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Айчынны i замежны вопыт паказвае, што з узмацненнем iнтэнсiфiка
цыi сельскагаспадарчай вытворчасцi ахова раслiн ад шкоднiкау, хвароб 
i пустазелля з'яуляецца эфектыуным рэзервам павелiчэння вытворчасцi 
сельскагаспадарчай прадукцыi. 

Iнтэнсiуная тэхналогiя вырошчвання азiмай пшанiцы прадугледжвае 
своечасовае выкананне ycix ахоуных аперацый з улiкам глебавых i клi
матычных фактарау, а таксама бiял'Огii культуры. Адна з неабходных 
умоу гэтага- захаванне норм хiмiчных сродкау аховы раслiн. Вялiкая 
колькасць грыбных хвароб з'яуляецца галоунай прычынай зrriжэння 
ураджаю пры вырошчваннi азiмай пшанiцы. Нават на ранняй стадыi 
развiцця яны могуць прыкметна уплываць на фактары, што абумоулi
ваюць ураджай. 

Вывучэнне уплыву хiмiчных сродкау аховы пасевау азiмай nшанi
цы мае важнае значэнне пры фармiраваннi прадукuыйнага патэнцыялу. 
Такiя даследаваннi ва умовах nауночнага захаду Беларусi на цяжкай 
суглiнкавай глебе да 1988 г. не праводзiлiся. Нiжэй ррыводзяцuа вынiкi 
доследау у 1988-1990 гг. у калгасе iмя Юрава Мiёрскага раёна Вiuеб
скай вобласцi. 

Глеба доеледяага участка дзярнова-падзолiстая, цяжкасуглiнкавая, 
развiваецuа на цяжкiм суглiнJiУ, з глыбiнi 1 м падсцiлаецuа марэнай, з 
магутнасцю ворнага гарызонта 20-22 см. Аграхiмiчныя паказчык i: · 
рНксt 6,2-6,0, гiдралiтычная кiслотнасць- 1,4-1,8, сума паглынутых 
асноу- 19,2-18,4 мг-экв/100 г глебы, гумус- 2,05-2,18%. 

Папярэднiк- вiка-аусяная сумесь. Памер дзялянкi 50 м2 , nаутор
насць чатырохразовая. Сяубу праводзiлi 25 жнiуня з нормай высяnання 
5 млн шт/га усходжага насення, сорт азiмай пшанiцы Над3ея. 

Перад <'акладаннем доследау уносiлi фосфарна-калiИ.ншт угн:tеннi 
у до:::е P!.vKPo· Такая доза мiнеральных тукау рэкамендя.нана !j Беларусi 
на дзярнова-падзолiстьlх глебах з сярэдняй колькасцю P20s i К?О для 
атрьтмання ураджайнасцi 50 ц/га (3]. Азотныя угнасннi }носiлi у адnа
вrднасui з раслiннай дыягностыкай. 

Клiматычныя умовы у гады правядзення доследау не у nоунай сту
пенi задавальнялi бiялагiчныя патрабаваннi азiмай пшанiцы да цяп.аа 
i вiльгаui. Перадnасяуны i пасяуны лерыяды характарызавалiся тэмпе
ратурным рэжымам, блiзкiм да сярэдняга шматгадовага, i недастатко
вай колькасию аnадкау. Так, · за жнiвень-верасень выпала 106,3 мм, 
цi 80% да нормы. Азiмыя спынiлi вегетацыю 14-20 кастрычнiка. Зiмы 
былi•маласнежныя з частымi адлiгамi. Тэмпература паветра з а гэтыя 
гады вышэйшая за сярэднюю шматгадовую. Вегетацыйны перыяд пачы
науся на 10-14 дзён раней за сярэднiя шматгадавыя тэрмiпы. У краса
вiку-маi назiралася прыкметнае павышэнне сярэднясутачнай тэмпера
туры паветра са скарачэннем колькасцi ападкау- 44- 54% ад нормы . 
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Уплыу сродкау аховы раtлiн на ураджаАнасць азiмаА nыанlцы 

"' Вврыянт доеледу п. п. 1989 г. 1990 г. Сярэдняе 

1 Звычайнае насенне -43,9 34,0 38,9 
2 Iнкруставанае насенне 49,2 38,0 43,6 
3 Iнкруставанае насенне+Uiлт 50,4 40,4 45,4 
4 Iнкруставанае насенне+ ТУР 

5 
(пасенне) 44,4 34,3 39,3. 
Iнкруставанае насенне+ ТУР 

б 
(восенню) 50,1 39,0 44,5 
I нr<рvставанае насенне+ ТУР 

7 
(в ясной) 4'9,4 46,1 47,7 
Тнкруставанае насенне+фундазол 

8 
(восенню) 49,5 40,4 44,9 
Iнкруставанае насенн +Фундазол 

9 
(в ясной ) 52,1 41,3 46,7 
1 н !<руста в ан а е н асенне+ фундаэол 

10 
( восенню i в ясной) 53,7 42,5 48,1 
Тпкруставанае насеннс+рыэаnлан 42,7 41,0 41,8 

11 Jнкруст!!ванае насенне+карталiн 45,2 40,1 42,8 
12 Jнкпуставанае насенне+~ вар. 2-6, 

9 11 53,8 48,1 50,9 
1 ПРо.о5, 11/1 ·а ,3,01 2,39 

Другая па:тавiна вегетацыi }· 1990 r. адзна'Чалася- вялiкiм выпаданне:-.r 
ападJ<ау, што адбiл::tся на ваrаннi ураджайнасцi па гадах. 

Нашымi даследаваннямi устаноулсна, што хiмiчныя сродкi аховы 
раслiн шляхам iнкоустацыi пасепня i апрацоукi пасевау, унясення ахоу
ных сродкау у rлебу, а таксама рэrулятар·ау росту iстотна уплываюць 
на ураджайнасць азiмай пшанiцьr (таблiца). 

З атрыманых даньrх вынiкае, што абавя3ковай састауной частка1f 
вывучаемаrа комnлсl(су ахоуных сродJ(ау 3'яуляецца iнкрустацьrя на
сення. Гэты прыём 3абясnечвае ахову раслiн ад захворванняу, што пе
радаюцца пра3 насенны матэрыял, i асаблiва эфектыуны у барацьбе 
3 uвёрдай rалаунёй лша'нiцы i 3 насеннай iнфекцыяй узбуджальнiкау 
каранёвьтх rнiляу f9, 10J. 

У нашых даследаваннях iнкрустаuыю насення правод3iлi з плёнка
)rтваральньтм прэпаратам. у якаснi якога выкарьrстоувалася воднае 
комплексна е vrнаенне (ВКУ). ВКУ раунацэннае плёнкаутваральньrм 
nалiмерам Nal\M~ i. ПВС i у той жа час стьтмулюе рост i павышае пра-
дукпыинасць расшн {11[. .. 

"ПавоJJ . .:-1е даследаванняу r9, 1 О i iнш.l. пры апрацоуцы насення nлен
каут:r>_'1lральньтмi прэпаратамi (iнкруставанне) эфектьrунаснь абеззараж
вэ~шя насення значна паеышаецца i дазваляе трьrвала замацаваць пес
тьrцыд i ахоуна стымулюючыя р;~чJ;>rвы на паверхнi насення,. а. так
сама 1-~а 40-60% .. скарацirtь выкарыстаице моuнадзеюч.ы~ !!Мiчнь~х 
срод~<ау. Гэты прыем абумо\·лiвае павышэнне усходжасщ 1 ураджаи
на~щ нультур, паляпшае санiтарна-гiriенiчныя умовы працы персаналу, 
яю абслуrоувае пасевы, 3нiжае забруджваЕне навакольна\.а ас.яроддзя. 

У нашых доследах пры iнкрустаuыi насення выкарыстоуваш наступ
ную сумесь: 2 н.r .байтану-унiверсалу+.~з л ВКУ + 7 л вады. Апрацоуку 
насення праводзiЛJ на пратраунiку насr~ння ПС-10. " 

Паводле дан.~rх" [ 1], байтан-унiве· реал, 19,5% -нь~ з .. п.,. эфектыуны 
супраць фузарыезау, у лрыватнасцi с·упраць снеrавои цв1л1 збожжавых 
культур, а таксама суnраць гельмiнта' ~парыё3ау. . 

За r~ды .1~аследавання iнкрустац ыя насення 3абяспе;ьrла прырос~ 
ураджаинасщ на 4,7 1f./ra, нi на 112ok 1·:'затраты на апрацоуку rектарнаи 
нормы н~.сен~я склат 8 р. 47 к. Кож :ны рубель, 3атрачаны на rэтыя мэ
тьr, акушуся у сярэднiм 18-20 руб. 

':( нашых доследах нраведзена 81 .шучэнне трайноrа прымянення хлор
халщхларыду (ТУР) у пасевах а · 3_iмай пшанiцы (апрацоука насення, 
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апырскванне вегетуючых раслiн восенню i вясной). Мэтай такога дасле
давання было вывучэнне параметрзу прымянення хлорхалiнхларыду з 
тым, каб вы3начьщь аптымальны яго уплыу на ураджай азiмай пшанi-
цы v канкрэтных глебава-клiматычных умовах. . 

Устаноулена, што пасевы 3божжавых культур пры iнтэнсiуным вы
рошчваннi вельмi палягаюць, асаблiва у раёнах дастатковага i залiш
няга увiльгатнення f8). Страты збоЖЖJl ад палягання пасевау склада
юць не менш за 5 млн. т/год. 3 сучасных агратэхнiчных сродкау бараць
бы 3 паляганнем пасевау хлебных 3лакау найбольш эфектыуным 
3'яуляецца прымяненне рэгулятарау росту [7]. 

Пры апрацоуцы насення прэпаратам~хлорхалiнхларыду мы выявiлi 
iстотныя 3мяненнi пасевау у асеннi перыяд вегетацыi. 3'яуленне усходау 
было 3аnаволена на 4-5 д3ён, раслiны мелi цёмна-зялёную афарбоуку 
лiсцяу, у перадзiмовы перыяд вегетаuыi адзначалася меншае адмiран
не лicuяv i парасткау кушчэння. 3iмаустойлiвасць раслiн павялiчылася 
на 6-8%. Але на ураджайнасuь а3iмай пшанiцы атрыманыя параметры 
не уплывалi, бо апраuоука насення хлорхалiнхларыдам не папярэдзiла 
паляганне пасевау. Палегласuь гэтых варыянтау у гады даследавання 
складала 100% па ycix пауторнасuях доследу. 

Апраuоука вегетуючых раслiн а3iмай пшанiцы у веснавы перыяд у 
фазе пачатку выхаду у трубку дала прыбауку ураджаю 3,3 u/га у парау
наннi 3 восеньскiм, а з насеннай- 8,3 ц/га. 3 гэтага вынiкае, што тэр
мiны апрацоукi пасевау а3iмай пшанiцы рэтардантамi прыкметна уплы
ваюць на ix эфектыунасць. 

Паводле даных f7), найлепшы эфект дасягаецца у азiмай пшанiuы 
пры апырскваннi пасевау рэтардантамi у канцы фазы кушчэння да за
канчэння фазы выхаду у трубку. 

Пры воееньекай апрацоуцы пасевау азiмай пшанiцы хлорхалiнхла
рыдам адзначалася памяншэнне даужынi галоунага коласа у парау
наннi 3 веснавой на 0,6-0,7 см, што не магло не адбiцца на канчатко
вым вынiку. 

У доследзе вывучалi наступвыя споеабы прымянення фундазолу: 
апрацоуку вегетуючых раслiн восенню у трэuяй дэкадзе кастрычнiка, 
веснавую апрацоуку на дзесяты дзень пасля пачатку вегетацыi, сумеш
чаную асеннюю i веснавую 3 нормай расходу прэпарата па 0,3 кг/га . 
Выяулена, што пры воееньекай апраuоуцы пасевау не атрымана прык
метнай рознiцы ва ураджайнасцi а3iмай пшанiцы; веснавая аnрацо)·ка 
сад3ейнiчала павелiчэнню ураджайнасцi на 3,1, а сумешчаная- на 
4,5 ц/га. Такiм чынам, воееньскую апрацоуку пасевау азiмай пшанiuы 
правод3iць немэтазгодна, бо iнкрустацыя насення байтанам-унiверса 
лам 3абяспечвае ахову раслiн да пачатку веснавой вегетацыi. 

Вiдаць, пры аднауленнi iнтэнсiунасцi росту раслiн азiмай пшанiцы 
уздзеянне насеннай аховы на вегетуючыя раслiны рэзка слабее, асаб
лiва пры спрыяльных умовах развiцця узбуджальнiкау снегавой цвiлi. 
Гэтае пытанне патрабуе далейшага вывучэння. 

l(омплекснае выкарыстанне ахоуных сродкау. як паказ алi нашьr да
следаваннi, садзейнiчала атрыманню прыбаукi ураджаю азiмай пшанi 
цы у сярэднiм на 12 ц/га, а па гадах- ад 10 да 14 ц/га; чысты да х од 
складау 397 руб. 

Пры iнтэнсiунай тэхналогii вырошчвання аз iмай пшанiцьт важным 
фактарам павелiчэння ураджайнасцi i атрымання выеокай эканамiчнай 
эфектыунасцi з'яуляецца комплекснае выкарыстанне ахоуньrх сродкау 
ад сяубы i на працягу усёй вегетацыi раслiны . 

Вывады 

1. Пратраулiванне насення плёнкаутваральнымi саставамi- экала
гiчна мэтазгодны прыём атрымання стабiльных ураджаяу i паляпшэння 
умоу працы персаналу; яго эканамiчная эфектыунасць высокая . 
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2. Апрацоука ·насення азiмай пшанiцы прэпаратам хлорхалiнхлары
дам (ТУР) спрыяльна дзейнiчае на развiццё раслiн у асеннi перыяд ве
гетацыi, на 6-8% павышае я е зiмаустойлiвасць, ал е не папЯрэджвае 
Паляганне пасевау. 

3. Для павелiчэння прадукцыйнасцi пасевау азiмай пшанiцы мэта
згодна двайное выкарыстанне рэтардантау (апрацоука насення i па
севау вясной). 

4. Сяубу азiмай пшанiцы насеннем, апрацаваным хлорхалiнхлары
дам, неабходна пачынаць на чатыры-пяць дзён раней за аптымальны 
тэрмiн. 

5. Выкарыстанне фундазолу для аховы пасевау азiмай пшанiцы у 
восеньскi перыяд прыкметна не уплывае на павелiчэнне ураджайнасцi. 

6. Найбольш мэтазгодна праводзiць апрацоуку пасевау азiмай пша
нiцы фундазолам у веснавы перыяд з нормай расходу прэпарата ад 0,3 
да 0,6 кг/га у залежнасцi ад верагоднасцi пашкоджання. 

7. Пры iнтэнсiунай тэхналогii вырошчвання азiмай пшанiцы комп
лекснае выкарыстанне ахоуных сродкау з'яуляецца найважнейшым фак
тарам фармiравання прадукцыйнага патэнцыялу i атрымання выеокай 
эканамiчнай эфектыунасцi. 
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