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ВЫРОШЧВАННЕ АЗIМА.А ПШАНIЦЫ У БЕЛАРУСI 

1 РЭЗЕРВЫ ПАВЕЛIЧЭННЯ ВЫТВОРЧАСЦI ЗЕРНЯ 

Пшанiца - неабходны nрадукт харчавання для мiльёнау людзей 
зямнога шара: Зерне nшанiцы з'яуляецца адным з галоуных nастаушчы
коу энергii, крынiцай бялку, вiтамiнау В 1 , В~, В3 , РР, а таксама злучэн
нлу фасфару i жалеэа. Прw сутачнай норме у 500 r хлеба з nшанiчнай 
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мукi чалавек папауняе каля паловы свайrо энерrетычнаrа балансу. Каш· 
· тоунасць бялкоу пшанiцы заключаецца у ты м, што яны лёrка засвойва
юцца арганiзмам. У ix змяшчаецц<t 18 амiнакiслот, 8 з якiх незаменныя 
для арганiзма чалавека i жывёлiн. _ 

Рэспублiка мае патрэбнасць у зернi пшанiцы · у колькасцi 1400-
1500 тыс. т. 3 гэтай колькасцi на долю .харчовай, паспяховае вырошч
ванне якой магчыма у rлебава-клiматыЧных умовах Беларусi, пръшадае 
прыкладна 1295 тыс. т. Пры узроунi ураджайнасцi у 40 цfга неабходная 
колькасць зерня можа быць забяспечана з плошчы 300-350 тыс. га. 

Аналiз рэзультатау вырошчвання азiмай пшанiцы у рэспублiцы за 
апошняе дваццацiгоддзе прыведзены у табл. 1. Найбольшыя плошчы 
( 436 тыс. га) займала гэтая культура -у 1970 г. Т ады вырошчвауся сорт 
МiронаусJ{ая 808, ВI:~Iсокаураджайны, якi валодае шырокай экалагiчнай 
пластычнасцю, адаптыунасцю, зiмаустойлiвасцю, але высакарослы. 

Узмоцненае прымяненн~ мiнеральных угнаенняу у 70-х-пачатку 
80-х гадоу выкfliкала паляганне гэтага сорту. Рост ураджайнасцi у па
раунаннi з папярэднiмi гадамi знiзiуся у сувязi з адсутнасцю умоУ, для 
поунай рэалiзацыi патэнцыялу прадукцЫйнасцi. У 1987 г. гэтая культу
ра вырошчвалася на 108,9 тыс. га. У тым жа годзе а_трыманы самы вы
сокi ураджай зерня- 38,7 цfга. Плошчы пасеву у 1988 г. склалi 
130,5 тыс. га. ' . 

На змену Мiронаускай 808 у рэспублiцы раянiраваны новыя сарты 
селекцыi нашага iнстытута: у 1985 г.- Бярэзiна, у 1987 г.- Надзея i у 
1992 г.- Сузор'е, якiя прыстасаваны да глебава-клiматычных умоу 
зоны, забяспечваюць высокую прадукцыйнасць пры добрай якасцi зер
ня. Ба умовах в'ытворчасцi пры строгiм выкананнi тэхналогii вырошч
вання яны даюць высокiя ураджаi (у калгасе iмя Дзеншчыкова Гродзен
скай вобласцi у 1969 г. сорт Бярэ.зiна дау 91 ц/га, Сузор 'е- 94 ц/га, у 
племзаводзе «ЧЫ:рвоная Зорка» :Клецкага раёна Мiнскай вобласцi сорт 
Надзея у 1987 г.- 108 ц/га, у калгасе «Перамога» Жыткавiцкага раёна 
Гамельекай вобласцi у 1987 г. сорт Сузор'е- 90 ц/га i г. д.). 

У параунаннi з сортам Мiронауская 808, якi мае ВjiШыню раслiн 
каля 120 см i выtuэй, новыя сарты маюць больш нiзкiя значэннi гэтага 

_ паказчыка (Бярэзiна-110 см, Надзея i Сузор'е-115 см), а значыць, i 
адносна большую устойлiвасдJ? да палягання, што вельмi ва~на з бiя
лагiчнага, тэхналагiчнага i эканамiчнага пункту погляду. 

Паляганне, асаблiва у раннi перыяд (каласаванне, пачатак налiван
ня), наносiць непасрэдную шкоду ураджаю, паколькi пры гэтым пару
шаецца уся асiмiляцыйная дзейнасць аграфiтацэнозу, рэзка знiжаецца 
паступленне рэчывау у зярняукi, павялiчваецца пустазернасць коласа, 
затрымлiваецца уборка, знiжаецца эканамiчны эфект ад укаранення 
сорту у вытворчасць. 

Па адзначаных вышэй прычынах зразумела iмкненне селекцыянерау 
да стварэння устойлiвых да палягання сар.тоу, у тым лiку i кароткасцёб
лавых. Чым карацейшае сцябло, тым большая у яго устойлiвасць. Аднак 

' вельмi кароткасцёблавыя сарты- вышынёй да 70 см - наурад цi мэ
тазгодна вырошчваць. Больш апрауданымi могуць быць генатыпы з 
вышынёй сцябла каля 100 см. 

-
Т а б л i ц а 1. Плошча пасевау i ураджаАнасць азiмаА пшанiцы у Беларусi 

. 
1970 436 1987 108,.9 38,7 419,6 

1971-1975 288,3 23,0 663,6 1988 130,5 25,9 326,8 
1976-1980 131,8 25,1 330,8 1989 122,3 35,7 435,2 
1980-1985 122,4 25,3 308,4 1990 125,0 33,7 419,4 
1986-1990 117,7 32,9 381,8 1991 86,4 - -

1986 , 100,8' 30,5 308,2 1992 93,0 - -
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Т а б л i ц а 2. Рэзультаты аналiзу селекцыАнага матэрыялу F2 па прадукцыйиасцi 
i вышынl раслiн 

Колькасць гiбрыдных камбlнацый 
Вышыня раслiн, см (сярэдняе 

Праавалl- · 
завана гiб- Мас11 зерня з lx трапlла 9 сярод гiбрыдных камбiнацый) 

рыдных з раслlны, 

1 
ltксв камбlна· r yclx па F 1 ycix па F lвыбракава ·1 тpanlлl 9 цый кп пев 1 ных кп 

6,1-7 ,О 30 14 2 1 . 68,8 • 51,6 88,5 
7,1-8,0 49 27 8 1 91·,0 92,8 89,5 

122 8,1-9,0 32 18 4 - 92,9 89,4 95,6 
9,1-10,0 11 6 3 - 96,9 94,0 99,3 

Т а б л i ц а 3. Суадносiны памlж орrанамi раслiны у аrульнай бiямасе высака
i нiзкарослых сартоу азiмаА пшанiцы селекцыi БелНДIЗiК 

Бlямаса 9 фазе каласавання 9' разлiку на 100 раслiн 

Са рты каласы 

1 

лlсцl 

1 

сцёблы 

j 
уся бlямаса 

r 1 % г 
1 о/о г 

1 % г 
1 % 

В ысака рослыя 56,8 13,3 53,6 12,6 315,9 74,1 426,3 100 

Нi3карослыя 54,4 15,3 39,1 11,0 262,0 73,7 355,5 100 

У Беларускiм НДI землярабства i кармоу вядзецца мэтанакiраваная 
· работа (табл. 2) па стварэннi высокапрадукцыйных кароткасцёблавых 
сартоу, устойлiвых да палягання i хвароб, якiя адпавядаюць патраба
ванням вытворчасцi. Узоры з больш прадукцыйных доугасцёб~авых 
J;'iбрыдных камбiнацый, узятыя для выпрабавання у кантрольны гада
вальнiк i папярэдняе сортавыпрабаванне, на далейшых этапах селек
цыйнага працэсу бракавалiся, не даходзячы да конкурснага сортавьшра
бавання. 

На карысць кароткасцёблавых сартоу пшанiцы сведчьщь той факт, 
што, акрамя устойлiвасцi да палягання, яны менш страчваюць энерге
тычных рэчывау на пабудову сцябла i таму вызваляюць ix для утварэн
ня буйных каласоу (табл. 3) або большай ix колькасцi, што у канчатко
вым вынiку прыводзiць да павелiчэння ураджаю зерня [ 1] · . .Кароткае 
сцябло можа вытрымаць значную . нагрузку (масу коласа) i здольнае 
выстаяць пры унясеннi у глебу вялiкiх доз угнаенняу i палiвання. 1 

.Кароткасцёблавыя сарты маюць перавагу у тым, што пры фармiра
ваннi сухага рэчыва у параунаннi з сярэднясцёблавымi маюць на 5-10% 
большы вьiхад зерня. Рэалiзацыя гэтай перавагi выразна назiраецца у 
гады ·з вя!riкай колькасцю ападкау . .Каэфiцыент карэляцыi памiж ура
джаем i велiчынёй выхаду зерня у спрыяльныя гады складае r=0,5-
0,7, у неспрыяльныя- r=0,3-0,5. · 

Стварэнне высокапрадукцыйных кароткасцёблавых сартоу дасць 
магчымасць найбольш поуна рэалiзаваць патэнцыял прадукцыйнасцi у 
80-100 пjга i больщ будзе садзейнiчаць стварэнню шчыльнага непалег
лага аграцэнозу. 

Сарты .Капылянка, Пошук, Плынь, Гармонiя створацы на працягу 
апошнiх гадоу лабараторыяй азiмай пшанiцы Б~НЩЗi.К i паспяхова 
праходзяць дзяржаунае сортавыпрабаванне. Сорт .Капылянка у 1990-
1991 гг. на сортаучастках рэспублiкi забяспечыу прыбауку ураджаю зер
ня ад 3,5 да 14,9, сорт Пошук- ад •2,3 да 15,9 пjга. У сорту Гармонiя 
пры выпрабаваннi у 1991 г. на чатырох сортаучастках прыбаука у адно
сiнах да стандарту дасягала 4,7 njra . 

.Капылянка, Поwук~ Пльtнь- гэта ужо са рты новага тыпу: перш за 
усё кароткасцёблавыя. Вышыня раслiн у першага з ix вагаецца у межах 
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100, у другага i трэцяга- у · межах 85-95 см. ·гармонiя- больш доуга-
сцёблавы сорт (каля 1'05 см). · 

Адметнай асаблiвасцю новых кароткасцёблавых сартоу З 1яуляецца 
здольнасць ix iнтэнсiуна .кусцiцца i фармiраваць шчыльны прадуrщыйны 
сцебластой, велiчыня якога з'яуляецца вельмi важным селекцыйным 
паказчьrкам для :нашай глебава-клiматычнай зоны. Параунальнае выву
чэнне сартоу па звычайнай i iнтэнсiунай тэхналогii паказала, што коль
касць сцёблау у кароткасцёбла,вых сартоу на 50-100 шт/м2 большая, 
чым у сярэдня- i высакарослых. :Каэфiцыент карэляцыi памiж ураджаем 
i шчыльнасцю сЦебластою складае r==,.0,5-0,7. У сувязi з фармiраваннем 
шчыльнага цэнозу кароткасцёблавыя сарты забяспечваюць высокi ура
джай. 

Аналiзуючы вынiкi селекцыйнай работы з aзi~.ilЙ пшанiцай, прый
шлi да заключэння, што у селекцыi гэтай культуры прасочваюцца два 
асноуныя напрамкi: 1) стварэнне сартоу з высокапрадукцыйным халасам 
i шчыльнасцю сцебластою калЯ 600-650 сцяблоу на 1 м2 • Гэта харак
тэрна для зон з недастатковым увiльгатн.еннем тлебы i большай сумай 
фiзiялагiчна актыуных тэмператур; 2) стварэнне сартоу, здольных фар
мiраваць шчыль!!асць сцебластою каля 800-850 i больш сцяблоу на 
1 м2 пры адносна выеокай прадукцыйнасцi коласа. 

Ва умовах нашай глебава-клiматычнай зоны высокiя ураджаi (80-
90 ц/га) фармiруюцца за кошт шчыльнага прадукцыйнага сцебластою 
у спалучэннi з прадукцыйным коласам. Новыя сарты напауiнтэнсiУ.нага 
i iнтэнсiунага тыпау, асноуныя ·параметры якiх прыведзены у табл. 4,
вьi:нiк шматгадовай працы селекцыянерау БелНДIЗiК. 

Перспектыва далейшага развiцця зерневай гаспадаркi рэсnублiкi 
·павiнна прадугледжваць выкарыётанне новых метадау селекцыi i насен
няводст:ва з адначасовай распрацоукай i удасканаленнем тэхпалогii вы
рошчвання. Па такiм шляху пайшлi вучоныя i практыкi Чэха-Славакii 
[2, 3]. Распрацаваная iмi сiстэма уключае наступныя элементы: карэн
нае паляпшэнне селекцыi i насеннявЬдства, укараненне высокапрадук
цыйных сартоу i гiбрыдау, асваенне навукова абгруtrтаваных севазваро
тау, уда·сканаленне структуры пасяуных плошчау, павышэнне эфектыу
насцi уносiмых угнаенняу i сродкау аховы ад шкоднiкау i хвароб, 
замацаванне працоунай i тэхналагiчнай дысцыплiны. 

Рэалiзацыя высокага патэнцыялу прадуrщыйпасцi сартоу азiмай 
пшанiцы магчымая толькi пры аптымальным спалучэннi экалагiчных 
умоу на ycix этапах развiцця. У неспрыяльныя· гады гэты патэнцыял не 
рэалiзуецца, ураджай сартоу нярэдка iстотна знiжаецца, уключаючы 
часам i гiбель азiмых шiсевау на значнай плошчьi. 

Страты ураджаю за кошт неспрыяльных фактарау можна iстотна · 
знiзiць шляхам своечасовага i правiльнага прымянення рада прыёмау i 
мерапрыемствау, прадугледжаных iнтЭнсiунымi тэхналогiямi. 

Iнтэнсiуны:Я тэхналоrii набываюць у цяперашнi час прыярытэтнае 
значэнне у павелiчэннi вытворчасцi зерня i павышэннi яго якасцi. Так, 

Т а б л i ц а 4, Марфатыл сартоу азiмай пшанlцы селекцЫi БелНДIЗiК 

' ПаКазчык . 
Макеfма-

Сорт кусцfо. 1 1 1 шчыль- Тып !нтэнс!;\'насцf 
льны ;\'ра· 

колька~ць зяр- tуйнасць зерня насць сцеб· джаi! у 
тасць нят у коласе . ластою !(СВ, цjга 

Бярэзiна высокая сярэдняя сярэдняя сярэдняя напауiнтэнсiуны 85 
Надзея сярэдняя сярэдняя высокая . сярэдняя напа)i-!нтэнсiуны 96 
Сузор'е . сярэдняя высокая сярэдняя сярэдняя напауiнтэнсiуны 97 
Капылянка 

. . 
высокая сярэдняя сярэдняя высокая iнтэнсiуны 104 

Пошук высокая сярэдняя сярэдняя высокая iнтэнсiуны 110 
Плынь высокая сярэдняя сярэдняя высокая iнтэнrjуны 106 
Гармонiя сярэ.и.няя высокая вjсярэ.и.няя сярэдняя напауiнтэнсiуны 96 
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' Таблiца 5. Рэакцыя сартоу азlмай пшанiцы на тэхналоriю вырошчвання 

(1989-1991 rr.) 

Бел Н Д!Зil\ Мiнская ДСС 

ураджай Зерня, ц/rа 
Сорт 

.звычаl\ная / 
1 

1 ±да звычай-!нтэнсi )\на я ]•± да звычай-1 эвычайная iнтэнсi)\ная 
н ай н ай 

Бярэзiна . 58,4 64, 6 +6.2 48,3 60,7 +12,4 
Надзея 56,7 62, 8 +6, 1 47,0 63,6 +16,6 
Сузор'е 55,9 64, 1 +8,2 51 ,О • 65,8 +14,8 
Капылянка 65,7 73, 2 +7,5 
Пошук . 66,7 76, 7 +10,0 

ix прымяненне у 1983 г. дазволiла павысiць сярэднюю ураджайнасць 
азiмай пшанiцы ·у Вялiкабрытанii да 64,2 цjга, у Францыi- да 51,3, у 
ФРГ- да 54,4, у ЧСФР- да 52,9 ц/га. У апошнiя гады iнтэнсiуньrя тэх
налогii вырошчвапня зсрневых культур атрымалi значнае распаусю
джанне у нашай краiне, дзе )т 1986 г., у прыватнасцi, азiмыя высявалiся 
амаль на 17 м.1н. га. 

Азiмая ·пшанiца- культура, якая у найбольшай ступенi рэагуе на 
iнтэнсiфiканыю вытворчасц i : за 1989-1991 rr. прьтбаука ва ураджаi 
зерня пры БНДIЗiК склала ад 6,1 да 10 ц/га, на Мiнскай дзяржаунай 
сортавыпрабавальнай ста нцыi- ад 12,4 да 16 ц/rа (табл . 5). Пры ·Гэтым 
яна вельмi залежьщь ад тэ,'шалогii вырошчвання сартоу, якiя класiфi
куюцца намi як сарты iнтэнсiунага тыпУ: Дарэчы адзначыць толькi тую 
акалiчнасць, што карошасцёблавы сорт Пошук не патрабуе ailpaцoyкi 
рэтарданта мi. 

Таюм чынам, шматгадовы вопыт селекцыйнай работы з азiмай пша
нiца й паказау, што гэтая культура мае вялiкi'я магчымасцi у павелiчэн
нi вытворчасцi зерня . Неабходную для патрэб рэспублiкi колькасць яго 
можна забяспечыць, пашыраючы пасевы гэтай культуры, актыуна ука
раняючы новыя сарты з высокiм патэнцыялам прадуrщыйнасцi, строга 
вьтконва ючы тэхналогiю,вырошчвання. Селекцыянерамi створаны новыя 
высокапрадукцыйныя сарты, якiя адпавядаюць патрабаванням вытвор
часцi, у тым лiку кароткасцёблавыя, устойлiвыя да палягання. У цяпе
рашнi час вядзецца работа па укараненнi ix у вытворчасць . 

Лiтаратура 

1. Лыфе·нко С. Ф., Ериняк Н. И., Федченко В . И. 11 Науч.-техн. бюл. 
Всесоюз. сел.-rсн. ин-та. 1980. Вып. 1. С. 3-7. 

2. Петр И. Формирование урожая основных с.- х. культур. М. , 1984. 
3. Фолтын И. 11 Междунар. с.-х. журн. 1986. М ~ С. 64-67. 

БелНД/ЗiК Пacтynilj .1/ рэдакцыю 
30.06.92 


