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А.!. РОДЗЬКIН, В. М. IВАНЧАНКА 

РОСТ, РАЗВIЦЦЕ 1 ПРАДУКЦЫЯНАСЦЬ РАДЫСКI 1 САЛАТУ 
ВА УМОВАХ ЦЕПЛАВОй МЕЛIЯРАЦЫI ГЛЕБ 

Навукова-абгрунтаваная норма спажывання гароднiны у сярэднiм 
на душу насельнiцтва у год складае 128-164 кг. Каб дасягнуць такага 
узроуню спажывання гароднiны у Беларусi, валавыя зборы неабходна 
павялiчьщь прыкладна у 1,2-1,4 раза [5]. Неспрыяльныя тэмi1ературныя 
умовы у большасцi раёнау Беларусi не дазваляюць атрымлiваць гаран
тавана ,высокiя ураджаi з адкрытага грунту на працягу года. Пра тое, 
што ва умовах Беларусi цяпло з'яуляецца адным з · асноуных фактарау, 
якiя лiмiтуюць прадукцыйнасць асобных сельскагаспадарчых I<ультур, 
сведчаць даныя параунання ходу тэмпературы глебы ворнага слоя Мiн
скай вобласцi i аптымальных тэмператур глебыдля росту i развiцц'я кан
I<рэтных культур (рыс. 1). 

Вrдавоч'на, што у пачатковы i канчатковы перыяды вегетацыi тэмпе
ратура глебы у Мiнскай вобласцi аказваецца на 5-10 °С нiжэйшай за 
аптымальную для тai<ix культур, як радыска i салат. Нават у найбольш 
цёплы летнi перыяд тэмпература кораненаселенага слоя глебы для iВЫ
рошчвання агуркоу i iншых цеплалюбных культур нiжэйшая за апты
маJJьную на 5-8 °С. Дадатковае а баграванне можа станоуча уздзейнi
чаць i iia раннюю бульбу, бо тэмпература глебы з канца красавiка i да 
сярэдзiны лiпеня меншая за найбоJJьш спрыяльную для гэтай культуры 
на 4-6 °С. 

Адным са шляхоу павышэння тэмпературы кораненаселенага слоя 
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Рыс. 1. Паrаунанне ходу сярэднешматгадовай (за апошнiя дзесяць гадоу) тэмпературы 
ворнага cJtnя rлебы ва умовах Мiнскай вобласцi i аптымальнай тэмпературы для росту 
i развiцця канкрэтных культур (па лiтаратурных даных) (3, 4, 6]: 1- тэмпература вор
нага слоя глебы, 2- аптымальная тэмпература для росту радыскi i салату, 3- бульбы, 
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з'яуляецца дадатковае абаграванне глебы скiднымi цёплымi водамi пра
мысловых прадпрыемствау i электрастанцый (тэмпература гэтых скiд
ных вод складае 25--40 °С). Гэта так званае нiзкапатэнцыяльнае скiд
нае цяпло, якое часта парушае экалагiчную раунавагу нанакольнага ася
роддзя. 

Адным з магчымых напрамкау ,выкарыстання скiдных цёплых вод у 
сельекай гаспадарцы з'яуляецца цеплавая мелiярацыя. Для вывучэння 
магчымасцi выкарыстання падглебавага абагравання для вырошчвання 
сельскагаспадарчых культур пры Мiнскай ЦЭЦ-4 быу абсталяваны дос
ледна-вытворчы s·частак цлошчай 1,5 га з сiстэмай абагравання глебы па 
полiэтыленавых трубах. Трубы унутраным дыяметрам 50 мм закладва
лiся на глыбiню 0,5-0,6 м з мiжтрубнай адлегласцю 1,0, 1,5 i 2,0 м. Па 
трубах цыркулявала цёплая вада, што падавалася па трубаправод~ 
урэзанаму перад градЗiрняй у цыркуляцыйны вадавод. 

На гэтым доследным участку у 1990-1991 гг. у палявым доследзе вы
вучауся уплыу абагравання глебы на рост, развiццё, прадукцыйнасць 
paiQ!ix агароднiнных культур i магчымасць пашырэння рамак вегетацый
нага перыяду для ix. Палявы дослед быу закладзены на трох абаrраваль
ных варыянтах i кантролi у чатырохразовай пауторнасцi. Варыянты дое
леду адрознiвалiся памiж сабой мiжтрубнай адлегласцю i адпаведна 

Т а б л i ц а 1. Дынамiка развlцця культур 

Дата настулле'ння фенафазы 

· Фаза раз в/ цця 
кантроль E= l,O м 1 E=l,5 м Е=2,0 м 

Радыска, вясна 1990 г. 

Высяванне 19 .04 19 .04 19 .04 19.04 
У сходы 27.04 29 .04 29 .04 02.05 
Трэцi лiст 04.05 06.05 06.05 10 :05 
Утварэнне караняплодау 12 .05 14.06 15 .05 20 05 
Уборка 28.05 03.06 06.06 12.06 
Перыяд ад сяубы да уборкi (дзён) 39 45 48 54 

Салат, вясна 1990 г. 

Высяванне 23.04 23 .04 23 .04 23.04 
У сходы 30.04 01 .05 02 .05 04 .05 
Уборка 14.06 16.06 18 .06 21 .06 
Перыяд ад сяубы да уборкi (дзён) 52 56 68 61 

Радыска, в осень 1990 г . 

Высяванне 29.08 29 .08 29 .08 29.08 
У сходы 04 .09 1 04.09 05.09 06.09 
Трэцi лiст 16.09 17 .09 18 .09 20 .09 
Утварэнне караняплодау 21.09 22 .09 23.09 25.09 
Уборка 29 . 10 29.10 29 . 10 29 . 10 
Перыяд ад сяубы , да уборкi 61 б\ б\ бl 

Салат, восень 1990 г. 

Высяванне 29.08 29.08 29 .08 29.08 
У сходы 04 .09 04 .09 05.09 06.09 

\ Уборка 29.10 29 . 10 29.10 29.10 
Перьrяд ад сяубЫ да уборкi 61 61 61 бl 

Радыска, вясна 1991 г. 

Вьrсяванне 06.05 06 .05 06.05 06 .05 
У сходы 09 .05 09 .05 10 .05 10 .05 
Трэцi лiст 28 .05 30.05 31 .05 01.06 
Уборка 17 .06 19.06 21.06 24.06 
Перьrяд ад сяубы да уборкi 42 44 46 49, 

и 



'rэмпературным рэжымам глебы. Усе агратэхнiчныя прыёмы iВЫрошчван
ня былi тыповымi для нашай зоны [1, 2]. 

19 красавiка 1990 г. была пасеяна радыска сорту Ружова-чырвоная з 
бе.'IЫМ кончыкам i 23 красавiка- салат сорту MacJ<oycкi парнiковы. Як 
вiдаць 'з ' табл. 1, на працягу усяго лерыяду вегетацыi назiралася аПя
рэджванне тэмпау росту раслiн, ЯJ<iя вырошчвалiся на абаrравальным 
грунце, у параунаннi з кантролем. Так, усходы радыскi на варыянце з 
мiжтрубнай адлегласцю Е'= 1,0 м з'явiлiся на пяць дзён раней у адносi-

Т а 6 л i ц а 2. УраджаАнасць радыскi 1 салату 

Ураджаi!насць, ц / га 

Варыянт вясна 1990 г. 1 восень 1990 г./ в:сна 1991 г. 

Радыска 

E=J,O 164,0 122,6 122,0 
Е=1,5 260,0 95,0 143,4 
Е=2,0 203,0 65,0 125,4 
Кантроль 152,0 44,5 90,0 
НIРо1 39,4 36,5 23,8 
HIPoot 57,9 53,7 35,2 

Салат 

Е=1,0 404,6 64,3 
Е=1,5 398,8 34,3 
Е=2,0 408,8 31,1 
Кантроль 288,0 13,0 
HIPo1 44,6 20,2 
HIPoot 65,6 29,7 

liax да неабагра,rзальнага участка. Варыянты з Е= 1,5 i 2,0 м займалi пра
межкавае становiшча. К пачатку уборкi разрыу памiж самым цёплым 
варыянтам Е= 1,0 м i кантролем складау ужо два тыднi. Самы высокi 
ураджай радыскi быу атрыманы на варыянце з мiжтрубнай адлегласцю 
Е= 1,5 м (табл. 2)- на 77% вышэй, чым на кантролi. У той жа час 
ураджайнасць радыскi на варыянце Е= 1,0 м была нiжэйшай, чым у 
менш цеплазабяспечаных ,варыянтау Е= 1,5 i 2,0 м, хоць i крыху вышэй
шай у. параунаннi з кантролем. Вiдаць, на больш познiм этапе развiцця 
тэмпература глебы у варыянце Е= 1,0 м была крыху залiшняй для росту 
радыскi. 

Развiццё салату, што вырошчвауся ва уkовах дадатковага падглеба
вага абагравання, таксама iшло больш паскоранымi тэмпамi. Першыя 
усходы салату на варыянце Е"= 1,0 м з'явiлiся на пяць дзён раней, а убор
ка была праведзена на тыдзень раней, чым на кантролi. У той жа час 
ураджайнасць салату на ycix абагравальных ,варыянтах была прыблiзна 
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Рыс. 2. Дынамiка назапашвання бiямасы радыс!<i- а- тэрмiн высяванця- вясна 
1991 r., б-восеиь 1990 г.: 1-кантроль, 2-вары:янт з Е=2,0 м, 3-E=I,5, 4-E=I,O м 



аднолькавай i на 38-42% перавышала ураджайнасць на кантролi. Вi
даць, для салату 2 м- гэта дастатковая адлегласць памiж цеплавымi 
элементамi. 

У 1991 г. доеледы з радыекай ва умовах абагравання глебы былi 1 пра
ведзены пауторна . Адзiн канчатковы ураджай не можа расi<рьщь пры
чынную залежнасць жыцця раслiн ад розных фактарау. Была даследава
на дынамiка назапашвання бiямасы радыскi на працягу перыяду вегета
цыi. 

Як вiдаць з рыс. 2, у пачатку вегетацыi раслiны абагравальных ва
рыянтау па тэмпах назапашвання бiямасы пераузыходзiлi кантрольныя. 
Пры гэтым назiрауся выразны падзел варыянтау у залежнасцi -ад ступе
нi цеплазабяспечанасцi. Пачынаючы з другой дэкады чэрвеня, прырост 
бiямасы радыс1<'i на самым цёплым варыянце- Е= 1,0 м быу ужо нiжэй
шы, чым на прамежкавым варыянце з Е= 1,5 м. Вiдаць, прычьшу гэтай 
з'явы трэба шукаць у залiшняй тэмпературы глебы, бо iншыя умовы вы
рошчвання абсалютна iдэнтычныя. 

Парауноуваючы рыс. 2 i 3, можна зрабiць вы,вад, што некаторае па
мяншэнне прыросту сухага рэчыва на варыянце з Е= 1 ,О м супадае з 
рэзкiм павелiчэннем тэмпературы глебы. Tai<, у перыяд з 10 па 20 чэрве
ня тэмпература кораненаселенага слоя глебы на гэтым варыянце дасягае 
ужо 20 °С i перавышае аптымальную для росту радыскi у перыяд фармi
равання караняплодау. Вiдаць, гэты фактар i паменшыу канчатковы 
ураджай радысi<i на самым цёплым варыянце з Е= 1,0 м. 

3 табл. 2 вынiкае, што, як i у 1990 г . , прадукцыйнасць радыскi на ва
рыянце з Е= 1,0 м у канчатковы1'vl вынiку была меншай, чым на варыян
тах з Е= 1,5 i 2,0 м, хоць i большай, чь'м на кантролi. Значыць, для больш 
паспЯховага вырошчвання радыскi ва умовах адкрытага абагравальнага 
грунту сiстэму абагравання неабходна канструяваць так, каб мqжна бы
ло пазбегнуць негатыунага уздзеяння больш высокiх, чым гэта патрэбна 
для аптымальна1· а росту культуры . тэмператур глебы. 

Развiццё раслiн , як i у 1990 г., пры павелiчэннi тэмпературы г.iJебы 
паскаралася (табл. 1). Так, выспяванне радыскi на ,варыянце з Е=1,0 м 
адбылося на тыдзень раней, чым на кантролi. 

Для вывучэння перспектыны працягу вегетацыйнага сезона за кошт 
дадатковага абагравання у канцы жнLуня 1990 г. быу закладзевы палявы 
дослед з раннiмi гароднiннымi кулыурамi- радыекай i салатам. 

На рыс. 2, б пададзена дыяграма назапашванн·я бiямасы раслiнамi 
радыскi. Ужо Пры першым адборы проб (27 верасня) раслiны, выраш
чаныя на абагравальных варыянтах, значна · апярэдж.валi кантрольныя. 
У далейшым назапашванне бiямасы радыскi на абагравальных варыян
тах таксама адбывалася хутчэй, прычым назiралiся выразныя адрознен
нi па варыянтах (у залежнасцi ад ступенi абагравання). 
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Рыс. 3: Сезанны ход тэмпературы ворнага 
слоя глебы у 1991 г.: 1- кантроль, 2- ва
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'ны перыяд ~ з 18 па 29 кастрычнiка. За Гэты nерьнrд тэмnер~тура nавет· 
ра 3Нi3iлася да 3-4 °С, рэ3ка панi3iлася i мiнiмальная тэмпература. 23 
кастрычнiка на3iраS·ся моцны 3а1v1ара3ак: -2,3, --2,5, --3 i -3,5 °С ад
паведна для варыянтау 3 Е= 1 ,0, 1 ,5, 2,0 м i д.1я кантролю. Прырост бiя
масы на ка'нтролi практычна спынiуся; на варыянтах 3 падаграваннем 
ён крыху 3амаруд3iуся, аднак раслiны працяrвалi рост. 

3 табл. 2 вiдаць, што пры павышэннi тэмпературы глебы у асеннi пе
рыяд прадукцыйнасць ранняй а1·ароднiны таксама павышаецца. У ра
дыскi, вырашчанай на самым цёплым варыянце- 3 Е= 1,0 м, пры не" 
спрыяльных I<лiматычных умовах восенi быу атрыманы высокi ураджай 
та,варнай прадукцыi. 

Паколькi у нашых доследах высяванне было ажьщцёулена 3нарок са 
спа3неннем i iснуе магчымасць врмiны асснняй сяубы 3рабiць больш 
paннil\li (пачатак, с~рэдзiна жнiуня)' магчыма ра3лiчв:щь на атрыманне 
больш высокага ураджаю пры летне-асеннiм высяваннi. 

Вывады 

1. Дадатковае абаграванне !Юраненаселенага слоя глебы адкрытага 
грунту сад3ейнiчае больш хуткаму росту i развiuцю сельскагаспадарчых 
культур. 

2. Ва yJVIOвax цеплавой мелiярацыi глебы магчыма правод3iць асенняе 
высяванне радыскi, салату i атрым.Т1i,ваць паунацэнны ураджай. 

3. У летнi перьrяд можа у3нiкнуць 3Вышаптымальньr для раслiн тэм
пературны рэжым глебы, таму абаrраванне павiнна бьщь рэгулюемым. 

4. Выкарыстанне цёплых скiдных вод для ,абаrравання глебы ва умо
вах Белару.сi мае значную эканамiчную перспектьшу. 
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