 0,39 11 '7 
40-60 о, 18 5,8 

Усяго 90,9 

форме да 25% [6] . Пры высокiх дозах унясення сапрапелю у глебавы 
раствор паступ.ае вялiкая колькасць азоту, што адмоуна узд~ейнiчае на 
вырошчваемыя культуры [7]. 

Пасля унясення гною, зялёных угнаенняу i iншых арганiчных угнаен
няу, якiя не змяшчаюць у сваiм саставе гумус, каэфiцыент гумiфiкацыi 
таксама можна вызначьщь у любы прамежак часу, не чакаючы поунай 
ix гумiфiкацыi i мiнералiзацыi. Для гэтага неабходна ведаць масу унесе
ных угнаенняу, ix хара~парыстыку i вызначьщь адначасова колькасць 
у ГJiебе арганiчнага рэчь~ва, у тым лiку гумусу. 

Паслядоунасць вызначэння каэфiцыента гумiфiкацыi пакажам на 
прыкла.Дзе паляБога Доследу. У табл. 1 паказаны змяненнi · арганiчнага 
рэчыва торфу у глебе за два гады i у табл. 2- колькасць гумусу у глебе 
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na профiлi. Вызначэнне арrанiчнага рэчыва гумусу право.цзiлася з ад
ной прадстаунiчай пробы. 

Шляхам наrравання вызначалi колькасць арrанiчнаrа рэчыва. Ве
даючы шчыльнасць глебы i колькасць арганiчнага рэчыв·а, знаходзiм яrо 
масу у тонах на гектар. Па рознiцы памiж унесеным у rлебу арrанiчным 
рэчывам i тым, што зна ходзiлася у· ёй, знаходзiм масу мiйералiзаваных 
р~слiнных рэшткау- торфаутваральнiкау. У дадзеным выпадку умоуна 
п~ымаецца, што гумус торфу у rлебе у rэты перыяд застаецца пастаян-

. ным, бо ,выдзелiц'ь яго па прапанаванай методыцы з аrульнай колькасцi 
мiнералiзаванаrа арrанiчнага рэчыва немаr}lыма. Аднщ( мiнералiзацыя 
арганiчнаrа рэчыва торфу у цэлым адлюстроувае сапраудны стан i толь-
кi некалькi занiжаецца Кг раслiнных рэшткау. . 

У rлебу унесены драунiнна-трысняrовы вiд торфу, ступень раскладан
ня яго складала 40%, зольнасць- 14,7, колькасць азоту- 3%. 

Колькасць гумусу у глебе па профiлi да 60 см вызначалi па метадзе 
Цюрына .[8], qатым пералiчвалi на колькасць яrо у тонах на гектар. Ве
даючы колькасць унесенага з торфам гумусу i перавышэнне яго колькас
цi у мелiяраванай глебе над кантролем, вызначалi паступленне гумусу 
у працэсе гумiфiкацыi раслiнных рэшткау- торфаутваральнiкау. Пас
ля гэтага вызначалi каэфiцыент гумiфiкацыi па формуле ( 1) па прырос
це гумусу у вынiку мiнералiзацыi i гумiфiкацыi рэшткау торфау1j!3араль-
нiкау. , 

На варыянтах з дозамi торфу 200 i 400 т/га (50% вiльготнасцi) за 
двухгадовы перыяд мiнералiзацыя раслiнных рэшткау·, якiя знаходзяцца 
у торфе, склала 57-58% ад колькасцi унесеных. У адносiнах да усёй 
арганiчнай масы торфу мiнералiзацыя склащi 34-35%. Пасля двух га
доу унясення торфу у ГJ!ебе, акрамя яго гумусу, засталося яшчэ 42-43% 
раслiнных рэшткау. Вiдавочна, мiнералiзацыя i гумiфiкацыя ix яшчэ пра
цягнецца два-тры rады. 
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