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ПРАДУКЦЫйНАСЦЬ КАНЮШЬIНА-ЦIМАФЕЕЧНАй CYMECI 
У ЗАЛЕЖНАСЦI АД НОРМЫ ВЫСЯВАННЯ 1 УЗРОУНЮ 
АЗОТНАГА ЖЬIУЛЕННЯ ПОКРЬIУНАй КУЛЬТУРЫ 

У структуры пасяуных плошчау гаспадарак пауночна-усходняй част
I<i Беларусi шматгаДавыя травы займаюць каля трэцi ворыва, прыклад
на чвэрць прыпадае. на долю I<анюшына-злакавых травасумесяу. Леп
шым месцам для падсявання бабова-злакавых шматгадовых травасу-
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месяу лiчацца участкi з аднагадовымi травамi, якiя выкарыстоуваюцца 
на зялёную масу. Аднак у такiм ~ыпадку кармавое п"оле, якое занята 
аднагадовымi травамi, выкарыстоуваецца малаэфектыуна- здымаецц~ 
толькi адзiн ураджай. Акрамя таго, удзельная вага аднагадовых трау 
у структуры пасевау невялiкая- 5-~2%. Таму у вытворчых умовах 
асноунае падсяванне шматгад?вых трау праводз~цца пад покр_ыва збо~
жавых культур, у прыватнасщ ячменю, ~а_колью падсяван~е 1х пад азl
мыя культуры ва умовах часовага пераув1Льrатнення сутлшкавых глеб 
абмежавана тэрмiнамi падсявання. 

Пры падсяваннi трау рад ячмень часта з-за ~ысокай ~го нор_м;ы вы-
сявання i юшкавага жыулення пасевы ячмяню у значнаи ступею пры- \ 
гнечваюць развiццё канюшыны, а пры паляганю прыводзяць да зрэдж-
вання травастою канюшыны, развiцця разнатрауя. FJpы недастатковым
азотным жыуленнi рост i развщцё ячменю затрымюваюцца, а канюшы-
ны, наадварот, узмацняюцца да такой ступенi, што яна Перарастае по
крыуную культуру. У такiх умовах страты ураджаю ячменю непазбеж-
ньrя. 'l аму аптым1зацыя нормы высявання 1 узроуiiЮ азотнага жыулен-
ня ячменю, ix уплыву на прадукцыйнасць наступных бабова-зла~авых 
шматгадовых трау i у цэлым двухгадовага звяна севаавароту з'яуляец-
ца актуальнай. , . 

ДасJrедаваннi праводзiлiся на дзярнова-падзолiстай сярэднясуглш-
каваИ глеЬе эксперыментальнай базы "«Вусце» Беларуската НДl зем
дяробства i кармоу у 1987-1990 гг. Глеба доследнага участка характа
рызавалася наступнымi аграхiмiчнымi паказчыкамi: рНкСI5,7, гщралi
тычная юслотнасць- 2,8, сума паглынутых асноу- 5,4 мг-экв/ 100 г 
ГJiебы, ступень насычанасцi асновамi- Ьб%, колькасць гумусу- 1,81, 
агульнага азоту- 0,109%, рухомых форм фасфару- 14,2, калiю-
lo,5 мг/100 г глебы. ' · 

Даследаваннi праводзiлiся у звяне севаавароту бульба (гной 40 т/га, 
Nsoi-iвoKgo) -ячмень (Nо,зо,во,9О,I2О на фоне РвоКgо, сорт Зазерскi 85, норма 
высявання 5,0 i 3,5 млнjга усходжых зярнят) - канюшына-цiмафеечная 
сумесь (РвоКgо). 

Гlраведзеныя у 1987-1989 гг. даследаваннi паказалi, што павышэн
не ураджайнасцi ячменю адзначалася як ад павелiчэння нормы выся
вання з· 3,5 да 5,0 млн/га усходжых зярнят (на 1,3-3,5 ц/га), так i ад 
узроуню азотнага жыулення (на 8,8-21,5 цjга). Эфектыунасць азот-

• ных угнаенняу пры }[орме высявання 5,0 млн/га насення ячменю вышэй
шая (прыбаука ураджайнасцi 11,0-21,5 ц/га), чым пры 3,5 (8,8-
:.:::(),1 ц;га). Пры гэтым па меры росту узроуню азотнага жыулення тэм
пы прыбаукi j'раджайнасцi ячменю змяншалiся: да 30 кг/га азоту пры
рост ураджаинасцi склау (у адпаведнасцi з нормамi высявання 5,0 i 
6,5 MJIН ШТ/га) 11,0 i 8,8 ц/га, 3 30 да 60 Kt- 6,~ i 7,8, З 60 да 90 КГ-
4,3 i 2,7, а з 9u да 120 кг/га прыбаука практычна не забяспечвалася. Гэ
та тлумачьщца тым, што, па-першае, пры недахопе азотнага жыулення 
tменш як 60-90 кг/га) адбывалася, вiдаць тармажэнне утварэння i 
развiцця бакавых парасткау; па-другое, дозы азоту звыш аптымальных 
(!:Ю кг/га), наадварот, выкюкалi актыунае утварэнне бакавых параст" 
кау настолькi, што з-за празмернай загушчанасцi сцебластою i яга па
Jiягання адбываецца частковае ix адмiранне у больш познiя фазы раз
вiцця ячменю, не забяспечыушы фармiравання прадукцыйнага коласа. 

Значьщь, ва умовах правядзення даследаванняу аптымальнай дозай 
азоту для 5 млнjга_:Усходжага насення ячменю з'яулялiся 90 кг/га; пры 
гэтым забяспечваюся найбольшыя прадукцыйная кусцiстасць шчыль-
насць сцебластою i ураджайнасць (таблiца). · ' 

Норма высявання i узровень .азотнага · жыулення ячменю як по
~рыунай культуры вызначалi шчыльнасць травастою, структуру ураджаю 
1 прадукцыйнасць канюшына-злакавай травасумесi. 

Усходау канюшыны, якiя захавалiся к восенi, з нормай высявання 
покрыунага ячменю 5,0 млн. шт/га у 1,1-1,3 раза было менш, чым пры 
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Прадукцыйнасць канюшына-цlмафеечнай сумесi у залежнасцi ад нормы высявання i узроуню азотнага жыулення покрыунай куJ1ьтуры 

Норма высявання i дозы азотных уrнаення:)} (N) 

Паказчык 1 5, О млн. штjrа 

1 

3,5 млн. шт/rа 

[О 1 30 
1 

60 1 90 
1 

120 о [.t:" 30 1 60 1 90 1 120 

' 
Ячмень, 1987-1989 гг. 

Збор зерня, цjra 

1 

32,1 
1 43,1 1 

49,3 
1 53,6 1 

53,6 

1 

30,8 1 39,6 
1 47,4 1 

50,1 1 50,9 
± ад уrнаенняу +11 ,О +17,2 +21 ,5 . +21,5 +8,8 +16,6 +19,3 +20,0 
± ад нормы высявання -1,3 -3,5 -1,9 3,5 -2,7 

HIPo,95· цjra 3,2 
Р,% 2,4 
Збор к адэ. 38,8 52,2 59,7 64,9 64,9 37,3 47,9 ;)7,4 60,6 61,6 
Збор .ператрауленага пратэiну 2,5 3,3 3,,8 4,2 4,2 2,4 3,1 3,7 3,9 3,9 
Куставанне прадукцыйнае 1 ,5 1,6 1,8 1,9 1,7 2,0 2,0 2,4 2,4 2,2 

± ад угнаещtяу +0,1 +0,3 +0,4 +0,2 о +0,4 +0,4 +0,2 
± ад нормы высявання +0,5 +0,4 +0;6 +0,5 +0,5 

Шчыльнасць травастою, шт/м2 646 670 744 808 780 632 660 741 789 778 
± ад угнаенняу +24 +98 +162 +134 +28 +109 +157 +146 
± ад нормы вьтсявання -14 -10 -3 -19 -2 

.Колькасць усходау канюшыньт, якiя 
92 153 140 116 102 захавалiся к восенi, штjм2 149 127. 120 . 84 1-65 

± ад угнаенняу +22 -29 -57 -65 
, 

-12 -25 -49 -63 
± ад нормы высявання +16 - +26 . +20 +24 . + 18 

Канюшына+цiмафееfjка першага г, к. (1988-,-1990 гг) 

Збор зялёнай масы, цjга 696 

1 

681 

1 

649 

1 

605 
1 

603 

1 

772 1 742 

r 
712 

1 

677 

1 

646 
± ад уrнаснняу покрыунай куль-

1 туры -15 -47 -91 1 -93 -30 -60 -95 -126 



(Л ..., 

± ад - нормы высявапня покрыу-
най культуры 

1 HIPo,gs, цjra 27 
Р,% 
Збор к. адз. 

1,6 

± ад угпаенпяу покрыунай куль-
туры . 
± ад нормы высяванпя покрыу-
най hультуры 

Збор ператрауленага пратэiну 
Структура ураджаю, %: 

канюшына 

цiмафееука 
разнатрауе 

Збор к. адз., цjra 
± ад угнаенняу покрыунай куль-
туры 

± ад нормы высявання покрыу-
най культуры 

Збор ператрауленаrа пратэiну 
±ад угнаення покрыунай куль-
туры 

± ад нормы высявання покрыу-
най культуры 

1 1 1 1 1 +76 1 

137 134 127 118 118 153 

-3 -10 -19 

+16 
17,1 16,5 15,5 14,1 14,0 19,7 

69 65 61 54 53 82 
27 29 33 '42 42. 15 
4 6 6 4 5 3 

Сярэдняе звяна <Яч.мень-каюошына+цiмафееука» (1987-1990 гг.) 

87,9 93,1 93,4 91 ,5 91,5 95,2 

+5,2 +5,5 +3,6 +3,6 

9,8 9,9 9,7 9,2 
+7.3 

9,1 11 '1 

+0,1 -0,1 -0,6 -0,7 

+1,3 

+61 1 +63 1 +72 1 +43 

147 141 133 127 

-6 -12 -20 -26 

+13 +14 +15 +9 
18,8 17,7 16,5, 15,6 

80 72 68 65 
17 25 27 31 
3 3 5 4 

97,5 99,2 98,8 94,3 

+2,3 +4,0 +1,6 -0,9 

+4,4 +5,8 +5,3 +2,8 
11,0 10,7 10,2 9,8 

-0,1 -0,4 -0,9 -1,3 

+1,1 +1,0 +1,0 +0,7 



3,5 млн. Акрамя таго, з павелiчэннем доз азоту пад ячмень колькасць 
усходау каюошыны змяншалася адпаведна са 149 да 84 i са 165 да 102 
раслiн на 1 м2• Як паказалi даследаваннi, захавалася звыш 100 раслiн 
канюшыны пры норме высявання ячменю 5,0 млн. шт/га на фоне 60 
кг/га азоту, 3,5 млн. шт/га- на фоне 90 кг. 

Дадзеныя структуры ураджаю i прадукцыйнасцi канюшына-цiмафе
ечнай сумесi, падсеянай пад ячмень з рознымi узроунсм азотнага жыу
лення i нормай высявання, знаходзiлiся у прамой залежнасцi ад шчыль
насцi травастою канюшыны. Гэта азначае, што чым вышэйшыя порма 
высявання ячменю i яга узровень азотнага жыулення, тым меншьтя 
шчыльнасць травастою, удзельная вага канюшыны ва ураджаi, а зна
чьщь, i ураджайнасць i прадукцыйнасць трау. Прадукцыйнасць трау 
знаходзiлася у адваротнай залежнасцi ад прадукцыйнасцi покрыунай 
культуры (таблiца). 

Аналiз атрыманых даных па двух палях (ячмень- травяная сумесь) 
паказау, што з павелiчэннем доз азотупад ячмень да 120 к.г/га у першрiМ 
полi адзначалася павелiчэнне збору кармавых адзiнак на 13,4-26,1 ц/га 
пры норме высявання 5,0 млн. шт/га i на 10,6-24,3 ц/га пры норме 3,5. 
У другiм п..олi, наадварот, прадукцыйнасць трау панiжалася адпаведна 
на 3-19 i ' 6-26 ц/га. Акрамя таi'о, ад памяншэння нормы высявання 
ячменю яго прадукцыйнасць панiжалася, а травасумесi узрастала. Не
дабор прадукцыйнасцi ячменю ад панiжэння нормы яго высявання з 5,0 
да 3,5 млн. шт/га з лiшкам кампенсавауся прыбаукай ураджаю трава
сумесi, а памяншэнне прадукцыйнасцi трау ад шшышэння доз азоту под 
покрыуную культуру, наадварот- прыбаукай ураджаю ячменю. У вы
нiку прадукцыйнасць звяна (ячмень-травасумесь) севаэвароту най
больш высокая пры норме высявання ячменю 3,5 млн. шт/га на фоне 
60 кг/га азоту- на 5,8 ц/га к. адз. i на 1,0 цjга пратэiну большая, чым 
пры 5,0 млн. шт/га. 

Вывады 

1. Ва умовах правядзення даследаванняу гранiчна-аптымальная до
за азоту пад ячмень (сорт Зазерскi 85) 90 кг/га д. р. Пры норме выся
вання 5,0 млн. шт/га ураджайнасць ячменю на фоне 90 кг/га азоту на 
3,5 ц/га большая, чым пры 3,5 мщr. шт/га. 

2. Пры павелiчэннi нормы высявання i узроуню азотнага жыулення 
покрыунай культуры панiжаюцца шчыльнасць травастою канюшыны, я е 
удзельная вага у структуры ураджаю i прадукцыйнасць трау у цэлым, 
г. зн. яны знаходзяцца у адваротнай залежнасцi ад прадукцыйнасцi по-
крыунай культуры. · 

3. У сярэднiм па звяне (ячмень-травасумесь) севаэвароту найбольш 
высокая прадукцыйнасць ворь'Iва забяспечвалася на фоне 60 кг/га азо
ту покрыунай культуры. Эфектыунасць 60 кг/га дозы азоту пад покрыу- -
ную культуру пры норме высявання 3,5 млн. шт/га .на 5,8 ц/га к. адз. 
i на 1,0 ц/га пратэiну вышэйшая, чым пры 5,0 млн. шт/га. Недабор пра
дукцыйнасцi покрыунай культуры ад панiжэння нормы яе высявання 

'з лiшкам кампенсуецца прыбаукай прадукцыйнасцi канюшьrна-злакавай 
травасумесi. 

БелНД!ЗiК 
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