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СПОСАБЫ ВЫРОШЧВАННЯ ГАРОХУ 

У цяперашнi час бясспрэчна устаноулена, што усе сарты гароху тра
дыцыйнага лiсцiкавага марфатыпу найбольш высокую' ураджайнасць 
фармiруюць ва умова{С iнтэнсiунай тэхналогii пры сяубе у чыстым вы
глядзе [1, 3-5]. Гэта тлумачыцца дыс;камфортам бабавага кампанента 
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~ складаным цэнозе, яга меншай канкурэнтаздольнасцю у адносiнах да 
iншых культур сумесi. Так, у (2] выяулена, што v змяшаньтм пасеве у 
Уаранях гароху памяншаецца ' колькасць фасфару i азоту, знiжаецца па
дача прадуктау метабалiзму каранёвай сiстэмы у лiсцi, што абмяжоувае 
прадуктыуны працэс, сiнтэз бялку i павышае колькасць у раслiне не
бялковага азоту. Апрача таго, каранёвая сiстэма раслiн, якiя выкарыс
ТС''u'ваюцца у якасцi кампанентау сумесi, лепш 3асвойвае вiльгаць, чым 
гарте 

· Разам 1 тым за апошнiя гады 3Начную практычную цiкавасць пача
.ттi J>Ыклiкаць да сябе сарты гароху новых марфатьшау: лiсцiкавыя са 
сттiс~1vтымi мiжвузеллямi i бязлiсцiкавыя, у якiх лiсцiкавыя пласцiнкi 
DЭL! УJ(аваны у вусы, 3 прычыны чага раслiны такага тыпу часам на3ы
'ЧJЮJLЬ f'.vсатымi. У цэно3ах 3 удзелам такiх раслiн .гароху складваюцца 
iРтuыя vзаемаадносiны памiж кампанентамi, i можна выказаць мерка
ванне. нпо прадукты}rны працэс у ix мажа мець iншую спеuыфiку, чым 
з уд3елRм традьщыйных форм. Апрача таго, у вытворчасцi пастаянна 
СI{lадвРюrща няжкасui з рэалiзацыяй iнтэнсiуных тэхналогiй вырошч
?i'lння 3-за дэфi1rыту неабходных хiмiчных i тэхнiчных сродкау. 3 гэтай 
ппычнны iстотнае практычнае 3Начэнне мае пошук альтэрнатыуных тэх
налогiй. якiя дапускаюць пэуны недабор ураджаю у параунан.вi з iн
тэнсiунымi тэхналогiямi, аднак да3валяюць дастаткова высока рэалi
заваць патэнuыял прадуктыунасцi сорту пры мiнiмальнай патрэбнасцi 
у пестыuыдах i спрасцiць тэхналогiю уборкi. . 

Для выяулення аптымальнага спосабу вырошчвання сартоу гароху 
новых марфатыпзу у 1989-1991 rr. намi правед3ены доеледы на экспе
рыментальнай ·базе БелНДIЗК «Зазер·'е» Пухавiцкага раёна Мiнскай 
вобласui. Глеба доследнага участка д3ярнова-пад3олiстая, лёгкасуглiн
кавая, 3 глыбiнi 1 м падсцiлаецца марэнным суглiнкам. Яна мае на
ступную аrрахiмiчную характарыстыку: рНксr 6,0-6,5; колькасць гуму
су- 2%, рухомаrа фасфару- 16-;20 i абменнага калiю- 18-
20 мг/100 г глебы. 

У дослед3е праду1:леджвалася вывучыць генератыуны працэс гароху 
пры вырошчваннi у чыстым выглядзе i у сумесях з рознымi культурамi. 
Дзеля. гэтага высявалiся сарты гароху, якiя па марфатылу значна ад
ро3нiвалiся памiж сабой: высакарослы сорт лiсцiкавага тыпу Багатыр, 
сярэднярослы сорт вусатага тыпу Род 8 i нi3карослы сорт н:армавога 
гароху лiсuiкавага тыпу Гомiк. У якасui кампанентау выкарыстоувалi
ся раянiраваныя сарты вырошчваемых у рэспублiцы культур, умоуна 
прыдатньтх выконваць функцыi апорных раслiн у змяшаным пасеве. 
Схема доследу: · 

4' 

1. Гарох пасяувы Багатыр ( 1,2 млн/га). 
2. Гарох пасяуныРод 8 (1,5 млн/га). 
3. Гарох кармавы Гомiк ( 1,5 млн/га). 
4. Авёс Буг (5,0 млн/га). 
5. Ячмень За3ерскi 85 ( 4,0 млн/га f. 
6. Яравая пшанiца Беларуекая 80 (5,0 млн/га). 
7. Яравое трыцiкале Iнеса (6,0 млн/га). 
8. Лубiн ву3калiсцевы Данка ( 1,2 мл,н/га). 
9. Багатьф+Буг (0,8+1,5 млн/rа). 

1 О. Багатыр +Буг (0,6'-t- 2,5 млн/rа). 
11. Багатыр +Буг (0,4+3,5 млн/га). 
12. Багатыр+З.а3ерскi 85 (0,8+1,2 млн/rа) .. 
13. Багатыр+Зазерскi 85 (0,6+2,0 млн/га). 
14. Багатыр+За3ерскi 85 (0,4+2,8 млн/га). 
)5. Багатыр+Беларуская 80 (0,8+1,5 млн/rа). 
16. Багатыр+Беларуская 80 (0,6+2,5 млн/га). 
17. Багатыр+Беларуская 80 (0,4+3,5 млн/rа). 
18. Багатыр + Iнсса (0,8+ 1,5 млн/га). · 
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19. Багатыр+Iнеса (0,6+2,5 млн/га). 
20. Багатыр + Iнеса (0,4+.3,5 млн/га). 
21. Багатыр+Данка (0,8+0,4 млн/га). 
22. Багатыр+Данка (0,6+0,6 млн/га). 
23. Багатыр+Данка (0,4+0,8 млн/га). 
24. Род 8+Буг (1,0+ 1,5 млн/га). 
25. Род 8+Буг (0,8+2,5 млн/га). 
26. Род 8+Буг (0,5+3,5 млн/га). 
27. Род 8+Зазерекi 85 (1,0+1,2 млн/га). 
28. Род 8+ Зазерскi 85 (0,8+2,0 млн/га). 
29. Род 8+Зазерекi 85 (0,5+2,8 млн/га). 
30. Род 8+Беларуекая 80 (1,0+ 1,5 млн/га). 
31. Род 8+Беларуская 80 (0,8+2,5 млн/га). 
32. Род 8+Беларуекая 80 (0,5+3,5 млн/га). 
33. Род 8+1нееа (1,0+1,5 млн/га). 
34. Род 8+1неса (0,8+2,5 млн/га). 
35. Род 8+Iнеса (0,5+3,5 млн/га). 
36. Род 8+Данка (1,5+0,4 млн/га). 
37. Род 8+ Данка "(0,8+0,6 млн/га). 
38. Род 8+Данка (0,5+0,8 млн/га). 
39. Гомiк+Буг (1,0+,1,5 млн/га). 
40. Гомiк+Буг (0,8+2,5 млн/га). 
41. Гомiк+Буг (0,5+3,5 млн/га). 
42. Гомiк+Зазерскi 85 (1,0+ 1,2 млн/га). 
43. Гомiк+Зазерскi 85 (0,8+2,0 млн/га). 
44. Гомiк+Зазерскi 85 (0,5+2,8 млн/га). 
45. Гомiк+ Беларуекая 80 ( 1,0+ 1,5 млн/га). 
46. Гомiк+ Беларуекая 80 (0,8+2,5 млн/га). 
47. Гомiк+Беларуекая 80 (0,5+3,5 млн/га). 
48. Гомiк+Iнеса (1,0+ 1,5 млн/га). 
49. Гомiк+Iнеса (0,8+2,5 млн/га). 
50. Гомiк+ Iнеса (0,5+3,5 млн/га). 
51. Гомiк+Данка (1,5+0,4 млн/га). 
52. Гомiк+Данка (0,8+0,6 млн/га). 
53. Гомiк+ Данка (0,5+ 0,8 млн/га). 

Дослед закладвауся у трохразовай пауторнасцi пры плошчы улiко
вай дзялянкi 25 м2. У доследзе праводзiуся улiк ураджаю, ступенi паля
гання пасеву перад уборкай i збору сырага бялку. Уборка праводзiлася 
камбайнам САМПА-500, даныя па ураджаю апрацаваны метадам ды
сперсiйнага аналiзу па Б. А. Даспехаву ( 1985). 

Даследаваннямi устаноулена, што сарты Багатыр i Род 8 з'яуляюц
ца раунацэннымi памiж сабой па прадукцыйнасцi, а сорт Гомiк iстотна 
еаступае iм. Сумесi гароху са збожжавымi культурамi пры аптымаль
ных нормах высявання з'яуляюцца прыкладна аднолькавымi па ура
джайнаецi, а сумесi з лубiнам маюць верагодна меншую прадукцый
насць. 

Найбольшую ураджайнасць усе вывучаемыя сарты гароху фармiру
юць у чыстым пасеве (таблiца·). Так, у сярэднiм за тры rады сорт Бага
тыр на 80%, Род 8 на 47 i сорт Гомiк на 51% псравысiлi па прадук
цыйнасцi колькасць гароху у найбольш ураджайным варыянце сумесi. 
Пры вырошчваннi у змяшаных пасевах лепш выкарыстоуваць сорт Род 8, 
якi забяспечвае найбольшы збор зерня у зернесумесi (25,94 ц/га у сярэд
нiм за тры гады). Больш высокi збор зерня у сумесях сорт Баrатыр 
фармiруе пры выкарыстаннi у якасцi кампанента ячменю i яравага тры
цiкале пры высеве яго 0,8 млн/rа+ЗО% нормы высеву збожжавай куль
туры. Сарты Род 8 i Гомiк даюць значна большую ураджайнасць пры 
вырошчваннi з яравым трьщiкале пры норме высеву 1 млн/га+I,S млн/га 
кампанента. Сумееi з лубiнам вузкалiстым характарызавалiся нiзкай 
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ураджа!"!насцю гароху, якая у сярэднiм за тры гады была у межах 8,2-
14,4 цfга. . ".."·J 

Варыянты доеледу вельмi iстотна адрознiвалiся памiж сабой па бял-
ковасцi зярнят. Так, найбольшым гэты паказчык быу у лубiну вузка-
лiстага, наблiжаюЧыся у сярэднiм за тры гады да 30%. Усе вывучаемыя 
сарты гароху мала адрознiвалiся памiж сабой. Сярод злакавых збож-
жавых культур прыкметную перавагу па бялковай вартасцi зярнят ма-
юць авёс i яравое трыцiкале, а бялковая характарыстыка сумесей вы-
значалася ix кампанентным складам. 

Найбольшы збор сырага бялку з 1 га (да 9 ц/га у сярэднiм за тры 

Парауна.льная характарыстыка зернясумесяу (1989-1991 гг.) 

Ураджайнасць, ц{га 1 Колькасць 1 1 Устоl!пlвасць Варыннт 
зернесумесь j сыроrа бмку, Збор сырога да лмяганвя 

rapox % бнпку, цjra бaJJ • 

1 37,12 19,06 7,01 2,33 2 38,07 19,19 7,34 2,67 3 23,86 19,27 4,60 2 4 50,94 12,75 6,44 5 5 50,58 10,62 5,36 4 
б 45,48 11,23 5,08 5 7 47,65 12,75 6,36 5 8 31,73 26,73 8,38 5 9 41,07 18,43 12,06 4,93 3,33 10 48,80 11,01 13,72 6,67 3,67 11 48,69 5,78 12,87 6,29 4,33 12 48,98 20,09 11,40 5,53 3,33 13 50,09 15,33 11,67 5,82 3,33 14 50,80 10,72 11,41 5,77 3,67 15 40,76 16,93 . 10,87 4,42 4 16 42,75 11,89 11,22 4,79 4,33 17 44,92 7,26 10,62 4,77 4,67 18 40,41 20,27 12,72 5,13 4 19 50,49 15,48 12,71 6,42 4,33 :.!0 49,67 8,18 12,38 6,16 4,67 21 33,97 12,11 24,07 8,33 4 22 36,65 12,27 23,99 8,86 4 23 38,27 12,17 23,26 8,93 4,33 24 47,80 14,98 12,78 6,16 3,67 25 48,61 9,60 13,07 6,39 3,33 26 49,89 6 90 13,22 6,59 3,67 27 44,80 · 18:з1 11,04 4,88 3 28 41,21 13,02 11,53 4,70 3 29 49,38 9,05 10,59 5,23 3,33 30 42,10 18,67 10,63 4,43 3,67 31 43,43 10,55 11,94 5,18 4,33 32 48,33 ~ 7,88 11,62 5,61 4,33 33 43,92 25,94 12,36 5,38 4,33 34 47,43 16,33 12,43 5,88 4,33 35 49,85 8,97 12,71 ' 6,34 5 36 36,71 14,45 23,68 8,96 3,67 37 36,75 10,93 24,58 9,25 3,67 38 34,99 9,82 24,04 8,45 4 39 40,49 12.,57 11,58 4,70 3,33 40 42,21 4,87 12,98 5,50 . 3,67 41 40,85 4,24 12,64 5,15 4 42 41,17 14,81 10,64 4,30 3 43 50,59 12,79 10,84 5,46 3,33 44 46,19 9,13 10,92 5,04 3,33 45 39,54 15,84 10,04 3,86 4 46 43,52 8,89 11,14 4,82 4,33 47 50,57 6,02 11,06 5,55 5 48 42,86 17,70 12,58 5,38 4,67 49 49,25 12,67 12,43 6,13 4,67 50 50,43 7,93 13,11 6,61 5 51 30,58 11,74 24,49 7,54 3,33 52 37,47 9,79 24,25 8,27 3,67 

53 35,58 10,17 23,54 8,40 3,67 
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гады) 3абяспечыу пасеу ву3калiстага лубiну i яго сумесi . 3 гарохам, 
асаблiва 3 сортам Род ~. Чыстыя пасевы сартоу гароху Багать!Р i Род 8 
па бялковай прадукцыйнасцi перавысiлi усе вывучаемыя сумес1 са 3бож
жавымi культурамi, а сорт Гомiк у большасщ выпадкау 3абясп~чв~у 
больш высокi 3·оор сырага бялку у сумесях, што вытлумачваецца Нl3,КIМ 
патэнцыялам яго прадукцыйнасщ у монацэно3е. Усе вывучаемыя сар
ты у чыстым пасеве маюць схiльнасць да палягання, хоць i у ро3най 
cтyпetii. Так, сорт Багатыр пачынае палягаць у канцы цвiцення, сорт 
Гомiк- 3 пачаткам утварэння струкоу на раслiне. Сорт Род 8 пры нар
мальных метэаралапчных умовах пачынае палягаць у канцы паспяван

ня, аднак ступень яго палягання дазваляе праводзiць прамое камбай
наванне пры дапушчальных аграправiламi стратах. Сумесi са збожжа
вымi культурамi палягаюць меней. Вы разную перавагу у гэтых адносiнах 
меш· змяшаныя пасевы з яравымi пшанiцай i трьщiкале. Яны былi доб
ра прыдатныя да уборкi прамым камбайнаваннем. Сумесi з аусом i яч
менем слаба палягалi толькi пры малым удзеле гароху у норме высеву. 
Аднак доля бабавага кампанента у такои сумесi Ьыла вельмi нiзкай. 

Такiм чынам, вынiкi праведзеных даследаванняу сведчаць пра тое, 
што сарты ycix вынучаемых марфатыпау гароху па ураджаю зерня у 
чыстым пасеве пераузыходзяць колькасць гэтага бабавага кампанента 
у любым складаным аграфiтацэнозе. Для камбаiшаванай уборкi больш 
прыдатным з 'яулясцца сорт вусатага гароху Род 8. Сумссi са злакавымi 
зuожжавымi культурамi даюць большы ураджай, чым гарох, аднак са
ступаюць яму па зЬору бялку. Больш прыдатным для змяшаных пасе
вау з'яуляецца сорт гароху вусатага тыпу Род 8, якi забяспечвае най
ьол~ошы збор бабавага кампанента у зернесумесi у параунаннi з iншымi 
сартамi. Сярод гаро~а-злакавых сумесей найбольшымi ураджайнасцю, 
бялковай прадукцыйнасцю i устойлiвасцю да палягання вызначаюцца 
сумесi з яравым трьщiкале . .Ьольш высокi збор бялку забяспечваюць 
сумесi гароху з лубшам вузкал-iстым, якiя маюць перавагу пры вырошч
ванн! гароху для фуражных мэт . . 
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