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!. Е. МАРТЫНЕНКА 

УПЛЫУ АСНОУНАй АПРАЦОУКI ГЛЕБЫ 

НА УРАДЖАйНАС.ЦЬ АЗIМАГА ЖЫТА 

ВА УМОВАХ БЕЛАРУСКАГА ПАЛЕССЯ 

Рост \3ЫТворчасцi збо:»~жа застаецца асноунай праблемай далейшага 
развiцця сельекай гаспадаркi. У вырашэннi гэтай задачы прыкметнае 
месца займае азiмае жыта, якое на лёгкiх глебах i у засушлiвыя гады 
пераузыходзiць iншыя збожжавыя культуры як па !Велiчынi, так i па ста
бiльнасцi ураджаю. На эксперыментальных базах «I(рынiчная» Мазыр
екага раёна i «Лiпава» I(алiнкавiцкага раёна Гамельекай вобласцi што-
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год атрЫмлiваюць высокiя ураджаi гэтай культуры . Так, за апошнiя тры 
гады сярэднi ураджай азiмага жыта на эксперыментальнай базе «Кры
нiчная» склау 36,6, на э/б «Лiпава»- 42,6 ц/га. 

Размяшчэнне азiмага жыта па лепшых папярэднiках, сбалансаванае 
жыуленне з улiкам бiялагiчнай асаблiв~сц'i сорту, высокая якасць апра
цоукi глебы з выкарыстаннем новых глебаапрацо)·чых прылад, прымя
ненне iнтэграванай сiстэмы аховы раслiн ад шкоднiкау, х,варобау i пус
тазелля, выкананне комплексу тэхналагiчньо( аперацый у аптым.а.льныя 
тэрмiны i з выеокай якасцю работ дазволiлi на выдзеленым для укара- " 
нення участку ( аддзяленне «Хомiчы» эксперыменrальнай базы «Лiпава») 
у 1990 г. з плошчы 105 га сабраць па 55,8 ц/га збожжа. 

Адным з фактарау павышэння ураджайнасцi азiмага жыта з'яуляец
ца удасканальванне сiстэмы апрацоуr<i глебы з улiкам мясцовых умоу . 
Апрацоука глебы адвальнымi плугамi )·сё больш крытыкуецца . На дум
ку спецыялiстау, плужнае адвальнае узворванне неабходна спалучаць з 
безад~nальным рыхлением чызельнымi i iнш.ымi прыладамi. Адмауленне 
ад шаблону,.дыферэнцыраваны падыходда выбару спосабау i глыбiнi ап
рацоукi -важны рэзерв п·авышэння ураджайнасцi азiмага жыта . 

На Палееекай сельскагаспадарчай доследнаЦ станцыi Гамельекай 
вобласцi у 1986-1989 гг . былi праведзены даследаваннi па уплыву роз
ных спосабау асноунай апрацоукi глебы на ураджай азiмага жыта. Гле
ба доследнага участка дзярнова-падзолiстая, супясчаная на звязаных пы
лавата-пясчаных супесках, якiя з глыбiнi 0,9-1,1 м падсцiлаюцца буйна
зярнiстым пяском. Па аграхiмiчных паказчыках гэтая глеба у 13орным 
гарызонце мела сярэднякiслую рэакцыю глебавага асяроддзя (рНксr 
5,6-5,8), колькасць рухомых форма у фосфару i калiю складала адпавед
на 15,0 i 13,5 мг/100 г глебы, колькасць гумусу- 1,7, фiзiчнай глiны-
10,2% . 1 

Сорт азiмага жыта Пухаучанка . Пацярэднiк - ячм~нь, размешчаны 
пас.Jiя бульбы . Агульным фонам мiнеральных угнаенняу былi гранулява
ны суперфасфат i хлорысты калiй (Р9оК110), Якiя прымянялiся пад азiмае 
жыта у перадпасяуную культывацыю. Азотныя угнаеннi (N90) у форме 
амiячнай салетры уносiлiся у падкормку у два прыёмы. 

Асноуная апрацоука глебы складалася з лушчэння рЖышча, узвор
вання, чызеЛявання i дыскавання. Узворванне праводзiлi плугам 
ПЛН-3-35 на глыбiню 18-20 см, чызеляванне -- чызель-культыватарам 
КЧ~5.1 у д~ва сляды на глыбiню 18-20 см i дьrскаванне- дыскавай ба
раной , БДТ-3 у два сляды на глыбiню 10-12 см . Апрацоуку глебы пра
водзiлi у два тэрмiны- за 15 дзён да сяубы (ранняя) i за тры днi (поз
няя). 

Перадпасяуная апрацоука глебьr складалася з культывацыi КШП-8 
на глыбiню 5-6 см . 

Сяубу праводзiлi у аптымальныя тэрмiны (7-10 верасня) збожжа
вай сеялкай СЗУ·-3,6 на глыбiню закрывания насення 3-4 см. Норма 
высеву насення складала 4,0 млн усходжых зярнят на 1 га. Убiралi азi
мае жыта прамым камбайнаваннем у фазе поунай спеласцi камбайнам 
СК-5. Вiльготнасць зерня у· час уборкi з·вычайна складала 18-20%. 

Супраць шкоднiкау, хвароб i пустазелля пранодзiлiся наступныл ахоу
ныя мерапрыемст,вы: насенне пратручвалася фундазолам (2 кг/т), пр аз 
два-тры днi пасля сяубы уносiлiся сiмазiн з разлiку 0,3 кг/га, у фазе 
трубк;шання супраць палягання- кампазан ( 4 л/га), у пачатку каласа:-
вання супраць лiсцевых хвароб- байлетон (0,5 кг/га). · 

Улiковая плошча дзя.тщнкi 80 м2, пауторнасць чатырохразовая . Ул iк 
ураджаю падзяляначны з папраукай на стандартную (14%-ную) вiль
готнасць i 100%-ную чысцiню зерня . Матэматычная апрацоука дослед
ных даных праводзiлася метадам дысперсiйнага аналiзу. 

Метэаралагiчныя умовы для фармiравання азiмага жыта значна ад- · 
рознiвалiся па гадах даследаванняу. 

У 1986 г. сярэднясутачная тэмпература пщзетра была iВЫшэйшай за 
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шматгадовую у красавiку на 2,7°, у маi на 1,3 i у чэрвенi на 1,2°. Ападкау, 
наадварот, выпала менш за норму- у красавiку- на 38,2%, у маi- на 
94,1 i у чэрвенi -на 38,2%. Н едахоп карыснай вiльгацi у г лебе, нiзкая 
адносная вiльготнасць паветра выклiкалi дачаснае засыхание сцёблау i 
нiЖнiх лiстоу, скарацiлi фазы развiцця раслiнау. Азерненасць коласу 
склала 80-85%, маса 1000 зярнят --36-39 г. 

Умовы 1987 г. для росту i развiцця азiмага жыта складвалiся больш 
спрыяльна. Недахоп вiльгацi у, фазе цвiцення- плодаутварэння нязнач
на пауплывау на ураджай. Налiванне зерня адбывалася пры дастатко
вай вiльгацезабяспечанасцi i умовы для фармiравання ураджаю былi 
добрымi. 

Вясной 1988 г. халоднае . надвор'е замарудзiла рост i развiццё раслi
нау. У красавiку колькасць ападкау, ЯI<iя ,выпалi, сталася блi-зкай да 
нормьr, у маi- на 25% менш за норму, у чэрвенi- наадварот, больш~ за 
норму- 137,5 м·м. Выпаданне ападкау у · чэрвенi адбывалася у выглядзе 
лiуневых дажд)коу з моцнымi вятрамi, што прывяло да палягання пасе
вау на фоне павышаных доз азоту. У лiпенi i жнiунi адчувауся дэфiцыт 
глебавай вiльгацi . 

У краса,вiку i пачатку мая 1989 г. тэмпература i вЬдны рэжым для азi
мага жыта CKJiaдвaJiicя спрыяльна. У наступным метЭаумовы пагоршы
лiея. Так, у другой i трэцяй дэкадах мая · ападкау выпала толькi 7,8 мм 
пры норме 41 мм, у першай дэкадзе чэрвеня- адпаведна 19 i 24 мм. 
3 22 на 23 чэрвеня назiрауся замаразак. Кароткачасовае панiжэнне тэм
пературы да -7° адмоуна адбiлася на утварэннi завязi. Плодаутварэнне 
склала 75-80%. 

Важную ролю у павышэннi ураджайнасцi азiмага жь'Iта адыгрывае 
аптымальнае забеспячэнне рас'лiн вiлы·аццю. у нашьiх доследах самы 
вялiкi уплыу на I<олькасць .вiльгацi у глебе (табл . 1) аказвалi умовы над
вор'я года. Сухое лета 1986 г. значна Знiжала запасы вiльгацi у глебе. 
Так, :r фазе вЬiхаду раслiнау · у трубку у ворным с:Лоi · колькасць вiльгацi 
не nеравышала 6,9%, у ёJюi 20-40 см~ 5,8 i у слоi 40:..._60- 4;8%; у 
фазе васков ай спеласцi -'-- адпаведна 5,2, 4,6, 4,0%. 1 

У той жа час ва умерана-вi.J!Ьготным·перыядзе (1987 г.) колькасць 
вiль:-ацi у ворным гарызонце у фазе· выхаду раслiн у трубку дасягала 
13,9%, у слоi глебы 20-40 с·м- 11,8 i у гарызонце 40_.:60 см- 8%.; у 
фазе васковай спеласцi - адпаведна 13, 7, 9,0 i 8, 7%. 

Споеабы асноунай апрацоукi глебы аi<азвалi некаторы уплыу на вiль- · 
готнасць глебы. Так, у час пьуных усходау найбольшая вiльготнасць гле
бы ( 17,2) была на фоне чызелявання. У далейшым адрозненняу у вiль
готнасцi глебы не назiралася. У фазе выхаду раслiн у трубку вiльгот-

Т а б л i ц а 1. Уплыу спосабау асноунай апрацоукi на вiльrотнасць глеба, % 

Фаза развiцця азiмаrа ' жыта 

по)}ныя :\}сходы выхад у трубку васкован сnеласць 

Варыянт доеледу 
... -

"'' ~J..: "'1 . :r ' · ,; t::Ф ~ ...: ..: ...: ...: ""' ... о ... :roo<. :r 00 ... :roo'-
"' "' r-- :;f~Ф "' r-- otO> 

"' r-- ~::~ :а <'>-О> 
о. 00 00 о. 00 00 00 о. 00 00 00 

"':>t О> ::; О::\'13Ф ::; О> ""'"' 
О> ~ "'"'CI • 1-.u - ""'- - ""'- - .,",_ 

1 
Узворванне плугам на 0-20 14,4 17,2 16' 1 6,3 12' 1 10,0 4,3 13,7 10,2 

rлыбiню 18-20 см 20-40 5,4 8,4 8,2 4,0 8,3 7,5 
40-60 4,1 8,0 7,3 3,7 8,7 6,9 

Чызеляванне у два СЛЯ· 0-20 15,3 18,6 17,2 6,9 10,6 9,3 5,2 9,6 9,5 
ДЫ на rлыбiню 18- 20-40 5,8 9,4 8,2 4,6 9,0 7,8 
20 СМ 40-60 4,8 7,4 6,6 4,0 4,6 5,3 

д ыскаванне у два сля- 0-20 14,7 17,8 16,5 6,5 13,9 10,3 5.0 8,8 9,3 
ДЬ! на rлыбiню 10- 20-40 5,7 11 ,8 9,5 4,2 8,4 8,3 
12 см 40-60 ,4,3 8,0 7,6· 3,9 7,0 7,3 
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Т а б л i ц а 2. Гушчыня раслiн у эалежнасцi ад спосабау апрацоукi rлебы 

Уэворванне 
1 

Чыэеляванне Дысr<аванне 

~l r.: .,1 .,1 
..: r.: r.: """ с.. ..: r.: 0::: tO ~ 

Пакаэчык с.. 0:00 с.. 0:00 с.. 0:00 с.. 

~ ... "(а> 
~ ... ~~~ ~ ... ~~~ "'-"' 00 00 с. 00 00 00 00 00 

"' ::; "'"'"' "' "' о::: ~а. "' ::; "'"'"' ! - <J<O- - - <J O) - <JO)-

Высеяна насення, штjм? 380 380 380 380 380 
1 

380 380 380 380 
Узышло раслiн; шт/м2 275 335 320 272 367 320 272 339 320 
Палявал усходжасць, % 12.4 88,2 84,2 71,6; 9'6,6 84,2 71,6 89,2 84,2 
за·хавалася раслiн да 259 331 312 253 · 332 309 250 333 310 
вясны, шт . 

Перазiмавала раслiн , % 94,2 98 ,8 97,5 93,0 90,5 96,6 91,9 98,2 96,9 
Захавалася раслiн да · 222- 278 264 231 259 263 238 265 264 
уборкi, шт/м2 

368 Захавалася прадуктыу- 285 383 370 283 382 308 379 .369 
ных сцёблау, шт/м 2 

129 140 Прадуктьiуная кyciJ.ic-

1 

128 138 140 1·22 147 140 

1 

143 
тасць, % 

насць глебы павьrшалася на фоне дыскавання пры раннiх тэрмiнах апра
цоукi i знiжалася пры позняй апрацоуцы глебы. У фазе ,васковай· спелас
цi вiльготнасць глебы практычна была аднолькавай . 

Тэрмiны правЯдзення раннiх апрацовак (за 15 дзён да сяубы) дазва
лялi назапашваць большую колькасць вiльгацi, чым пры познiх апра
цоуках . 

Максiмальны ураджай раслiна стварае пры аптымальнай шчыльнасцi 
глебы. Вбрны слой лiчьщца рыхльiм, калi яго сярэдняя шчыльнасць не 
перавышае· 1,15 г/см3, шчыльным- ад 1,15 да 1,35 i вельмi шчыльным-
вышэй -за 1,35 г/см 3 . . 

У 1нашы:х дасле·даваннях : у сярэднiм за 1986-198.9 гг. перад сяубой 
ворны слой меу шrrыльнасць пры узвор.ваннi 1,09 г/см 3 , пры чызмяван
нi- 1,11 i пры дыскаваннi- 1,09 г/см3 . У фазе выхаду у трубку састау 
глебы стау больш шчыльным i пры уз·ворJЗЮJНi i чызеляван-нi склау 1,14, 
пры дыскаваннi- 1,18 г/см3. У фазе васковай спеласцi на-йбольшая 
шчыльнасц~:~_глебы адзначалася пры узворваrшi·- i дыскаваннi (1,19 г/см3 ). 
Пр-авндзенне чызеля.вання дазволiла нязначна яе знiзiць (1,17 г/см3). 

На раннiх тэрмiнах пры· ycix спасабах апрацоукi глебы паслЯ усхо
дау азiма11а ._жыта яна мела больш ш'!ыльны сr<лад, чым пры познiх тэр
м iнах правядзення. У фазе трубкавання . i васковай спеласцi тэрмiны ас
ноУ.най апрацоукi глебы не уплывалi на шчыль-насць глебы . 

Палявая усходжасць раслiнау (табл. 2) мянялася па гадах. Найболь
щая колькасць узышоушых раслiнау ад высеянага насення была у 1988 г. 
Палявая усходжасць складала 80-92% .. У 1986 г., наадварот, палявая 
усходжасць аказалася самай нiзкай (71-72%) . 

Пауната усходау не змянiлася ад прыёму асноунай апрацоукi глебы .. 
Значны уплыу на яе аказвалi тэрмiны правядзення асноунай апрацоукi 
г лебы. Так, ранняе узвор,ванне павя:Лiчвала палявую )kходжасць на 1,6%, 
чызеляванне- на 2,3 i дыскаванне- на 1,9%- у параунаннi з позняй 
апрацоукай глебы. 

За усе гады даследаванн~ зiмоука ч.iмага жыта праходзiла здаваль
няюча. Гiбель раслiн на пачатак веснавой вегетацыi не перавышала 

10%. 
Споеабы апрацоукi глебы iстотна не упльшалi на ход зiмоукi пасевау. 

Аднак своечасовая апрацоука станоуча уплывала на зiмаустойлi,васць 
азiмага жыта. Выжывальнасць раслiн у дадзеным выпадку павышалася 
з 92 да 98%. 

У сярэднiм па доеледу выжывальнасць у вясенне-летнi перыяд 
у залежнасцi ад колькасцi усходау складала . 67-85% . Больш высо
и:ай ахаванасцi раслiн са,г:зейнiчау спrыяльны рэжым увiльгатнення . 
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Т а б л i ц а 3. Структура ураджаю азiмага жыта у залежнащi ад спосабау асноунай 
апрацоукi r лебы 

Узворванне Чызеляванне 
1 

Дыскаванне 

"'' . "'1 . "'1 . 
..: ..: о:<О'- ..; ..: "'"''" ..;. ..: "'"''" Паказчык "'00 '" :tooc.. "'00 с.. 

"' ..... "(О> О> 

"' ..... "(О> О> 

"' ..... ~~ф 
00 00 ~-оо 00 00 ~-оо "" "" с. "" О> ~ 0: "'"' ~ ::: "'"'"' ::: ::: "'"'"' - и<'>- и.,_ и.,-

Даужыня сцябла, см 85 117 117 88 118 1!8 80 118 116 
Даужыня коласа, см 8,9 • 8,1 8,4 9,0 7,7 8,3 8,4 8,5 1 8,3 
Колькасць каласкоу у 26,8 25;б 26,0 28,0 24,4 25,6 25,4 26,2 25,1 
коласе, шт. 

Колькасць зярнят у ко- 39,1 42,0 42,8 39,4 39,4 42,2 38,8 43,5 41,0 
ласе, шт. 

Азерненасць, % 72,9 82,0 82,3 70,4 80,7 82,4 76,4 83,0 81,7 
·' 

Т а б л i ц а 4. Уплыу розных спосабау асноунаА апрацоукi глебы на якасць зерня 
азiмаrа жыта 

М аса 1000 зярнят, г Натура зерня, г / л , 
1 Сыры nратэlн на абса-
лютна сухое рэчыва, % 

Варыянт доеледу "i ' .,1 "'1 ' 
.... ..: о:<Ос.. ..: ..: 0:<0<- ..: ..: о:<Ос.. 

"'""'- "'"" .... :z: 00 t.. 

"' ..... ~~~ "' ..... "(О> О> 

"' ..... а~~ 00 00 "" "" ~-оо "" "" О> ::: "'"'"' ::: ::: "'"'"' ::: ~ "'"'"' - и<'>- и1'1- и со-

Узворванне на rлыбiню 37,7 43,8 41,9 618 668 649 10,20 7,75 9,25 
18-20 см 

Чыэеляванне у' два сля- 36,8 43,5 41,8 610 672 645 10,31 7,65 9,20 
ды на глыбiню 18-
20 см 

Дыскаванне у два сля- 37,6 42,6 41 '7 615 662 644 10,25 7,70 9,28 
ды на . ГЛ!>Iбiню 10-
12 СМ ' . ' 

Тэрмiны i споеабы апрацоукi . гЛебы iстотна не уплывалi на выжываль
. насю- азiмага жыта. 

Агу:Льная i прадуК:тыуная кусцiстасць азiмага жыта значна змянялася 
па гадах. Асаблiва гэта датычыцца яга прадуктыунай t<усцiстасцi. 
У 1986 г. у сувязi з сухiм j · спякотным надвор'ем у сярэднiм па доследах 
прадуктыуная кусцiстасць была сам ай нiзкай ( 1,26 прадуктыуных сцёб
лау на адну раслiну), а у 1988 г.- самай выеокай (1,65). 

Споеабы i тэрмiны правядзення асноунай апрацоукi глебы нязначна 
уплывц,11i ~а прадуктыуную кусцiстасць. Толькi пры позняй апрацоуцы 
г.11ебы чызеляванне станоуча уздзейнiчала на утварэнне сцёблау, павя
лiчыушы ix колькасць на адну раслiну на .7%. 

Структура ураджаю (табл. 3) змянялася у асноунJ;>IМ у залежнасцi 
ад году вырошчвання азiмага жыта. 

ДауЖЫf!Я сцёблау азiмага жыта у сярэднiм па доследах складала 
116-'--118 см i змянялася у . залежнасцi ад умоу надвор'я 1вясенне-летняга 
перыяду. Так, у 1986 г. жыта сталася нiзкарослым, даужыня сцёблау не 
перавышала 1 м, у той час як у 1988 г. яна дасягала 150 см. Тэрмiны i 
споеабы апрацоукi глебы не змянiлi даужыню сцёблау. 

Даужыня коласа у сярэднiм была 8-9 см, i умовы надвор'я нязнач
на уплывалi на яга велiчыню. У коласе налiчвалася 25-26 каласкоу. 
Азерненасць яго складала 80-85%. Найменшая азерненасць (70-76%) 
бЬiла у 1986 г. i найбольшая (85-88%)- у 1988 г. 

Колькасць зярнят у коласе значна залежала ад колькасцi каласкоу у 
iм. У сярэднiм па доеледу у iм налiчвалася 40-45 зярнят. Споеабы i тэр
мiны апрацоукi глебы практычна не уплывалi на колькасць зярнят, ЯI<iя 
завязалiся. Нязначнае знiжэнне коJiькасцi зярнят назiралася на варыян
це з дыскаванi;Iем. 
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Споеабы i ТЭ'РМiны правядзення асноунай апрацоукi глебы не уплыва
лi iстотна на якасць збожжа (табл. 4). Гэтыя паказчьшi значна змяня
{!iся у залежнасцi ад году даследа,ванняу. Так, м аса збожжа у залежнасцi 
ад умоу надвор.'я лета была у межах 36-43 г. У 1986 г : збожжа было 
шчуплым, маса яга складала ад 36,8 да 37,6 г., у той час як у 1987 г .- ка 
ля 44 г. Натура збожжа таксама у засушлiвым годзе была самай нiзкай. 
У той жа час сухое надвор'е садзейнiчала павелiчэнню у збожжы сырага 
пратэiну у працэнтах на абсалютна су~ое рэчыва. 

Ураджайнасць азiмага жыта значна Змянялася па гадах i менш з~ле
жала ад тэрмiнау i спосабау апрацоукi глебы (табл . 5) . 

У 1986 г. ураджай збожжа па доеледу склау 27,7 ц/га, у тым лii<Y па 
узворваннi- 26,6--28,0, па чызеляваннi- 27,2-29,5 i па дыскаваннi-
26,5-28,4 ц/га. Гэта тлумачьщца аднолы<авым дэфiцытам глебавай вiль
гацi i нiзкай адноснай вiльготнасцю паветра (менш за 30%) у час цвiцен
ня i налiвання зярнят на y·cix варыянтах доследу. Збожжа аказалася 
шчуплым, маса 1000 шт. не перавышала 38 г. 

У 1987 г. у сярэднiм па доследзе было атрымана 34,6 ц/га збожжа. 
Ураджай у варыянтах пасля узворвання склау 34,8-38,0 ц/га, пасля 
чызелявання- 32,8-33,4 i пасля дыскавання - 32,2-34,3 ц/га. Такiм 
чынам, на варыянце nасля узворвання атрымана верагодная прыбаука 
збожжа. На гэтым ,варыянце пасевы былi больш чыстымi ад пустазелля, 
маса 1000 зярнят на 3% вышэйшая, чым пасля чызелявання i дыска-
вання. -

У 1988 г. ураджай збожжа па доследзе быу на 1, ц/га нiжэйшы, чым у 
! 987 г. У фазе каласаванне -- цвiценне стаяла цёплае, сухое надвор'е, 
~кщ адмоуна пауплывала на прадуктыунае кушчэнне i nлодаутварэнне. 
Ураджай пас.i!я узворвання быу некалькi вышэйшы, чым пры iншых ело
сабах апрацоукi г лебы. 
_ У .1989 г. самы высокi ураджай азiмага жыта (4~,3 ц/га) атрьiманы 
на варыянцё доеледу пры узвор,ваннi. Чызеляванне i дыскавiшне прак-
~ычна забяспечвалi аднолькавы ураджай збожжа. . 

. У сярэднiм за чатыры гады даследа'ванняу з ·улiкам вытворчай пра
веркi сярэднi ураджай пры узворваннi склау· 35,3--37,8 ц/га збожжа, пры 
чызеляваннi- 33,9-36,0 i пры дыскаваннj- 34,3-35,8 ц/га. Чызеля
ванне i дыскаванне па ураджайнасцi былi раунацэнныя. 

_ Тэрмiны. пра,вядзення асноунай апрацоукi глебы значна уплывалi на 
урадЖай збожжа. Так, пры пра~ядзеннi узворвання за два тыднi да сяу-

1 а б л i ц а 5. Уплыу т~рмiнау i спосабау асноунай апрацоукi rлебы на ураджаilнасць 
аэiмаrа жыта · 

. Ураджайнасuь зерня, ц/rа 

' 
Тэрмiны аnрацо~кi Cll 

..: ..: ..: ..: 0: - . Сnосаб аnрацо~кi rлебы rлебы nерад " <t 
с я~ бой «> " "" "" "' "" "" "" "" с. 

::: ~ "' ::: 0: 
и 

_Узворванне ПЛН-5-35 на 18- за 15 дзён 28,0 38,0 36,1 49,3 37,8 
20 СМ 

Чыэеляванне КЧ-5,1 у два СЛЯДЫ за 15 дзён 29,5 33,4 33,9 47. 1 36,0 
на 10-12 см 

Дыскаванне БДТ-3 у два сляды за 15 дзён 28,4 34,3 33,6 46,8 35,8 
на 10-12 см 

Узворванне ПЛН-5-35 на 18- за 2 днi 26,6 34,8 34,6 45,2 1 35,3 
20 СМ 

Чызеляванне КЧ-5,1 у два сляды за 2 днi 27,2 32,8 31,2 44;4 33,9 
на 18-20 см 

д ыскаванне БДТ -3 у два сляды за 2 днi 26,5 34,4 32,2 44,2 34,3 
на 10-12 см 
HIP0 s, ц/rа: 
па тэрмiнах 1,67 2,16 1,89 l, 77 1,93 
na спосабах 1,53 1,09 1,29 1,42 1,37 

--
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Т а б л i ц а 6. Эканамiчная эфектЫунасць розных спосабау асноунаА апрацоукi глебы 

Саста9' 
Прамыя эксn-

Затраты npa-
Варыянт доеледу 

Р~сход na- луатацыйныя Прадукцый-
агрэгата лiва, кгj га затраты ; насць, га/гадз цы, чал.-

рУб/га гадз/га 

Узворванне плугам на Т-150 14,11 3,77 1,26 0,79 
rлыбiню 18-20 см ПiiH-5-35 

Чызеляванне у два сля- 1-150 10,25 3,50 1,56 0,64 
ды на rлыбiню 18- КЧ-5,1 
20 см 

Дыскаванне у два сля- Т-150 7,60 2,60 2,20 0,45 
ДЫ на глыбiню 10- БДТ-7 1' ,12 СМ 

бы азiмага жыта прыбаука збожжа склаш1 2,6 ц/га, пры раннiм чызеля
ваннi - 2,'1 i пры дыскаваннi - 1,5 ц/га у адносiнзх да познiх спосабау 
асноунай апрацоукi глебы. 

Такiм чынам, замена лямешных плугоу чызе·ль-культыватарамi або 
дыскавымi баронамi на асноунай апрацоуцы глебы 'f!e садзейнiчала па
вышэнню ураджайнасцi i якасцi збожжа азiмага жыта . 

Аналiз палiуна-энергетычнi>IХ выдаткау (табл. 6) паказау, што спо
еабы апрацоукi глебы па-рознаму уплываюць на расход палiва . Яны за
лежаць ад вiда прылар.ы, якай апрацоуваюць глебу, шырынi захопу i 
гль1бiнi апрацоукi. Пры асноунай апрацоуцы глебы адвальнрiМ плугам 
на глыбiню ворнага слоя расход гаручага склау 14,1 кг/га, чызель-куль
тыв'атарам- 10,25 i цяжкiмi дыскамi- 7,6 кг/га'. Такiм чынам, замена 
узворвання двухразовым чызеляваннем дазволiла знiзiць расход гару
чага на 7,3, а двухразовым дыскаваннем - на 53,9·%. 

. I)рам·ыя экс·плуатацыйныя выдаткi пры асноунай апр·ацоуцы .rлебы 
плу~а'м склалi 3,77 руб/га, што' на 9,3%· вышэй- за выдаткi на апрацоуку 
глебы чызель-культыватарам. Самыя· нiзкiя прамыя выдаткi · бr,1лi атры
маны прЪ! апраrtоуцы глебы цяжкай дыскавай бараноif у два· сляды 
(2,6 руб/га'). Знiжэнне прамых выдаткау на асноуную апрацоуку глебы 
тлумачыцца· вялiкай зменнай выпрацоукай . Так, пры узворваннi выпрас 
цоука за гадзiну змеинага часу· складала 1,26 га, пры чызельнай апрацоу
uы, у два сляДы - · 1,56, i пры двухразовым дыскаваннi у два сляДы-:-
2 2 га · · · · · · 

' Вь;даткi праuы пры чызельнай апрацоуцы глебы склалi 0,64 чал.-гадз/ 
га, што на 0,15 чал.-гадз менш, чым пры узвор,ваннi. Гэты паказчык а'!'
рыманы за кошт больш выеокай зменнай выпрацоукi чызель-культы!3а
тара. Пры апрацоуuы глебы цяжкай дыскавай бараной, дзе выпрацоука 
скJfала 2,2 га/гадз, затраты працы былi самымi нiзкiмi i складалi 0,45 чал.
гадз/га. Такiм чынам, 3 эканамiчнага пункту погляду, асноуная апрацоу
ка глебы пад азiмае жыта чызель-культыватарам або дяжкай дыскавай 
бараной мае перавагi перад эвычайным узворваннем лямешным плугам. 

Вывады 

1. Асноуная апрацоука глебы, праведзеная лямешным плугам, най
больш спрыяльна уплывае на ураджай збожжа. Пра,вЯдзенне чызеляван
ня i дыскавання у раннiя тэрмiны не уступае па ураюкайнасцi збожжа 
позняму узворваюiЮ . 

2. Усе споеабы ранняй апрацоукi глебы, праведзеныя за 15' дзён да 
сяубы азiмага жыта, павышаюць ураджай збожжа на 1,5-2,5 · ц/га у па-· 
раунаннi з позняй апрацо)1кай . 

3. Прымяненне на апрацоуцы ГJiебы чызель-культьшатара або цЯ.ж
кай дыскавай бараны у параунаннi з лямешным плугам дазваляе скара
цiць палiуна-энерi·етыЧ!iЫЯ выдаТJ<i i павысiць прадукцыйнасць rtрацы, 
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4. У сельскагаспадарчай вытворчасцi разам з узвор,ваннем неабход
на уключаць у работу чызель-культыватары або цяжкiя дыскi. Гэта даз
волiць павялiчыць прадукцыйнасць працы, выка,наць работы у больш 
раннiя тэрмiны. Такiм · чынам, усе споеабы апрацоукi глебы практычна 
аднолькава уплываюць на ураджай збожжа .азiмага жыта. 

палеекая сельскагасhадарчая 
доследная станцыя 

Паступi!} у рэдакцыю 
20.06.91 


