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УПЛЫ"У РОЗНЫХ ВIДА"У АРГАНIЧНЫХ УГНАЕННЯУ 

НА ДЫНАМIКУ НЕКАТОРЫХ ХАРАКТАРЫСТЫК 

БIЯЛАГIЧ Н Ай АКТЫ"УНАСЦI 

ДЗЯРНОВА-ПАДЗОЛIСТАй СУПЯСЧАНАй ГЛЕБЫ 

Бiялагiчная актыунасць- адзiн з iстотных паказчыкау глебы, цес
на звязаны з яе урадлiвасцю. У апошнi час у сувязi з развiццём глеба
вай энзiмалогii не выклiкае сумнення той факт, што важным звяном 
бiялагiчнай актыунасцi rлебы з'яуляецца яе ферментатыуная актыу
насць. 

Бiялагiчныя працэсы трансфармацыi бiялагiчнага рэчыва, што адбы
ваюцца у rлебе, ферментатыуныя па сваёй прыродзе i каталiзуюцца 
рознымi ферментамi, асноунымi прадуцэнтамi якiх з'яуляюцца мiкра
арганiзмы. Мiкраарганiзмам належыць вялiкая роля у складаных пра· 
цэсах мiнералiзацыi арганiчнага рэчыва у rлебе. Пачынаюць гэтыя пра
цэсы аманiфiкуючыя бактэрыi, якiя раскладаюць арrанiчныя злучэннi 
да выслабанення амiяку. 

Працэс нiтрыфiкацыi звязаны з далейшым пераутварэннем арганiч
ных рэшткау у глебе- акiсленнем амiячных форм азоту у нiтратныя. 
Нiтрыфiкуючыя бактэрыi, актыуна удзельнiчаючы у назапашваннi нiт
ратнага азоту у глебе, адказныя за яе урадлiвасць. 

Мэтай нашай работы з'явiлася вывучэнне дзеяння розных вiдау i 
доз арганiчных угнаенняу на аманiйны i нiтратны рэжым глебы на 
працягу веrетацыйнага перыяду, а таксама даследаванне уплыву гэтых 
угнаенняу на дынамiку яе ферментатыунай актыунасцi. 

Вывучэнню уздзеяння арганiчных уrнасння-у на бiялагiчную актыу
насць i азотны рэжым глебы надаец1~а вялiкая увага у сувязi з тым, 
што колькасць прымяняльных у сельекай гаспадарцы азотных мiне
ральных угнаенняу з мэтай павышэння )·радлiвасцi глебы хутка расце, 
uпо у экалаriчным плане не заусёды добра, бо прыводзiць да непажа-
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даных вынiкау у адносiнах да якасцi прадукцыi вымывания з глебы 
нiтратных форм азоту. 

Выкарыстанне ж торфу у якасцi а'}:>ганiчнага угнаення у сувязi са 
змяншэннем яго запаса)· у нашай рэспублiцы абмежаванае. Таму у 
апошнi • час па)•стаJiа нытанне аб прымяненнi сапрапелевых угнаенняу 
у землярабстве з мэтай павышэння глебавай урадлiвасцi. Агульныя 
запасы сапрапелю у рэспублiцы складаюць 2,7 млрд. мs, з ix вывучаны 
1,7 МЛрд. м 3 ' [ 1], ШТО адкрывае ВЯЛiКiЯ ПерспеКТЫНЫ ДЛЯ даследаВаННЯу. 

F3ывучэнню уздзеяння -мiнеральных i арганiчных угнаенняу на бiя
лагiчную актыунасць розных тыпау глеб прысвечаны рад прац [2-5 

• i iнш.], разгледжаны пытаннi па прымяненнi у якасцi угнаенняу гною 
i поу~1ага· мiнеральнага угнаення. У [6] шырока асвятляецца уздзеянне 
торфу на урадл1васць глебы i яе ураджа'йнасць. У той жа час д;аслед.а
ваннпм уплыву сапрапелю на бiялагiчныя паказчыкi глебы прысвечана 
недастатковая колькасць прац. Пры прав.ядзеннi доследау па даследа
ванню эфеi<тыунасцi сапрапел~ выкарыстоувалiся кампосты, пераваж
на сапрапелягнойныя. 

Асаблiвасцю нашай работы з'яуляецца вывучэнне уздзеяння розных 
/ вiдау сапрапелю на бiялагiчную актыунасць дзярнова-цадзолiстай су

пясчанай глебы аднос;на традыцыйных гною i торфу. Такiх даследаван
няу у нас у рэспублiцы не праводзiлася. 

3 гэтай мэтай у 1989 г. бы у закJ!адзены дослед на дзярнова-падзо
лiстай супясчанай . глебе з наступнымi аграхiмiчнымi 1 паказчыкамi: 
рНкс1 5,2, Н г- 3,7, S- 2,3 мэкв, Р2О5 па Юрсанаву- 30 i К20- 20,5 
мг/100 г глебы, гумус- 2,29%. Пры закладаннi доеледу прымянялiся 
гной саломiсты, торф асакова-гiпнавы, сапрапель арганiчньr i крэменя
зёмiсты, NPK Севазварот· бульба, ячмень, канюшына двух гадоу вы
карыстання, азiмае жыта. Схема доеледу пададзена ·у табл. 1. 

Асаблiвую увагу мы звярталi на вывучэнне аманiфiкацыi i нiтрыфi- · 
кацыi. Агульнан тэндэнцыя да змянення колькасцi аманiйнага i нiтрат 
нага азоту адлюстравана на малюнку. Максiмальная колькасць нiтра
тау у глебе nрыпадалq на nерыяд да пасадкi бульбы i складала ад. 8,5 
да 15,8 мг/100 г глебы. Затым назiRалася паступо_вае знiжэнне нiтрат
нага азоту у глебе. А к сярэдзiне вегетацыйнага перыяду, якi прыпадау 
на чэрвень-лiпень, адзначалася мiнiмальн.ая колькасць нiтратау у гле-

мr! 700r rлеоы мr/100г' m4ы 
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18.05 OIJ.Oб Об .ОТ 29.08 16.05 06.06 06.07 29.01 
дата aд40fJJ 

Дъrнамiка нiтратыа;а азоту у дзярнова-падзолiстай супясЧанай глебе пад бульбай: а
нiтратнага (N- N0-3)' i б- аманiйнага (N- NtЦI: 1-гной; ?-торф асакова-гiпнавы, 

400 т/га; 3- NPK; 4- сапрапель крэменязёмiсты, 120 т/га; 5- сапрапель арrанiчны, 
120 т/га 
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. т а б л i ц а 1. Уздзеянне розных вiДау арrанiчных уrнаенняу на колькасць· нiтратнаrа i аманiйнаrа азоту у дзярнова-падзолiстай супясчаиай rлебе 
(мrj100 r rлебы) * 

Бульба 1 .. .Ячмень 

Доза 

1 

1 

1 1 "1 1 1 1 
18 .05 · 08.06 06.07 29.08 12.04 07.06 21.06 06.08 

1. Гной 60 тjra 1:0,04 1:0,16 1:0,13 1:0,09 1:1,07 1:3,94 1:5,24 1:2,33 

·2. Торф асакова·riпнавы, 400 тjra 1:0,05 , 1:0,14 1:0,19 1:0,07 1:1,00 1 :2. 7, 1:13,2 1:6,7 

3. Nt2oP9oKt6o 1:0,02 1 :0,11 1:0,10 \ 1:0,08 1:0,75 1:1,91 1:5,9 1:4,5 

4. Сапрапель крэменязёмiсты, 40 тjra 1:0,07 1:0,13 1:0,44 1:0,11 1:0,7 1:2,3 1 :8·,14 1:4,02 . 
5. Сапрапель крэменязёмiсты, 80 т/га 1:0,006 1.:0,12 1:0,09 1:0,09. 1:0,72 1:2,52 

f/ 
1:10,4 1:6,4 

6. Сапрапель крэменязёмiст~. 120 тjra 1 :0,03 1:0116 1:0,23 1:0,14 1:0,76 1:3,4 ·1: 10,4 1:5,22 

7. Сапрапель арганiчны, 40 тjra 
. 

1:0,03 1:0,13 1:0,19 1:0,07 1:0,77 1:1,55 1:11,3 1:3,06 

8. Сапрапель арганiчны, 8_0 т/га 1:01007 i:0,21 1:0,19 • 1 :0,3 1:0,;9 1:3,35 1:8,3 . 1:3,92 

9. Сапрапель арганiчны, 120 т/га 1:0,03 1:0,23 1:0,31 1:0,09 1-:0,59 1:4,5 1:7,7 1:5,4 

* Суадносiны N-NOз: N-NH4• У астатиiх таблiцах варыянты такiя ж. 
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бе- 3,6-5,9 мг/180 г глебы . У настулным, да канца лерыяду вегетацыi, 
колькасць нiтратнага азоту павялiчвалася на 10-160%. 

Гэтая заканамернасць характэрна для )rcix варыянтау доеледу i 
rлумачыrmа тым, што з моманту з'яулення усходау i да лinеня, калi 
ра<'лiны уступалi у фазу цвiцення, адбывауся актыуны выпас азоту рас
лiнамi з глебы. Гэты азот выкарыстоувауся iмi для фармiравання зялё
най масы . Праuэс спажывання нiтратнага азоту раслiнамi быу вельмi 
iнтэнсivны i перавышау працэс нiтрыфiкацыi. Самая высокая колькасць 
нiтратаv назiралася у глебе, угноенай гноем i NPK,- адnаведна 12,4 t 
15,8 мг/100 г глебы. 

Больш павольна · лрацЭс нiтрыфiкацыi адбывауся на варыянтах, 
vгноеных торфам i салралелем, i вагауся ад 7,8 да 11,0 мг/100 г глебы. 
3 другой дэкады лiпеня, у лерыяд фармiравання клубняу, слажыванне 
нiтратнага азоту раслiнамi знiзiлася; . адлав'една лавысiлася яго коль-
касць углебеда 5,4-11,1 мг/100 г глебы. · · 

Парауноуваючы вынiкi дзеяння сапраnелю з традыцыйнымi у сель
<'кай гаспадарлы угнаеннямi (NPK, Гной, торф), трэба адзначыць, што 
у глебе, угноенай сапрапелем, нiтрыфiкацыя адбывалася больш лаволь
на. чым на астатнiх варыянтах доследу. 3 экалагiчнага лункту логля
дУ гэта мае вялiкае значэнне, бо дазваляе абмежаваць nастулленне 
нiтnатау у раслiпаводчую прадукцыю. 

3 прымяненнем у доследзе сапрапелевых угнаенняу больш актыу
ным быу крэменязёмiсты сапрапель. У глебе, угноенай гэтым вiдам 

.сапрапелю, пратiэс назапашвання нiтра:rау адбывауся больш iнтэнсiуна, 
але к канцу вегетацыi нiтрыфiкацыя пайшла хутчэй там, дзе быу уне
сены арганiчны сапрапель. 
· Што датычыцпа дынамiкi аманiйнага азоту, то тут трэба адзначыць 
адваротную залежнасць у параунаннi з нiтратным. Перад сяубой 
колькасць аманiйнага азоту на ycix варыянтах доеледу была мiн!маль
най i склала ад 0,28 да 0,60 кг/100 г глебы. К сярэдзiне вегетацыi яrо 
узровень дасягау максiмальных значэнняу- 0,81-1,13 мг/100 г глебы, 
пастулова знiжаючыся к канцу вегетацыi. 

Дадзеную заканамернасць можна · растлумачьщь тым, што у вынiку 
iнтэнсiунага спажывання раслiнамi нiтратнага азоту у лерыяды фармi
равання надземнай масы i па меры паступлення у глебу свежага рас
лiннага матэрыялу адбывауся працэс назалашвання у rлебе амiяку. 
Далейшае знiжэнне узро}•ню аманiйнага азоту звязана, вiдаць, з iнтэн: 
сiунасцю працэсу нiтрыфiкацыi, у вынiку чаго аманjфiкацыя замарудж-
валаея . · . 

Выключэнне складае варыянт з NPK, дзе назiр.алася далейшае паве
лiчэнне узроуню аманiйнага _азоту да канца лерыяду вегетацыi. Пры
кладна такая ж тэндэнuыя змянення азотнага рэжыму прасючваецца 

i пад ячМенем. Аманiфiкацыя на варыянтах з сапрапелем адбывалася 
даволi актыуна у параунаннi з астатнiмi варыянтамi доследу. 3 лрымя,
няемых вiдау сапрапеJтю найбол~ш уздзсйнiчау на назапашванне ама
нiйных форм азоту у глебе арганiчны сапрапель. 

Разглядаючы вынiкi суадносiн узроуню у глебе нiтратнага i аманiй
нага азоту у першы i другi год з моманту заклада ин я доеледу (табл. 1), 
можна прыйсцi да наступнага вываду. У першы год лераваЖау нiтрат
ны тыл азотнага жыу:11е·ння раслiн: лрацэсы нiтрыфiкацыi тут больш 
выраЗНЬ\Я у параунаннi з аманiфiкацыяй. На наступны год вырошчван
ня больш iнтэнсiунай была аманiфiкацыя j асноунай крынiцай азотнага 
жыулення раслiн з'яуля.уся амонiй. 

Дадзеная заканамернасць тлумачыцца )rплывам клiматычных фак
тарау на мiнералiзацыю. Працэсы нiтрыфiкацыi i аманiфiкацыi эале- · 
жаць ад тэмпературнага рэжыму i вiльготнасцi i па-рознаму рэагуюць 
на· гэтыя паказчыкi. Так, нiтрыфiкацыя пры больш высокiх тэмперату
рах адбываецuа больш iнтэнсiуна, чым аманiфiкацыя, i пры меншаА
вiльrотнасцi [7]. Лета 1990 г. было больш дажджлiвым i халодным, 
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Т а б л i ц а 2. Yn.[Iыy розных вiдау ~рганiчных уrн~енняу на §iялаriчную ~ктыунасць rлебы.* .. . ' .. ' ' . . . 

_fiулъба . -1 
. ' 

Ячмень 
; ' 1 .. . .. . .. . . , . ·- ·-

' 

1 
· 1 

1 

06.07 
1 1 1 

' '. : 1 
'. ' 

1 : 1 
·:·1, _ сярэдняе Доза ' " 

18.05 06.0'6 2!!.08 сярэдняе ·12:,о4 . 07.06 21.06 06.08 
; =. '·" 

·' -~- 1 

1 0,122 0,105 0,094 0;136 . о,й4 О, 181; '. 0,116 о, 106 0,097 0,125 
О, 121 0,051 0,104 0,069 . о;о86 Q;_ll5 0,082 : 0,088 . ; 0,058 0,086 

2 
. о, 130 0,098 6, 108 ' . О, 110 о, 1.12 о' 1'35 0,109 о, 113 0,098 ' О,Ц4 

о, 116 Q,053 о' 11~ ' 0,068 0,087 0,154 ' ' 0;1~2 ' 0,220 ' 0,156 ' 0,160 
' . ,. 

3 о' 12(} 0,094 0,108 О, 136 О, 114 0,200 0,1 '27 .0,111 0,102 ' О, 135 

~ 
0,082 0,052 0,090 0,306 0,133 0,116 0,104 0,099 0,071 ' 0,097 

1 
о, 115 

4 
. О, 104 0,091 О, 103 О, 103 О, 136 0,087 0,092 . 0,097 О, 103 

0,072 . 0,043 0,088 0,045 0,062 о, 127 0,066 ' 0,120 0,078 0,098 
1 

О, 112 0,097 
5 10,087 0,031 о' 115 0,086 ' О, 147 0,114 0,092 0,120 

0,095 - 0,050 0,109 0,053 0,.077 о, 148 0,093 о, 100 0,065 О, 101 .. 
• 

6 
0,092 0,079 0,078 0,090· 0,085 О, 129 0,090 . О, 105 О, 104 · О, 109 
0,095 0,050 0,066 0,047 0,064 0,086 о, 104 о, 138 0,089 о, 104 

1 

7 
О, 123 0,056 о' 110 О, 136 0,106 · О, 174 · 0,129 0,112 О, 110 о, 131 
0,109 о' 113 0,068 · 0,048 0,085 0,086 0,092 о, 163 0,072 0~103 

8 
0,088 О, 104 О, 120 О, 105 О, 104 о' 117 0,099 0,097 О, 107 0,105 
0,082 0,060 О, 102 0,057 0,075 0,085 О, 143 о, 117 о, 107 О, i 13 

9 О, 115 0,086 О, 110 • О, 143 о' 114 О, 145 о' 101 О, 151 О, 125 О, 130 
0,086 0,040 0,066 0,039 . 0,060 о' 133 - о ,091 0,084 Q, 105 0,103 . 

10 
. 0,090 О, 106 0,094 0,097 0,096 о, 157 О, 11'3 0,093 0,092 О, 114 

0,085 0,032 . 0,086 0,050 ' 0,060 о, 119 0,055 0,078 0,047 0,075 . 
* Лiчнiк- ак;ыунасць (А) полiфенолаксiдазы, выражаная у колькасцi. мг хiнону, якi выдзелiуся за 2 rадз, на 10 Г rлебы; назоунiк -:---· актыунасц~ 

(А) пераксiдазы, выражаная у колькасцi мг хiнону, якi выдзелiуся за 2 rадз, на 10 r rлебы. 



чым папярэдняе. КоЛькасць выпаушых ападкау i тэмператур_ньi рэжым 
спрыялi · працяканню амаяiфiкацыi i тармазiлi дзейнасць нiтрыфiкую
чых бактэрый на другi год. У сувязi з гэтым працэсы аманiфiкацыi п~
раважалi над нiт..рыфiкацыяй. 

Разам з азотным рэжымам вывучалася дынамiка ферментатыунай 
актыунасцi глебы. Сярод ферментау была выбрана група акiсляльна
аднаул~нчых ферментау, да якiх належаць, у прыватнасцi, полiфенол

·аксiдаза i пераксiдаза. Улiчваючы важную ролю полiфенолакеiдазы 
i i:rераксiдазы у сiнтэзе гумуса'вых рэчывау, мы вывучалi уплыу арганiч-
ных угнае1-шяу на актыунасць; адзЩltiЩIЫХ ферментау. · · 

Вызначэнне актыунасцi пераксiдазы i полiфенолаксiдазы hраiзодзi" 
лася па методьщы з гiдрахiнонам ·[8]. у вынiку прав·едзеных на пра
цягу двух гадоу даследаванняу удалося высветлiць, што полiфенолаксi
дазная i пераксiдазная актыунасць глебы на другi Год вырошчвання 
была вышэйшай а м аль на ycix варыянтах доеЛеду (табл. 2). Выклю
~энне складае глеба, угноеная крэменяз-ёмiстым сапрапелем у _доЗе 
40 т/га, дзе актыунасць полiфенолаксiдазы працякала без змяненняу, 
i варыянт з гноем, .на· якiм у цэлым пераксiдазная актЬ1унасць. застав'а-· 
лася на адным узроунi. На варыян'Це 3 NPK энергiя пераксiдазнай ак~ 
тыунасцi прыкметна знiзiлася пад ячменем. . 

Пад бульбай самая высокая полiфенолаксiдазная актыунасць на3i
ралася на глебе, УГ!!Оенай гноем, NPK i арганiчным с;щрапелем,- · 
120 т/га. На наступны год максiмальная энергiя полiфенолакс~дазнай 
актьrунасцi адзначалася на . варыянтах, дзе былi унесены арганiчны 
сапр.апель ( 40 i 120 т/га),_ а таксама • NРК. Прьrкметнае павелiчэнне 
актыуна~цi пераксiдазы у параунаннi 3 астатнiмi варыянтамi · прыпала 
на варыянты з NPK рад бульбай i з торфам пад ячменем. Пры ·вырошч
ваннi бульбы на ycix варыя_нтах былi 3ак_дадзены папаравыя пляцоукi 
(чорны папар). . · · 

Параунальны аналiз глебавых проб, узцты.х 3 папаравых ДзЯлянак 
i дзялянак, . занятых у адзiн i той жа час . перыяду вегетацыi; дазволiу 
зрабiць наступнае заключэнне. I1олiфенолаксiдазная · акtыунасць на 
чорным папары, за выключэннем варыянтау з арганiчным сапрапелем 
(80 i 120 т/га), была вышэйшай, чым на занятых _дзялянках (табл. 3). 
Значэннi акtыунасцi пераксiдазы на дзя_лянках, угноеньrх крэменязё
мiстым сапрапелем,---, 40 i 80 т/га, арганiчным--,.- 80 т/га, гноем i NtPK. 
а таксама на кантролi былi вышэйшвiя у параунаннi з папаравымi дзя
лянкамi. На астаrнiх варыян:гах пераксiдазная актыунасць была нiжэй· 
шая, чым на чорным папары. · ' 

Такiм чынаl\f, унясенне сапрапелевых уrнаенняу у дзярнова-падзо
лiстую гл.ебу садзейнiчала актывiзацыi полiфенолаксiдазнай i пераксi
дазнай акты)'насцi глебы, . што у сваю · чаргу сведчьщь аб працэсах 
гумусаутварэння у глебе. Найбольшае павелiчэнне энергii ферментатыу
най актыунасцi на другi год адзначалася у сапрапелю крэменязёмiста-

Т а.б л i ц а 3. Бiялаriчная актыунасць дзярнова-падзолiстай глебы у залежнасцi · 
ад вiдау i доз арrанiчных уrнаенняу (чорны паnаР.) . 

Полiфенолаксiдаэа / Пераксlдаэа Полlфенолаксlдазаj ' Пераксiдаэа 

. суадносfны А по- суаднос'fны · А пе- суаднос!Ны А по- суадносlны А пе-
лiфенолаксlдаэы раксiдазы на за- лlфенолаксlдаэы раке! азы на эа-

Доза на занятых дзя-
нятых дзялянках Доза на занятых дзя-

нятых дзялянках 
ляm{ах 1 А пол!- i А пераксfдазы лянках 1 А пол!- 1 А П<'ра .< сiдазы фенолаксlдаэы 

на папаравых фенолаi<сfдазы на папаравых • 
на папаравых пляцо)'ках на папаравых пляцо)'.ках 
пляцо)'ках . пляцо)'ках 

1 1:1,57 1 :0;73 - 6 1:1,54 1:1 ;42 
2 1:1\16 1:1,61. 7 1:1,12 1:1,38 
3 1:1,24 1:0,84 8 . 1:0,87 1':0,70 
4 1:1 '16 1:0,86 9 1:0,89 1:1,33 
Б 1:1,07 1:0,81 10 1:1,43 1:0,62 
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га- 80 i 120 т/га i сапрапелю арганiчнага- у дозе 40 т/га у параунан
нi з астатнiмi варыянтамi доследу. 

Вывады 

1. Максiмальная колькасць N-N03 у глебе прыпадае на пачатак 
вегетацыi раслiн; затым адбываецца яго знiжэнне па меры развiцця 
раслiн. К заканчэнню вегетацыi колькасць нiтратау у . глебе зноу павя
лiчваецца. 

2. Полiфенолаксiдазная i . пераксiдазная актыунасць на другi r<од 
даслещlВанняу была вышэйшая на ycix варыянтах доеледу на 1-39,5%, 
за выключэннем варыянта з крэменязёмitтым сапрапелем (40 т/га) i 
гноем. У першым выпадку полiфенолаксiдазная, а у другiм- пера~i
дазная актыунасць засталiся без змянення. Сярод ycix варыянтау до
следу крэменязёмiсты сапрапель- 80 i 120 т/га i сапрапель арганiч
ны- 40 т/га аказалi найбольшы уплыу на ферментатыуную ак"Fыунасць 
глебы, што све.цчыць аб працэсе гумусаутварэння. 

3. Полiфенолаксiд.азная актыунасць на папаравых пляцоуках была 
вышэйшай, чым на занятых культурай, на 0,7-75,0%, акрамя варыЯн
тау з арганiчнЫм сапрапелем- 80 i !20 т/га. 
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