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МIНIМАЛIЗАЦЫЯ АПРАЦОУКI ГЛЕБЫ 

У ЗБОЖЖАВЫМ ЗВЯНЕ СЕВАЗВАРОТУ 

Павышэнне ураджайнасцi сельскагаспадарчых культур магчыма 
толькi на аснове укаранення навукова абгрунтаваных сiстэм земляроб
ства, часткай якiх з'яуляецца рацыянальная сiстэма апрацоукi глебы 
у севазвароце. 

Мехацiчная апрацоука глебы павышае агратэхнiчную эфектыунасць 
севазваротау, угнаенняу, новых сартоу i iнrnыx сродкау iнтэнсiфiкацыf 
земляробства. Аднак такая апрацоука, асаблiва узворванне i глыбокае 
рыхление, з'яуляецца самай энергаёмiстай i дарагой аперацыяй у тэх
налагiчным працэсе. На яе прыпадае 40% энергетычных i не менш за 
25% праuоуных затрат ад усяго аб'ёму палявых работ пры вырошчван
нi rельскагаспадарчых культур. 

Вядома таксама i адмоунае дзеянне цяжкiх машын i выкарыстання 
штогадовага узворвання на аграфiзiчныя уласцiвасцi як ворнага, так i 
падворыуных слаёу глебы. 3 гэтай прычыны важнай задачай з'яуляец
uа пошук шляхоу мiнiмалiзацыi апрацоукi глебы без знiжэння ура
джайнасцi сельскагаспадарчых культур у севазвароце. 

Вывучэнне прыёмау мiнiмалiзаuыi апрацоукi глебы у Беларускiм НДI 
землярабства i кармоv праводзiuuа на лёгкасуглiнкавай глебе экспе
рьтментальнай базы «Жодзiна» у напрамку ска.рачэння глыбiнi апра
uоукi i выкарыстання новЪiх высокапрадукцыйных глебаапрацоучых 
прылад. Для гэтага закладзевы працягЛы стацыянарны дослед у сямi
польным севазвароuе, дзе удзельная вага збожжавых культур складае 
71.5%, з наступным чаргаваннем культур: аднагадовыя травы ; ячмень, 
азiмае жыта, авёс, ячмень з падсяваннем канюшыны, канюшына, тры
цiкале яравое. 

У артыкулс прыводзяцuа даныя за 1987-1991 гг. па збожжавым 
звяне севаэвароту азiмае жыта-авёс-ячмень з падсяваннем канюшы
ны. г. зн. 100% збожжавых культур у звяне. Такiя звёны севаэвароту 
з'яуляюuца характэрнымi для аддаленых зямель i каля комплексау з ад
кормам свiней. 

У схему доследау па вывучэннi сiстэмы асноунай апрацоукi глебы 
у севазвароце уключаны наступныя варыянты: 1) агульнапрынятая 
апраuоука глебы, г. зн. лушчэнне на глыбiню 5-7 см+узворванне на 
20-22 см (штогод); 2) мелкая- лушчэнне на глыбiню 5-7 см+ дыска
ванне на 10-12 см '(штогод); 3) камбiнаваная апрацоука у севазваро
uе: пад аднагадовыя травы, азiмае жыта, ячмень з падсяваннем каню
шьrны .- агульнапрынятая, пад ячмень, авёс- мелкая; 4) мелкая ад
вальная з чызельнай: пад ячмень, азiмае жыта, авёс- адвальнае 
лушчэнне на глыбiню 10-12 см+чы3еляванне на глыбiню 20 см, а пад 
аднагадовыя травы i ячмень 3 падсяваннем канюшыны - чы3еляванне 
на глыбiню 25 см; 5) агульнапрынятая 3 падглебавым рыхлением: паД 
ячмень, а3iмае жыта, авёс- агульнапрынятая, пад аднагадовыя травы 
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i ячмень з падсяваннем канЮшыны- падглебавае рыхление на глыбi· 
ню 45 см; 6) спалучэнне агульнапрынятай з глыбокай: пад ячмень, азi· 
мае жыта i авёс- агульнапрынятая, пад аднагадовыя травы i ячмень 
з падсяваннем канюшыны - узворванне на глыбiню 25 см; 7) пласка· 
рэзная- лушчэнне на глыбiню 5-7 см+ апрацоука пласкарэзам на 
20-22 см; 8) чызельная- чызеляванне пад усе культуры севаэвароту 
на глыбiню 20-22 см з папярэднiм лушчэннем на 5-7 см; 9) чызельная 
з падглебавым рыхлением: чызеляванне на глыбiню 20-22 см пад яч· 
мень, азiмае жыта, авёс; падглебавае рыхление на глыбiню 45 см пад 
аднагадовыя травы i ячмень з падсяваннем канюшыны; 10) позняя: 
штогадовае узворванне 15 кастрычнiка без папярэдняга лушчэння. 

У доследзе варыянты апрацоукi глебы здзяйсняюцца наступнымi 
глебаапрацоучымi прыладамi: узворванне- плугам ПЛН-3-35; адваль
нае лушчэнне- ПН-2-40; дыскаванне- БДТ-7; чызеляванне- КЧ-5,1; 
пласкарэзную апрацоуку праводзiлi пласкарэзам КПГ-2,2 у агрэгаце 
з iгольчастай бараной БIГ-3; падворыунае рыхление- чызельным плу
гам ПЧ-4,5. Угнаеннi пад збожжавыя культуры уносяцца з разлiку 
N8оРбоКiоо-

Глеба доследнага участка дзярнова-падзолiстая лёгкасуглiнкавая 
з колькасцю гумусу 2,4-2,6%, К20 i P20s- 22-24 мr/100 г глебы, 
рНксi 5,9-6,2, гiдралiтычная кiслотнасць- 2,3-2,4 i сума паглынутых 
асноу- 5,6-5,8 мэкв/100 г глебы. 

У доследзе высявалiся раянiраваныя сарты: азiмае жыта Пухаучан
ка, авёс Буг, ячмень Зазерскi 85. 

Аналiз атры:маных даных ураджайнасцi збожжавых культур у звя
не севаэвароту паказау, што своечасовасць правядзення апрацоукi гле
бы з'яуляецца галоунай умовай атрымання высокiх i устойлiвых ура
джаяу. Перанясенне узворвання са жнiуня на кастрычнiк пад авёс i яч
мень, а пад азiмае жыта правядзенне яго за два днi да сяубы выклiкала 
рэзкае знiжэнне ураджайнасцi ycix вывучаемых культур: азiмага 
жыта- на 6,6 ц/га, ауса- 3,6, ячменю- 3,5 ц/га. Аднак узворванне 
з'яуляецца вельмi працаём!{iм i малапрадукцыйным nрацэсам i nравесцi 
яго у аптымальныя агратэхнiчныя тэрмiны: вельмi складана. Як nака
залi даследаваннi, яго паспяхова можна замянiць аnрацоукай цяжкай 
ды:скавай бараной, чызельнымi культыватарамi, nласкарэзамi, г. зн. вы
карыстаць нетрадыцыйныя сiстэмы апрацоукi глебы на базе новых вы:
сокапрадукцыйных прылад. За усе гады даследаванняу ураджайнасць 

Т а 6 л i ц а 1. УраджаАнасць культур у эбо:ж:жавым звяке севаэвароту пры розных 
сlстэмах апрацоукi глебы, цfга 

Ячмень з ладсевам 
канюшыны 

Сярэдняе Аэ!мае жыта, Авёс, 
BapьtSIНY доеледУ 1987-1989 гг. 1988-1990 гr. 

1989 r.jl990 r . ,l991 г . 
за тры 

гады 

1. Агульнаnрынятая (кантроль) 44,0 39,5 37,7 32,0 42,9 37,5 
2. Мелкая 43,1 38,7 38,4 32,2 42,9 37,8 
3. Камбiнаваная 43,7 39,7 37,8 32,5 42,2 37,5 
4. Мелкая адвальная+чызель-

на я 45,3 41,9 35,9 33,5 43,3 37,6 
5. Агульнапрынятая з падгле-

бавым рыхлением 47,5 42,9 39,8 34,7 44,4 39,5 
6. Спалучэнне агульнапрыня-

тай з глыбокай 46,4 39,0 38,8 32,2 40,6 37,2 
7. Пласкарэзная 43,6 39,3 37,4 34,2 39,1 36,9 
8. Чызельная 44,2 39,7 37,5 34,6 40,6 37,6 
9. Чызельная з nадглебавым 

рыхлением 44,5 41,3 37,9 35,9 44,5 39,4 
10. Позняя 37,4 35,9 33,6 32,5 36,0 34,0 
НIPos. u}ra 1,92-3,0 1,9-2,88 1,39 1 ,83 2,92 2,04 



вынучаемых збожжавых культур была nрактычна аднолькавай SIK п~ 
узворваннi, так i па безадвальных апрацоуках (табл. 1). Аднак пры 
практычна аднолькавых ураджаях перавага заставалася за нетрады

цыйнымi спосабамi. Так, прадукцыйнасць чызельных i дыскавых пры
лад была значна больш высокай, чым плуга. I(aлi за 1 гадз рабочага 
часу можна узараць трактарам Т-1501( у агрэгаце з плугам ПЛН-5-35 
толькi 1,04 га, то дыскамi можна апрацаваць 3,~ га, а чызелем у залеж
насцi ад глыбiнi апрацоукi- 2,6-3,2 га. Затраты палiва пры чызель-

т а б л i ц а 2. Засмечанасць пасевау ячменю пустаэеллем пры розных 
сiстэмах асноунай апрацоукi rлебы 

l(олькасць nустаэелля, wт/м1 Маса nаветра· 
на-сухога 

nустаэелля 
Варыянт доеледу nерад х!м!чнаl\ 

nерад х!мiчнаl\1 nерад npanoлкall, 
nраnолкай уборкай гfм1 

1. Агул~>напрынятая (кантроль) 285 121 192 
2. Мелкая 223 74 273 
.1. К:амбiнаваная 184 104 175 
4. Мелкая адвальная+чызельная 159 103 150 
5. Аrульнапрынятая з падrлеба-

92 вым рыхлением 155 87 
G. Спалучэнне аrульнапрынятай 

195 79 131 з глыбокай 
7. Пласкарэзная 301 154 227 
li. Чызельная 235/1 98 208 
9. Чызельная з падглебавым рых-

92 
1 

374 леннем 267/8 
10, Позняя 359/42 217 366 

най апрацоуцы складаюць 3,5-.11 кг/га, пры дыскаваннi- 4,4, а пры 
узворваннi- ужо 20,3 кг/га, адпаведна энергазатраты- 599, 342 i 
1024 МДж/га. 

Да таго ж шматразовае скарыстанне цяжкай тэхнiкi пры апрацоуцы, 
унясеннi угнаенняу i сродкау аховы раслiн садзейнiчае пераушчыль
ненню глебы, асаблiва падворыуных яе слаёу, а вынiкам выкарыстання 
штогадовага адвальнага узворвання на пастаяиную глыбiню з'яуляец
ца утварэнне «плужнай падэшвы», з-за чаго парушаецца водны, павет
раны i цеплавы рэжым глебы. 

У праведзеных даследаваннях прыбаука ураджайнасцi вывучаемых 
культур пры разушчыльненнi i яго паслядзеяннi па фоне агульнапрыня
тага узворвання у азiмага жыта склала 3,5 ц/га, ауса- 3,4 i ячменю-
2,0 ц/га. Зауважана тэндэнцыя да павелiчэння ураджайнасцi гэтых куль-
тур ад разуiillчыльнення i па фоне чызельнай апрацоукi. . 

Паглыбленне ворнага слоя за кошт выварочвання на паверхню пяцi
сантыметровага падзолiстага гарызонта не дало станоучых вынiкау
ураджайнасць вынучаемых культур не павялiчылася. 

Засмечанасць пасевау збожжавых культур пустазеллем паказана на 
прыкладзе апошняй культуры звяна севаэвароту-ячменю (табл. 2). 
Найбольшай яна была на варыянце, дзе штогод выкарыстоувалася поз
няе узворванне. Тут жа зауважана успышка засмечанасцi i шматгадо
вым пустазеллем - асотамi i пырнiкам паузучым. Некалькi больш, чым 
на кантролi, былi заемечаны пасевы ячменю i на варыянце штогадовай 
пласкарэзнай апрацоукi. На варыянтах мелкай i чызельнай апрацовак 
пустазелля было прыблiзна столькi, колькi i на кантролi. Такая ж за
канамернасць адзначана i па масе паветрана-сухога пустазелля. 

Вызначэнне фiзiчных уласцiвасцей глебы паказала, што у слоi 0-
10 см яны па ycix сiстэмах асно)·най апрацоукi адрознiвалiся нязначна. 
Аднак у слоi 10-20 см аб'ёмн~я маса на варыянце, дзе на працягу пяцi 



Т а б л i ц а 3. Фiэiчныя уласцiаасцi r лебы пад ячменем у эалежнасцi ад розных 
сiстэм асноунаА аnрацоукi (сярэдняе эа веrетацыю 1991 г.) 

Варыян"Р доеледу 

1. Агульнаnрынятая (кантроль) 

2 

3 

4 

. Мелкая 

• :Камбiнаваная 

. Мелкая адвальная+чызель-

6 

· 7 
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на я 

. Сnалучэнне агульнаnрыня-
тай з глыбокай 

. Чызельная 

. Чызельная з naдr лебавым 
рыхленнеы 

. liозняя 
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1,41 45,6 
l,i1 44,3 
1,40 45,7 
1,51 41,3 
1,39 46,2 
1,38 45,3 
1,39 46,9 
1,41 44,5 
1,40 45,8 
1,39 45,0 
1,41 45,7 
1,52 41,2 
1,38 46,8 
1,43 42,0 
1,37 46,5 
1,34 i4,8 

u 'i:: ~ .~:а ~~ !:::"'- "'"'- ~ 
.,о ~g~ ~1::~ .о..: 

"'"' ~~~--- "' . =:д == ~ ~·- ~~ 
.,., 

1~ ~ :r !:::"' • о.:;( • о." »о. ;>,:>" 
~~~ \С)~~ ... "' оё ..: ..... <'>u U<O 

37,6 8,0 71,4 28,5 
39,0 5,3 71,1 28,8 
39,7 6,0 75,0 24,9 
37,7 3,6 56,4 43,5 
37,5 8,7 63,6 36,3 
39,5 5,8 33,0 67,0 
38,4 8,4 65,8 34,"1 
38,7 5,7 57,9 42,1 
39,5 6,2 68,8 31,2 
38,8 6,2 65,0 35,0 
38,0 7,7 58,6 41,3 
38,7 2,5 69,8 30,2 
39,0 7,7 58,6 41,4 
37,7 4,3 62,2 37,8 
38,3 8,2 54,9 45,0 
35,7 9,0 59,4 40,5 

тадоу праводзiлася мелкая апраuоука на глыбiню 10- 12 см цяжюм1 
дыскавымi баронамi, i на варыянце штогадовай чызельнай апрацоукi 
была больш высокай, чым на варыянце штогадовага узворвання. Але 
павышаная шчыльнасuь у гэтым слоi адмоуна не уплывала на ураджай, 
паколькi асноуная маса каранёу раслiн знаходзiцца у слоi 0-10 см. 
Астатнiя паказчыкi, якiя вызначаюць фiзiчны стан rлебы, не мелi вялi-
кiх адрозненняу (табл-. 3). . 

Такiм чынам, у вынiку праведзеных даследаванняу вызначана, што 
тэ·рмiн впрацоукi rлебы з'яуляецца найважнейшым паказчыкам пры 
вызначэннi сiстэмы апрацоукi. Для правядзення асноунай апрацоукi 
глебы пад збожжавыя культуры у аптымальныя агратэхнiчныя тэрмiны 
неабходна шырока скарыстоуваць высокапрадукцыйныя шыроказахоп-

. ныя прылады- чызельныя культыватары, а на акультураных глебах
i дыскавыя бароны. Эфектыуным прыёмам з'яуляецца разушчыльненне 
падворы)'нага гарызонта. 

БелНД!ЗiК Паступiу у рэдатщьиа 
29.12.91 


