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АКУЛЬТУРВАННЕ 

ВЬIПРАЦАВАНЬIХ ТАРФЯНЬIХ МЕСЦАРАДЖЭННЯУ, 

ПАРУШАНЬIХ МЕЛIЯРАЦЬIННЬIМI CICTЭMAMI 

Штогод у рэспублiцы выпрацоуваецца на палiва i для угнаенняу 
8.,--10 тыс. га тарфянiкау. Арганагенны слой тарфяной залежы, якi за
стауся, характарызуецца нiзкай эфектыунай урадлiвасцю i яго акуль
ТJJ-IВанне у сельскагаспадарчай вытворчасцi патрабуе значных затрат i 
с:уu,цкау , пэуных ведау [1, 2]. Акрамя таго, пры будаунiцтве мелiяра
цLu:;,ай сеткi часта парушаецца каля чвэрцi плошчы выпраЦаваных 
тарфяных месцараджэнняу. На паверхню астаткавага слоя торфу насы
паецца значны слой неурадлiвага лясчанага грунту. 



Даследаваннi па распрацоуцы прыёмау акультурвання i эфектыуна
га сельскагаспадарчага выкарыстання торфавыпрацовак, парушаных 
пры будаунiцтве мелiярацыйнай сiстэмы, выконвалiся намi у 1982-
1987 гг. у саугасе «Замошша» Барысаускага раёна Мiнскай вобласцi, 
дзе пры будаунiцтве магiстральнага канала быу выняты мiнеральны 
грунт i слоем 18-23 см нанесены на астаткавую тарфяную залеж магут
насцю 40-45 см. 

Насыпны грунт, прадстаулены сувязным пяском, меу наступную 
аграхiмiчную характарыстыку: агульны гумус- 1,36%, рНкСl 7,1, гiд
ралiтычная кiслотнасць- 0,46, сума паглынутых асноу- 27,7, ступень 
насычанасцi асновамi- 98,4%. рухомыя формы P20s- 15,2 i KzO -2,3 
мг/-100 г глебы. 

Характарыстыка зетаткавага слоя тарфяной залежы: рНкс1 5,9, .гiд
ралiтычная кiслотнасuь- 27,9, сума паглынутых асноу- 132,4, сту
пень насычанасцi асновамi 82,6%, рухомыя формы Pz05 -14,2 i К2О-
4,9 мг/100 г глебы. Па батанiчнаму саставу торф драунiнны з прымес
сю гiпнавых iмхоу, трыснягу, вахты. 

Вненой 1982 г., у адпаведнасцi са схемай правядзення доследау, была 
апрацавана глеба, унесены арганiчныя i мiнеральныя угнаеннi i высея
ны сельскагаспадарчыя культуры. Вывучэнне прыёмау акультурвання 
выпрацаваных тарфяных месцараджэнняу, парушаных пры будаунiцт
ве мелiярацыйных сiстэм, праводзiлася у чатырох звёнах папярэднiх 
культур: 1) шматгадавыя травы (1982-1987 гг.); 2) бульба (1982 г.)
шматгадавыя травы ( 1983-1987 гг.); 3) лубiн (1982 г.)- бульба 
(1983 г.)- шматгадавыя травы (1984-1987 гг.); 4) гароха-авёс 
(1982 г.)- кукуруза+сланечнiк (1983 г.)- бульба (1984 г.)- шмат
гадавыя травы ( 1985-1987 гг.). Састау травасумесi: каласоунiк без
асцюковы- 7 кг/га, канюшына лугавая- 5, аусянiца лугавая- 8 i цi
мафееука лугавая - 7 кг/га. 

Фосфарныя i калiйныя угнаеннi пад усе культуры уносiлi у норме 
па 150 i 240 кг/га д. р. Норма азотных угнаенняу пад лубiн, гароха-ау
сяную сумесь i шматгадавыя травы складала 50, пад бульбу, кукуруза· 
сланечнiкавую сумесь i шматгадавыя травы (двух-шасцi г. к.) -
150 кг/га д. р. Мiнеральныя угнаеннi пад шматгадавыя травы прымяня
лiся у два тэрмiны: вясной доза мiнеральных угнаенняу склала 
N7sP1sцK12o i пасля першага укосу трау N1sK12a- Гной (60 т/га) уносiуся 
перад закладаннем доследу. 

Вегетацыйны перыяд 1982 г. быу халаднаватым i вiльготным, 1983 г.
цёплым i сухiм, 1984 г.- блiзкiм да сярэдняй шматгадовай нормы. 
У час вегетацыi 1985 г. выпала ападкау на 70 мм менш за норму i ся
рэднясутачная тэмпература паветра склала 13,2 °С, што на 0,3 ос нiжэй 
за сярэднiя шматгадавыя паказчыкi. Лета 1986 г. было дажджлiвым i 
цёплым, а 1987 г.- засушлiвым i больш халодным. 

Нанясенне значнай колькасцi пяску на паверхню зетаткавага слоя 
торфу выпрацаванага масiву значна пзуплывала на змяненне водна-

Т а б л i ц а 1. Уплыу пескавання астаткаваrа слоя выпрацаванаrа тарфяноrа 
месцараджэння на яrо водна-фi:siчныя уласцlвасцl 

Паказ•ык упасцlвасцl гпебы 

Аб'ёмная маса, r/смз 
Удзельная маса, r/см1 

Поуная вiльrацяёмiстасць, % 
Найменшая вiльгацяёмiстасць, % 

У•ас.-ак з неnаmкоджаным 1 У•астак 3 пескаваннеаr 
споем 

c.nol! rпебы, см 

0-25 25-45 0-22 25-45 

0,26 0,30 1,50 0,29 
1,62 1,88 2,61 1,65 

84,0 84,0 42,0 83,0 
62,5 71,4 26,4 57,6 

., 



фiзiчных уласцiвасцей верхияга слоя тарфяпога мссцараджэння 
(табл. 1). Пад уплывам пескаванн я у верхнiм слоi глсбы рэ3ка павысi
лася аб'ёмная маса, у 1,6 раза павялiчылася i удзельная маса. У той 
жа час поуная i наймевшая вiльгацяёмiстасuь 3Нi3iлася адпаведна з 84 
да 42 i з 62,5 да 26,4%. 

Назiраннi паказалi, што на участку 3 унясеннем значнай колькасцi 
пяску на астаткавы слой торфу узроунi грунтавых вод у гады даследа
ванняу знаходзiлiся на rлыбiнi 103-146 см ад паверхнi глебы, што на 

vt rш х х11 1 " vt ,. 1 : " vt ", х xu " tr r1 VТII х xv п tv " vm 
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Рыс. 1. У3роунi rрунтавых вод на доследных участках: J- 3 маrутнасцю астаткаnага 
слоя торфу 40-45, 2-3 насыпным мiнеральным грунтам 18-23 см 
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Рыс. 2. Вiльгацезапасы у слоi rлебы 0-50 см: 1- насылны мiнеральпы грунт 18-23, 
2- астаткаnы слой торфу 40-45 см 

28-48 см нiжэй, чым на палях 3 непарушаным тарфянiкам (рыс. 1). 
На участку з пескаваннем зетаткавага слоя торфу у сувязi з меншай 

вiльгацяёмiстасцю пяску вiJiьгаце3апасы актыунага слоя (0-50 см) гле· 
бы у вегетацыйны nерыяд першага года асваення cклaJii 161,4-202,5 мм, 
цi на 140,9-157,5 мм менш, чым на палях з непарушаным тарфянiкам 
(рыс. 2). 

У наступныя гады дзякуючы больш iнтэнс1унаму водаспажыванню 
сельскагаспадарчымi культурамi адро3ненне у вiльrаце3апасах на пес
каваным i непарушаным участках значна зменшылася. Так, у 1983 г. яно 
склала 36,5-55,0 мм, у 1984 г.- 31,2-74,2, у 1985 г.- 11,7-28,7 i у 
1986 г.- 29,8-48,1 мм [5]. 

Эфектыуным пры акультур.ваннi пашкоджыiых торфавыпрацовак 
было унясенне мiнеральных i арганiчных угнаенняу. Устаноулена, што 
без унясення угнаенняу немагчыма атрыманне значных ураджаяу сель
скагаспадарчых культур. У сярэднiм за шэсць гадоу ва ycix звёнах се
вазвароту прадукцыйнасць раслiн склала 4,9-9,2 ц/га сухага рэчыва 
(табл. 2). 
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Т а б л i ц а 2. Эфектыунасць угнаенняу nры акул~турваннl nашкод:ааиых 
выпрацаваных тарфянiкау (у сярэднiм эа 1982-1987 rr.) 

Без угнаеннн9' 1 NРК. 1 NРК.+бО wjra гною 
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4,9 3,4 0,6 75,3 47,4 8,0 5,3 81,9 54,1 9,1 5,0 
7,3 6,9 0,9 69,4 49,2 7,3 4,7 74,9 52,2 8,0 5,1 
9,2 7,9 1,1 72,0 54,8 7,\ 2,4 78,7 61,2 7,9 2,4 
8,3 8,1 0,9 65,8 50,1 6,5 3,3 72,2 55,4 7,1 3,6 

Т а б л i ц а 3. Vnлыу апрацоукl rлебы на nрадукцыйнасць сельскагаспадарчых культур 
i акупнасць затрат на асушэнне 1 акультурванне выпрацаваных тарфянiкау 

(у сярэднiм эа 1982-1987 п.) 

Дыскаванне 1 У зворванне з дыскаваннем 

Звяно акупнасць акупнасць 
сева-

сухое сыры сухое сыры 

рэчыва, к. адз., лратэiн, кап/таль- рэчыва, 
к. адэ., пратэiн, кап/таль-

эвароту 
цjra ц/га ц/га ных эатра'l, ц/г~ цjга цjra ных затрат, 

rадо9' rадо9 

1 75,3 47,4 8,0 5,3 82,8 54,8 9,0 4,8 
2 69,4 49,2 7,3 4,7 77,5 54,2 8,3 4,4 
3 72,0 54,8 7,1 2,4 82,0 63,1 8,5 2,3 
4 65,8 50,1 6,5 3,3 72,9 55,2 7,2 3,2 

Унясенне лоунага мiнеральнага }тнаення забяспечыла у сярэднiм 
за шэсць гадоу атрыманне з кожF.ага гектара 65,8-75,3 ц сухага рэчы
ва раслiнаводчай прадукцыi, што у 7,8-15,3 раза больш, чым на ня
уrноеных палях. Выхад кармавых адзiнак з 1 га павысiуся да 47,4-
54,8 ц i сырага пратэiну- да 6,5-8,0, цi адпаведна у 6,9-13,9 i 6,5-
13,3 раза. 

· Акупнасць капiтальных затрат на асушэнне i акультурванне зямель 
пры унясеннi мiнеральных тукау склала 2,4-5,3 года, у той час як на 
участках без ушtсення уrнаенняу затраты на правядзенне сельскагас
падарчых работ значна пераузыходзiлi даход ад атрыманай прадукцыi. 
Акупнасць затрат вышэйшая пры вырошчваннi на працягу двух гадоу 
папярэднiх культур (лубiн- буJiьба) i чатырох гадоу шматгадоных 
трау. 1 

Дадатковае унясенне да залужэння 60 т/га гною садзейнiчала да
лейшаму павышэнню праду1щыйн2.сцi культур. У сярэднiм за шэсць га
доу на гэтых палях атрымана 52,2-61,2 ц/га к. адз., што на 6,1-14,1% 
больш, чым на мiнеральным фоне угнаенняу. Большы тут i збор з 1 га 
сухага рэчыва раслiнаводчай прадукцыi i сырога пратэiну. Акупнасць 
капiтальных затрат на асушэнне i акультурванне знiзiлася да 2,4-
5,1 года. 

Асаблiва высокая эфектыунасць арганiчных угнаенняу назiраецца 
у першыя два-тры гады пасля ix унясення. Так, пасля запраукi рэкуль
тывуемых зямель перад залужэннем гноем прадукцыйнасць трау пер· 
шага i другага гадоу жьщця павялiчылася на 33%. -

Перамешванне шляхам узнорвання пясi<у з астаткавым слоем тор
фу садзейнiчала павышэнню прадукцыйнасцi сельскаrаспадарчых куль
тур i знiжэнню акупнасцi капiтальных затрат на асушэнне i акультур
ванне пашкоджа:ных выпрацаваных тарфяных месцараджэнняу 
(табл. 3). 

3 прыведзе:ных матэрыялау вынiкае, што пры дыскаваннi насыпнога 
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грунту у· перыяд вырошчвання папярэднiх культур перад эалужэннем 
у сярэднiм за шэсць гадо5· у розных звенах севаэвароту атрымана 
47,4-54,8 ц/га к. адз. i капiтальныя затраты акупiлiся за 2,4-5,3 года. 
Пры дадатковым праведэеным · узворваннi, у вынiку чаго адбылося пе
рамешванне пяску з торфам, прадукцыйнасць культур rrавысiлася да 
54,8-63,1 ц/га к. адэ., цi на 10,2-29,2%. Акупнасць капiтальных затрат 
пры гэтым скарацiлася да 2,3-4,8 года. Найбольш эфектыун_ым пры 
акультурваннi торфавьшрацовак у доследзе было трэцяе звяно севазва
роту: лубiн-бульба-'-шматгадовыя травы (першага-чацвёртага г. к.). 
У якасцi папярэднiх культур з послехам могуць выкарыстоувацца вiка
аусяная i гароха-аусяная сумесi [6]. , 

Пад уздэеяннем унясення угнаенняу, апрацоукi глебы i вырошчван
ня сельскагаспадарчых культур адбылося змяненне аграхiмiчных улас
цiвасцей верхияга слоя торфавыпрацовак (табл. 4). Як пад монакуль
турай шматгадоных трау, так i у звяне найбольш прадукцЫйнага сева
эвароту пад уздэеяннем унясення мiнеральных угнаенняу адбылося 
некаторае падкiсленне глебы. 

На колькасць у глебе элементау жыулення раслiн фосфару i калiю 
iстотна уплываюць эыходны узровень ix колькасцi у глебе, нормы уня
сення угнаенняу i спосаб сельскагаспадарчага выкарыстання глебы. 
Так, на палях без унясення угнаенняу колькасць зааваяльных фосфару 
i калiю не змянiлася цi эмянiлася няэначна i засталася нiэкай- 16,6-
17,1 мг/100 г глебы Р2О5 i 3,5-4,9 мг/100 г глебы К20. 

Пры унясеннi мiнераJiьных угнаенняу адзначана павышэнне коль
касцi рухомых форм Р205 пад шматгадовымi травамi з 20,9 да 26,4 i у 
звяне севаэвароту з 29,4 да 32,5 мг/100 г. Дадатковае унясенне гною у 
першы год акультурвання прыводзiць да некаторага знiжэння коль
касцi у глебе рухомых форм фосфару, а к канцу даследаванняу яго 
колькасць у доследзе максiмальная. 

Для рэжыму калiю у г лебе характэрна яго назапашванне пры вы
рошчваннi папярэднiх культур, а затым iнтэнсiунае спажыванне шмат
гадовымi травамi. Пад травамi к канцу даследаванняу яrо колькасць 
блiзкая да зыходнай (3,8-6,4 мг/100 г глебы). Толькi пры унясеннi гною 
у звяне севаэвароту адзначаецца яго больш высокая колькасць ( 14,7-
16,1 мг/100 г глебы). Прыёмы апрацоукi глебы iстотнага уплыву на 
колькасць у глебе гэтых элементау жыулення раслiн не акаэалi. 

Т а 6 л i ц а 4. Змяненне аrрахiмiчных паказчыкау rпебы пашкод:канаrа 
выпрацаванаrа тарфяноrа месцараджэння 

pHKCI 1 Р101 , ur/ 100 F 1 К10, ur/1 00 r] 
. rлебы , гле6ы 

Алрацо~ка гле6ы Угнаенне 

1982г.,1986г.j1982г.11986г.,1982г.,1986r. 
Звяно 1: шматгадавыя травы першагеl-'-nяmага г. к. 

Дыскаванне Без угнаенняу 6,5 6,6 16,2 17,1 3,5 4,9 
Тое ж NPI( 6,7 6,5 23,5 25,6 5,5 3,8 

» NРК+гной 6,4 6,4 18,0 31,1 9' 1 4,4 
Дыскаванне, у1ворванне NPI( 6,7 6,5 20,9 26,4 5,0 4,8 
Тое ж NPI<+rнoй 6,9 6,5 18,5 25,9 8,1 4,3 

1 
Звяно 3: лубiн-бульба-ш.матгадовыя травьt першага-трэцяга г. к. 

Дыскаванне Без угнаенняу 6,5 6,6 16,6 16,6 3,5 3,5 
Тое ж NPI( 6,8 6,6 24,9 32,5 4,4 5,3 

» NPI<+rнoй 6,8 6,6 18,3 35,1 8,3 16,1 
Дыскаванне, узворванне NPI( 6,6 6,5 21,4 28,4 3,7 6,4 
Тое ж NPI<+rнoй 6,8 6,5 19,6 35,4 7,6 14,7 
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Т а 6 JI i ц а Q. Хiмiчны састау раслiн шматrадовых трау у эалежнасцi an угнаенняу 
i аnрацоукi rлебы (у сярэднiм за 1984-1986 rr.) 

Зll!яшчаецца 9 cyxild рэчыве, % ,:(t0'"" 
Апрацоука Нор111а унясення 

1 1 1 
1 nопел 

в~ g.~-
глебы уrнаенняу сыры 1 1 р I< Са Mg 

~ ~ . ~ 
пратэiн бяло~ ~~~О) 

('f')erCQ.., 

Дыскаванне Без у rнаенняу 11,2 9,6 О, 13 1,91 0,86 0,28 8,72 122 
(nескаванне) 

NPK 10,2 8,4 0,28 2,51 0,53 0,23 7,77 107 Тое ж 
» NРК+гной 10,6 8,6 0,31 3,01 0,49 0,22 9,23 112 

Дыскаванне+ N!JK 10,3 8,5 0,28, 2,55 0,56 0,23 7,79 110 
+узворванне 
Тое ж · NРК+rной 10,6 8,7 0,30 3,06 0,46 0,22 9,19 111 

Нанясенне мiнеральнага грунту на .астаткавы слой выпрацаванага 
тарфянiку прыводзiць да векаторага знiжэння нiтрыфiкуючай i аманi
фiкуJQчай здольнасцi глебы. Унясенне ж мiнеральных i арганiчных угна
енняу, наадварот, прыводзiць да узмацнення rэтых працэсау. Так, на 
палях з дадатковым унясеннем ПiОЮ у першы год акультурвання нiт
ратнага азоту у глебе на 1,0-7,"7 мг/100 г глебы было больш, чым на 
участку з унясеннем лоунага мiнеральнага )rгнаення. 

Большаму назапашнанню нiтратнага азоту у глебе садзейнiчалi iн
тэнсiуная апрацоука глебы i характар вырошчвання культур. Па уплы
ву на нiтратаназапашванне вывучаемыя культуры размяшчаюцца у сы
ходным парадку: бульба-гароха-аусяная сумесь-лубiн-шматгадовыя 
травы. 

Прыёмы акультурвання пашкоджаных выпрацаваных тарфянiкау 
уплывалi i на якасць вырошчваемых шматгадовых трау (табл. 5). На-

. прыклад, у самым прадукцыйныw. у доследзе- трэцiм звяне севаэва

роту у сярэднiм за тры гады на участку без унясення угнаенняу за кошт 
большай долi у травастоi канюшыны у сухiм рэчыве трау адзначалiся 
максiмальная колькасць у доследзе азоцiстых рэчывау (11,2% пратэiну 
i 9,6% бялку) i мiнiмальная колькасць фасфару (0,13%) i калiю 
(1,91 %). . 

Пры унясеннi лоунага мiнеfальнага угнаення (NPK) колькасць сы
рога пратэiну знiжаецца да 10,2 i бялку да 8,4%, а колькасць фасфару 
павышаецца да 0,28 i калiю да 2,51 %. Дадатковае унясенне гною .са
дзейнiчае павышэнню колькасцi у корме азоцiстых рэчывау, фасфару ri 
калiю i некатораму знiжэнню у сухiм рэчыве кальцыю i магнiю. Пера
мешванне лясчанага грунту з торфам у першы год акулвтурвання тор
фавыпрацовак iстотна уплывала на хiмiчны састау .сухога рэчыва 
шматгадовых трау. 

Вывады , 

1. Нанясенне мiнеральнага грунту, што вынiмауся з дна магiстраль
нага канала пры будаунiцтве мелiярацыйнай сеткi, на паверхню вы
працаванага тарфянога месцараджэння прыводзiць да рэзкага павы
шэння аб'ёмнай масы i знiжэння вiльгацяёмiстасцi верхияга 'слоя rле
бы, iстотнага змяншэння вiльгацезапасау актыунага слоя глебы i знi
жэння урадлiвасцi залежы. 

2. Унясенне лоунага мiнеральнага угнаення у норме N5(н50Р1501(24о 
на палях з насыпным мiнеральным грунтам забяспечыла атрыманне у 
сярэднiм за шэсць гадоу 47,4-54,8 ц/га к. адз., што у 6,9-13,3 раза 
больш, чым на няугноеных палях. Дадатковае унясенне да залужэння 
60 т/га гною садзейнiчала далейшаму павышэнню прадукцыйнасцi 
культур, Акупнасць затрат на асушэнне i акультурванне знiзiлася дц, 
2_4-5,1 года. 
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3. Перамешванне шляхам узворвання пяску з астаткавым слоем 
торфу садзейнiчала павышэнню прадукцыйнасцi сельскагаспадарчых 
культур за шэсць гадоу да 54,8-63,1 цк. адз., цi на 10,2-29,2%. Акуп
насць капiтальных затрат скарацiлася да 2,3-4,8 года. 

4. Пры акультурваннi пашкоджаных выпрацаваных тарфяных мес
цараджэнняу эфектыуна вырошчванне перад залужэннем папярэднiх 
культур. У час ix вырошчвання пад уплывам апрацоукi глебы, унясен
ня угнаенняу, уздзеяння на глебу самiх раслiн павь~шаецца урадлiвасць 
глебы, адбываецца усадка залежы, што стварае умовы д.пя атрымання 
высокiх i устойлiвых ураджаяу шматгадовых трау у далейшым. 

У доследзе больш прадукцыйным было звяно севаэвароту лубiн
бульба-шматгадовыя травы (першага-чацвёртага г. к.). Прадукцый
насць культур у сярэднiм за шэсць гадоу у лепшых варыянтах тут да
сягала 61,2-63,1 цjга к. адз. i акупнасць затрат на асушэнне i акуль
турванне зямель- 2,3-2,4 года. 

5. Пад уздзеяннем унясення угнаенняу i вырошчвання культур змя
нiлiся харчовы рэжым г л е бы i я е урадлiвасць. :Колькасць фасфару за 
пяць гадоу павысiлася да узроуню сярэдняй забяспечанасцi. Адзнача
лася i назапашванне калiю у перыяд вырошчвання папярэднiх культур, 
але iнтэнсiунае спажыванне яrо шматгадовымi травамi знiзiла коль
касць элемента да зьrходнага узроуню. У перыяд вырошчвання папярэд
нiх культур узмацняецца мiкрабiялагiчная дзейнасць у глебе, павышаец
ца колькасць нiтратнага азоту. Па уплыву на нiтратанакапленне выву
чаемыя культуры размяшчаюцца у сыходным парадку: бульба-rароха
аусяная сумесь-лубiн-шматгадовыя травы. 
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