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!. С. ТАТУР. 

ЭФЕI<ТЫУНАСЦЬ РОЗНЫХ СПОСАБАУ 

ПЕРАДПАСЯУНОй АПРАЦО"УКI НАСЕННЯ ЯЧМЕНЮ 
. .. '• 

У сувязi з выеокай заражанасцю насеннага мат~рыялу rrатагеннай 
мiкрафлорай пратручванне яго стала абавязковым прыёмам, якi за
(igспечвае ахову зерневых культур ад хвароб, У рэспублiцы Беларусь 
штогод пратручваецца звыш 750 тыс. т, з ix звыш 450 тыс. т- насенне 
зерневых, rалоуньrм чынам Я'-!меню. 
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Удаскэналенне прыёмау перадпасяуной апрацоукi насення iдзе у на

прамку абнаулення асартыменту пратручвальнiкау, стварэння _новай 
высокапрадукцыйнай тэхнiкi i укаJ.!анення у вытворчасць метаду шкру
ставання насення, якi дазволiу выкарыстоуваць для яго пратручвання 
складаныя саставы, што укJЛОчаюць, акрамя фунгiцыду, ростстымулюю-
чыя рэчывы, рэтарданты, мiкраэлементы. . . 

Для стварэння пл~нкаутваральнай асновы пры пратручваннt насен
ня прыдатныя вадкiя комплексныя угнаеннi (BI\Y). Аднак эксперымен
тальных даных аб iнкруставаннi насення збожжавых каласавых на ас
нове ВКУ недастаткова. 

У апошнiя Гады значная увага у навуковых даследаваннях надаецца 
вывучэнню уплыву гумiнавых кiс.Iют i ix соляу (гуматау) на ураджай
насць сельскагаспадарчых культур. Даследаваннямi (А. В. Пецярбург
скi, 1957; J1. А. Хрысцева, 1973) паказана, што гумiнавыя кiслоты акты
вiзуюць бiялагiчныя працэсы у раслiнах, садзейнiчаюць утварэнню 
ферментау\ узмацняюць дзяленне клетак, паляпшаюць рост каранёвай 
сiстэмы i надземнай мас;.ы, павышаюць устойлiвасць да неспрыяльных 
фактарау асяроддзя, а гэта прыводзiць да павелiчэння ix прадукцый
насцi. 

Станоучае дзеянне мiкраугнаенняу зафiксавана на ' большасцi сель
скагаспадарчых культур. Аднак даных па вьшарыстаннi мiкраугнаен-
няу пры iнкруставаннi насення параунальна мала. · 

Асноунымi крытэрыямi якасцi насениага матэрыялу з'яуляюцца 
усходжасць i адсутнасць насення пустазелля. Значна менщае значэн
не надаецца натуры зерня i ты м больш шчыльнасцi (удзельнай вазе), 
прычым гэтыя паказчыкi недаац.эньваюцца не толькi у насенняводстве, 
але i пры праl\!Ысловы\1 выnошчваннi сею-скагаспадарчых l<ультур. 

Даследаваннямi [7, 8, 12] было даказана, што сяуба насеннем· цяж
кiх фраК'цый прыводзiць да павышэння палявой усходжасцi на 30% i 
ураджаю на 10-60%. 

Нягледзячы на вялiкую колькасць праведзеных даследаванняу па 
уздзеяннi фiзiчных фактарау на прадукцыйнасць раслiн, па гэтым пы
таннi да цяперашняга часу няма адзiнай думкi. Неt_<аторьтя [1-3, 5, 9] 
лiчаць, што апрацоука паснунога матэрыялу фiзiчнымi фактарамi, як 
правiла, прыводзяць да павышэння жьщцяз_дольнасцi вегетуючых рас- • 
лiн i павелiчэння насеннай прадукцыйнасцi; iщuыя [4, 6, 10, 1 1] не атры
малi у сваiх даследаваннях устоf!лiвых эфектау па гадах. 

Улiчваючы аЕ:туальнасць праблемЬI, мы у 1988-1990 гг. правялi па
раунальнае вывучэнне шэрагу варыянтау iнкруставання з уключэннем 
у састау плёнкаутваральнiкау сiстэмнага пратручвальнiка байтан) i 
1-ювага бiя.пагiчнага сродку аховы ад каранёвых гнiлей- рызаплану 
апрацоукi .насення лазерам i адбору на пнеумастале удзельна-цяжкай 
фракцыi, а таксама ix камбiнаванага выкарыст.ання. 

Методыка даследаванняу. ДоСJ•еды праводзiлi на палях Беларуекай 
зана-льнай доследнай станцыi у 1988-1990 гг. Глеба доследню;а участ
ка сярэднеакультураная, дзярнова-падзолiстая, Jiёгкасуглiнкавая. Агра
хiмiчная характарыстыка ворнага гарызонта наступная: рНкс1 6,6, ру
хомыя формы P20s (паводле Юрсанава) - 24,6-33,0 мг i К2О (павод
ле. Маславай) -20,4-31,5 мг на 100 г глебы, гумус- 2,3-2,7%. 
Коль~асць мiкраэлементау у глебе адрознiвалася па палях севазваро
ту, што даз~олiла больш ~акладна вызначьщь эфектыунасць апрацоу
ю насення мtкраэлементамt. 

Папярэднiкамi усе тры. гады былi цукровыя буракi. Пад ворыва 
уво_сень уносiлi фосфарныя угнаеннi у форме двайнога суперфасфату 
у дозе 90 кг/га д. р., калiйныя- 120 кгfга д. р. хлорыстага калiю i 
азотныя- вясной у перадпасяуную культывацыю 90 кг/га д. р. амiяч
най салетры. Насенне пратручвалi на лабараторным iнкрустатары 
«Хег~-11» за тыдзень да сяубы. 3 плёнкаутваральнiкау выкарыстоувалi 
NаКМЦ i ВКУ, пратручвальнiк- байтан-унiверсал (19,5%-ны э. п.) i 
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прэпарат рызаплан, а таксама стымулятар росту-гумат натрыю, а з 

мiкраэлементау- медзь. Удзельна-цяжкую фракцыю адсартавалi нп 
пнеумастале ПСС-0,2. Норма высеву насення 5 млн. шт/га. У доследзе 
вывучауся шырока распаусюджаны у вытворчасцi сорт Ячменю Зазерскi 
85. Сяубу праводзiлi сеялкай СН-16. Улiковая плошча дзялянкi 25 м2. 
Пауторнасць доеледу чатырохразовая. Апрацоука глебы i догляд .::н 
раслiнамi былi агульнапрынятыя для зоны. Уборка камбайнам «Сам
па 500». 

Умовы надвор'я у гады даследаванняу характарыза.валiся павыша
ным тэмпературным рэжы_мам i пераунамерным размеркзванием апа.z;.
кау. У перыяд .сяуба- усходы 1990 г. зусiм не было ападкау, што вы
клiкала знiжэнне палявой усходжасцi i яшчэ больш замарудзi.ла з'яу-
ленне усходау раслiн·, апрацаваных байтанам. . 

У час вегетацыi праводзiлi феналагiчныя назiраннi, улiк палявой 
усходжасцi i пашкоджанасцi раслiн хваробамi. Даныя ураджайнасцi 
апрацоува Jli метадам дысперсiйнага аналiзу паводле Б. А. Даспехава. 
Перад уборкай адбiралi узоры, дзе вызначалi элементы структуры 
ураджаю; пасяунь1я якасцi насення па ДАСТах (12 038-84,. 12 042-80, 
12 041, 12 045-81); буйнасць i вырауна.ваf!асць зерня ячменю метадам 
прасейвання на сiтах атэнюатара; якасць зерня на прыборы «Iнфрапiд-
31 »; заражанасць насення i праросткау ячменю гельмiнтахларыёзна· 
фузарыёзнай iнфекцыяй вызначалi згодна з метадычнымi рэкаменда
цыямi. 

Вынiкi i абмеркаванне. У сярэднiм за тры гады даследаванняу на 
варыянтах доеледу з iнкрустацыяй насення, апрацоукай лазерам, а 
таксама пры ix сумесным прымяненнi атрымана верагодная прыбаука 
урад~аю (табл. 1). Назiраннi за раслiнамi у перыяд ад з'яулення усхо
дау i да уборкi, а таксама аналiз структуры ураджаю паказалi, што 
прыбаука ураджаю на доследных варыянтах атрым.ана за кошт навы
шэння 'выжынальнасцi i прадукцыйнасцi раслiн. Палявая усходЖ<'СUЬ 
была на узроунi кантролю, а ва умовах засухi 1990 г.- на 3-9% нiiK.':)J.!· 
шая за яго (табл. 2). . 

Рызаплан па эфектыунасц( не уступау байтану . УрадЖайн асщ, яч-
меню была аднолькаваii пры апрацоуцы насення рызапланзм i ()АJ"rта
нам i перавышала кантроль на 8%. У сярэднiм за гады назiрайнnу Jia· 
лявая усходжасць на кантролi склала 73%, пры пратручваннi Н:Jt>~ння 

Т а б л i ц а 1. Уплыу прыёмау перадпасяуной апраL(оукi насення на ураджаiiнасць 
ячменю сорту Зазерскi 85 ( 1988-1990 rr.) 

No 
п. n. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Спосаб аnр ацо:!'кl 

Кантrоль (бе:~ э nрацо~кi) 
Б айтан+Nа КМЦ 
Рызаплан+N а КМЦ 
Байтан+ВКУ 
Рыза план+ВКУ 
БайтаТI+N а KMU+Cu 
Ба йтан+ВКУ+Сu 
Ба й тан+Nа КМЦ+rумат Na 
Б а йтан+IЗКУ+rумат Na 
Байтан+Nа КМЦ+ВКУ 
Лаэе r 
Лазср+ба l!тан+Nа КМЦ+Сu 
Адбор tт а пнеумаста.qе 
Адбор+байтан+Nа KMU+Cu 
Адбор+лазер+байтан+Nа KMU+Cu 

I IIPos. цjrд 

.. 

----------------------------
УраджаnнаСЦh, ц j га 

~ ~ 
"' "'''"" 1988 Г. f989 Г. 199()-Г. ~"'СОО 
u.:!~g; 

51,7 
5.5,8 
51,1 
56,5 
56,7 
51,4 
56,7 
51,6 
56,6 
53,1 
51,2 
53,8 
52,5 
51;6 
53,2 

49,9 
53,1 
59,5 
55,9 
55,8 
56,7 
55,1 
53,9. 
56,8 
56,2 
58,7 
55,1 
52,3 
f\4,7 
54,1 

54,2 
54,5 
58,3 
53,0 
55,9 
57,1 
55,7 
55,4 
55,5 
55,2 
55,3 
56,7 
57,0 
56,3 
58,4 

2,5 2,4 2,0 

>.:r--

51,9 
54,5 
56,3 
55,1 
56,1 
55,1 
55,8 
53,6 
56.3 
55,0 
55,1 
55,2 
53,9 
54,2 
55,2 

± да кантролю 

ц/га / % 

2,6 
4,4 
3,2 
4....2 
3,2 
3,9" 
1,7 
4,4 
3,1 
3,2 
3,3 
2,0 
2,3 
3,3 

5,0 
8,5 
6,2 
8,1 
6,2 
7,5 
3,3 
8,5 
6,0 
(),2 
6,4 
3,9 
4,4 
6,4 
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байтанам- 77, рызапланам- 81%. ВЫЖI!IВальнасць р·аслfн Сt<.лнда.·та 
адпаведна 41, 44 i 48%. Аднак пры заражанасцi насення галаунёнай 
iнфекцыяй· рызаплан трэба прымян'яць сумесна з сiстэмным фу!iГiцы· 
дам. Асаблiва ГЭТ? важна для насенняводчых пасевау. 

Перадпасяуная апрацоука насен,ня ячменю байтанам з даб~у;:сннсм 
да NаКМЦ гумату натрыю у дозе 750 г/т стымулявала рост праросткау, 
асаблiва ва умовах недахопу вiльгацi, некалькi згладжваючы рэтар 
дантныя уласцiвасцi байтану i станоуча уплываючы на устойлiвасць 

• 
Т а б л i ц а 2. Палявая усходжасць, выжывальнасць i структу1Jа ураджаю 

ячменю у залежнасцi ад cnoraбay аnрацоукi насення (у сярэднiм 
за 1988-1990 rr.) 

Выжы-
Колькасцt- Выхад 

Спое а б . Палявал npaдyr<- 1\елы<асць ф!1а1<цыi 
нпра- Vcxo·- nаль- ЦhiЙНЫХ зяrшят у 

MacD зе111я Мяса 1 00 laCeHIIH, % 
цоукi лжасць, % IIЗCI J, b, сцёблау, I<ОЛЯСе, ШТ. 

з коласа, г з.ярнят, 1 (2'R x 20+ 
% шт. +25 )( 20) 

1 73 41 594 22,7 . 0,88 :18,7 74,9 
2 77- 44 612 23,4 0,91 39' 1 76,1 
3 81 48 653 22,7 0,87 :18,2 76,3 
4 72 47 597 23,6 о ,.94 39,9 77,2 
5 77 48 638 22,6 0,88 38,8 7:1,2 
6 69 56 633 23,2 (),82 38,7 77,8 
7 7?. 54 6:11 23 о O,<JO 39,0 73,3 
8 77 49 602 23,5 o,q?. 39,3 75,0 
9 73 47 6')7 23,5 0,90 38,4 76,2 

10 72 52 673 ?3,3 0,96 39,2 77' 1 
11 74 44 606 23,2 0,92 39,5 70,7 
12 73 51 617 13, 1 0,94 40,4" 75,8 
13 . 73 45 611 22,9 0,90 39,2 73,8 
14 71 51 624 22,5 . 0,88 39, 1 73,4 
15 74 46 626 23,1 0,89 38,4 74,1 

раслiн да хвароб на раннiх стадыях развiцця. Гэта д.азваляе дапусцiць 
наяун_а-сць у гуматау натрыю антытаксiчных уласцiвасцей, г . зн. у адно
сiнах да пестыцыдау гуматы натрыю могуць аказваць ахоунае прафi
лактычнае дзеянне. 

Апрацоука насення ячменю CuS'Q4 (25 г/т) паказала, што пры нiз
кай забяспечанасцi глебы меддзю - (1,3 мгjкг) у 1989 i 1990 гг. гэты 
прыём верагодна павысiу ураджайнасць. ·На глебах з вы.сокай забяспе
чанасцю меддзю (1988, 3,5 мг/кг) ён не быу эфек:гыуным. Як паказва
юць даныя структуры ураджаю (табл. 3), станоуча е уздзеянне медзi на 
ураджайнасць тлумачыцца добрай вы'жывальJ1аtцю раслiн i наljслi 1IЭН-
нем колькасцi прадукцыйных каласоу. · 

Л·~::.СJ,;iва эфектыуным было пратручванне насення з В КУ. Я1< нлён
ка)iтваральнiк ВК;у' ра)iнацэнпы палiмерам NаКМЦ i ПВС, але у той 
жа час стымулюе рост i павышае прадукцыi:!насць раслiн. Дауно наспе
ла IJC'lfJ:\rJлнacць выкарыстання у якасцi плёнкаутваральнiк':!. палiмерау, 
Яiсiн r<и;<>д<:Jюць стымулюючымi, пестьщыднымi, а таксама выс-:жiмi 
сарбцыйнымi улас.цiвасцямi. Пры далейшым удасканаленнi метаду 
трэба улiчваць асаблiвасцi глебаiза-клiматычных зон i у адпаведнасцi 
з iмi падбiраць палiмеры з пэунымi уласцiвасцямi. Для засуш.ТJiuых 
раёнау, вiдаць, больш · падыходзяць плёнкаутваральнiкi з высокiмi сарб
цыйнымi характарыстыкамi, здОЛЬ!iЫЯ нават ва умовах засухi канЦэнт
раваць вакол насення вiльгаць i садзейнiчаць яго прарастанню; у раё
нах з павышанай вiльготнасцю п.атрэбны палiмеры, якiя захоуваюць 
насенне ад лiшкавай вiльготнасцi. 

Станоучае дзеянне ВКУ пры перадпасяуной апрацоуцы насення 
пацвярджаецца атрыманнем стабiльнага ур'аджаю у неспрыяльныя па 
умовах надвор'я гады. Вядома, што колькасць зярнят у коласе вызна
ч~ецца перш за усё генатыпам сорту i на яго велiчыню умовы росту 
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Т а б л i ц а 3. Уплыу прыёмау nерадпасяуиоА аnрацоукi иасення на ураджайнасць 
ячменю сорту Зазерскl 85 у перасеве 

Ураджаl!касць, ц/rа 
Спесаб 

1988 r.,\989 r.,\990 r.,{9 ~~~f;k~ ;~./ апrа· ± да кактрелю 
1 у сяrэдкlм за 1 

± да кактрелю 
це)"кi 

цfra 1 о/о 1988-\990 rr. цfra 1 о/о 

1 43,8 45,9 53,3 49,6 - . 47,7 
2 49,5 47,0 54,9 51,0 +1,4 2,8 50,5 +2,8 5,9 
3 - 48,5 54,5 51,5 +1,9 3,8 
4 - 48,9 55,4 52,2 +2,6 5,2 
5 - 49,1 54,1 51,6 +2,0 4,0 
6 46,8 47,0 52,7 49,9 +0,3 0,6 48,8 +1,1 2,3 
7 - 46,9 55,3 51,1 +1,5 3,0 
8 46,3 46,6 54,() 50,3 +0,7 1,4 49,0 +1,3 2,7 
9 - 46,6 53,8 50,2 +0,6 1,2 

10 - 49,6 53,8 5I ,7 +2,1 4,2 
11 18,8 50,4 54,2 52,3 +2,7 5,4 51,1 +3,4 7,1 
12 49,9 51,4 56,4 53,9 +4,3 8,7 52,6 4,9 10,3 
13 45,0 49,1 56,0 52,6 +3,0 6,0 50,0 +2,3 4,8 
14 49,5 4g,8 54,5 52,2 +2,6 5,2 51,3 +3,6 7,5 
15 50,6 48,3 55,1 51,7 +2,7 5,4 51,3 +3,6 7,5 

3,9 2,3 2,6 

уплываюць менш. Гэты элемент структуры. ураджаю у варыянтах до
следу практычна не адрознiвауся ад кантролю. 

Даследаваннi на атэнюатары паказалi, што розныя варыянты iнкру
стацыi, апрацоука насення лазерам, адбор на пнеумастале удзельна
цяжкяй фракцыi, а таксама ix сумеснае прымяненне iстотна не уплывалi 
на буйнасць i выраунаванасць насення. 

Вывучэнне дынамiкi пасляуборачнага даспявання насення ячменю у 
залежнасцi ад спосабау перадпасяуной апрацоукi сведчыць аб тым, 
што насенне ycix доследных варыянтау дасягала поунай усходжасцi 
адначасова, г. зн. адзначаныя вышэй споеабы не уплываюць на пра
цэсы фiзiялагiчнага даспявання. 

Аналiз колькасцi крухмалу i бялку у зернi па варыянтах доеледу 
паказвае, што розныя споеабы апрацоукi насення iстотна не уплываюць 
на якасць зерня. 

Вывучэнне уплыву прыёмау перадпасяуной апрацоукi насення на 
ураджайнасць ячменю у перасеве паказала, што розныя варыянты iн
крустацыi iстотна не уплывалi таксама i на прадукцыйнасць гэтага пе
расеву, за выключэннем аnрацоукi лазерам i адбору яго на пнеумаста
ле, дзе адзначана павелiчэнне ураджайнасцi. 

Вывады 

1. Вывучаныя прыёмы перадпасяунФЙ апрацоукi насення ячменю 
сорту Зазерскi 85 {розныя варыянты iнкрустацыi, апрацоука лазерам i 
адбор на пнеумастале i ix сумеснае прымяненне)' забяспечылi верагод
ную прыбауку ураджаю адносна кантролю. 

2. Прыбаука ураджаю забяспечана за кошт павышэння у асобных 
варыянтах палявой усходжасцi i галоуным чынам выжывальнасцi, сты
муляцыi росту раслiн на раннiх этапах антагенезу i большай колькас
цi прадукцыйных каласоу. 

3. Вывучаныя прыёмы апрацоукi насення iстотна не уплывалi на 
такiя элементы структуры ураджаю, як колькасць зярнят у коласе, ма
са 1000 зярнят, ix .выраунаванасць i перыяд Фiзiялагiчнага даспяван
ня, якiя вызначаюцца галоуным чынам умовамi вегетацыi раслiн. 

4. Паколькi iстотных адрозненняу па ураджайнасцi памiж дослед
нымi варыянтамi не выяулена, выбар ix павiнен вызначацца эканамiч-
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нымi i экалаг1чнымi фактарамi. Сярод вывучаных прыёма~ перавагу 
трэба аддаць рыэаплану+NаКМЦ, рыэаплану+ВКУ i апрацоуцы ла
зерам. 
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