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УЗДЗЕЯННЕ ДОЗ 1 ВIЛЬГОТНАСЦI , 
САПРАПЕЛЮ РОЗНЫХ BIДA"f 

НА "fРАДЖАЯНАСЦЬ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЬIХ КУЛЬТУР 

У сельекай гаспадарцы Беларусi усё яшчэ выкарьrстоуваецца знач
ная колькасць торфу, аднак павялiчвасцца i доля сапрапелевых уrна
енняу. Для павьrшэння урадлiвасцi rлебы ёсць вя.1iкiя магчымасцi. 
Перш за усё rэта датычьщца выкарыстаuня сапрапелю, аrульныя запа
сы якога складаюць 2,7, вывучаныя заnасы- 1,7 млрд. м3. Трэба ад-
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значыць, што унясенне сапрапслю у глебу у якасц1 уrнаення дае nры
кладна такую ж прыбауку ураджаю сельскагаспадарчых культур, як i 
гной, а у шэрагу выпадкау nавелiчэнне )'раджаю большас ( 1]. 

Як вядома, iснуе тэхналагiчнае абгрунтаваннс абавязковага размя
шчэння здабытага сапраnелю у адстойнiках з мэтай яго абязводжван
ня i пераводу закiснай формы жалеза у вокiсную. Мяркуецца, што гэта 
дазволiць атрымаць эфект у першы год выкарыстання canpane.:Ieвыx 
уrнаенняу лад сельскагасnадарчыя культуры. Такiм чынам, удаклад
пение пытання аб магчымасцi унясення свежага сапраnелю нсnасрэдна 
лад ураджай можа стаць ладставай для выеновы npa неабходнасць пра
весцi некаторыя даследаваннi. 

Для вывучэння уздзеяння доз самаnеляу розных вiдау i ix вiльгот
васцi на ураджай сельскагасладарчых культур у 1989 г. былi закладзе
ны веrетацыйна-nалявы i nалявы доеледы на дзярнова-ладзолiстай су
лясчанай глебе з настулнымi паказчыкамi: рНксi 5,2; Hr - 3,7, S-
2,3 мэкв; па Юрсанаву Р205 - 30 i К2О- 20,5 мг/100 г глебы; гумус-
2,29%. Аграметэрэалаriчныя умовы вегетацыйных перыядау у час 
доследау былi блiзкiмi да сярэднiх шматгадовых. Пры закладаннi досле
дау былi зыкарыстаны наступныя вiды саrrрапелю: арганiчны, змяшаны 
i крэменязёмiсты з утрыманнем агульнага азоту 3,00, 1,52 i 1,58% ад
паведна. Улiк i назiранне вялi на прыкладзс наступных культур: авёс 
(зялёная маса), рэдзька алейпая (з/м), лубiн (зерне). Выкарыстоувау
ся салрапель чатырох узроуняу вiльrотнасцi: лаветрана-сухi, 25, 50 i 
80% -ны. Усе узроунi вiльготнасцi прадстаулены дзвюма дозамi- 80 i 
120т/га (табл. 1). , 

Як i у выладку разгляду дадзеных па вегетацыйна-лалявым досле
дзе, так i у выладку стацыянарнага доеледу былi узяты адпаведна звен
нi севазвароту, што дало маrчымасць зрабiць nэуныя выеновы па выка
рыстаннi арганiчных угнаенняу рознага генезiсу на лрыкладзе набору 
культур. У першы год, калi высявауся авёс, уздзеянне вiльготнасцi са
прапелевых угнаенняу на зялёную масу ауса было вiдаць не так яскра
ва. У наступныя гады з улiкам чар гi высявання рэдзькi алейпай i лубi
ну найбольшы ураджай быу атрыманы пры 80%-най вiльготнасцi, дзе 
выкарыстоувалiся узроунi жыулення 80 i 120 т/га. 

Лiчыцца, што унясенне свежаздабытаrа сапралелю хутчэй за усё 
неэфектыунае, бо азот у iм знаходзiцца у арганiчнай форме i амаль не 
назiраюцца бiяхiмiчныя nрацэсы. У час праветрывання i прамарожван
ня, прадугледжаных тэхналоriяй здабычы i нарыхтоукi сапраnелевых 
угнаенняу, узноуленыя злучэннi акiсляюцuа, актывiзуюцца мiкраарrа-

Т а б л i ц а 1. Уздзеянне доз 1 вi.11ьготнасцl розных вl,цау саnраnеляу на ура,цааАнащь, 
r/nасудзlну (1989-1991 rr.) 
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n. с. Р . 80 135,6 !90,8 13,6 138,3 163,0 16,1 129,8 185,0 13,8 

120 141 '7 190,8 12,5 218,9 203,0 16,1 144,9 272,5 13,9 

25%-ная 80 145,0 185,8 13,4 156,6 183,3 17,3 105,9 265,0 14,5 
120 106,2 233,3 8,0 195,5 191,7 14,7 106,8 261,7 18,0 

50%-ная 80 115,6 196,7 11 '7 173,5 181 '7 13,8 103,1 268,3 17,8 
120 98,2 213,3 13,6 193,3 213,3 19,6 109,0 206,7 17' 1 

80%-ная 80 114,9 230,0 18,7 93,4 195,0 20,9 148,5 280,0 20,3 
120 137,3 266,7 27,1 130,8 248,3 20,1 143,6 298,3 20,2 

НIР0ъ 19,3 66,5 4,7 29,9 98,1 6,1 20,2 92,6 4,1 
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нiзмы, сапраnель набывае структуру, якая дае магчымасць выкарыстоу
ваць машыны для арганiчных угнаенняу [2, 3]. Аднак сведчаннем таго, 
што сапрапелевыя угнаеннi, якiя прайшлi поуны тэхналагiчны цыкл i 
былi унесены лад сельскагаспадарчыя культуры, не заусёды дзейнiча
юць у першы год, з'яу.rrяецца палявы дослед, закладзены па наступнай 
схеме (табл. 2). 

Сярод пастауленых задач прадугледжвалася вычляненне уздзеяння 
азоту сапрапелевых угнаенняу на ураджай сельскагаспадарчых куль-

Т а б J( i ц а 2. Уздзеянне сапрапелевых уrнаенняу рознага rенезiсу 
на ураджаАнасць сельскаrаспадарчых культур, цfra (1989-1991 rr.) 

УраджаАнасць, цfга 

, 
7 канюшына (сена), 

Барыянт, тjга 16%-ная вlльrот· сярэдняе, 
бульба ячwень насць, першага 

к адз. 

J 
. укосу+друrоrа 

укосу 

Кантроль 140,8 18,9 44,5 23,0 
Гной, 60 203,0 28,8 . 76, l 47' l 
NPK* 199,0 25,9 65,2 43,4 
Арrанiчны сапраnель: 

40 136,7 29,1 48,1 26,9 
80 137,4 27,3 65,7 28,5 
120 144,2 28,8 52,8 28,0 
200 126,9 29,8 60,9 28,0 

Крэменязёмiсты сапрапель: 
40 133,2 28,3 50,9 26,7 
80 169,9 28,6 54,2 30,0 
120 154,9 31,4 59,3 30,5 
200 187,2 30,3 60,9 33,5 

Змяшаны салраnсль: 
40 145,8 30,2 53,6 28,7 
80 139,1 28,7 G2,6 28,8 
120 155,7 29,4 73,2 31,6 
200 150,8 28,9 56,9 29,0 

НIРо~ 27,7 3,8 19,1 5,9 

• Пад канюшыну yuociлi PaoKi,O· 

тур як аднаго з асноуных элементау ж·ыулення раслiн на дзярнОВS'·Пад
золiстых г лебах. 

Азотныя угнаеннi (у варыянце, дзе выкарыстоувалiся адны мiнераль
ныя) уносiлi лад бульбу 120, лад ячмень - 100 кг/га. Фосфарныя i ка
лiйныя угнаепнi уносiлi агульным фонам у адпаведнасцi з аrрахiмiч
нымi патрабаваннямi лад кожную культуру. Бульба, ячмень, канюшына 
ласлядоуна высявалiся пасля унясення арганiчных угнаенняу. Саnра
лелевыя уrнасннi i гной yнoci.rri у пачатку ратацыi лад бульбу. 

Аналiз атрыманых дадзеных адлюстроувае тое, што сапрапелевыя 
)iгнаеннi неаднолькава дзейнiчалi на nершую культуру севаэвароту
бульбу. l(aлi арганiчны сапраnель не дау росту ураджаю, то пры выка
рыстаннi крэменязёмiстага наглядапася iстотнае павелiчэнне ураджаю 
лры дозах 80 i 200 т/га. Пры унясеннi змяшанага саnрапелю назiралася 
тэндэнцыя да павелiчэння ураджаю бу.1ьбы. Такiм чынам, у першы год 
найбольш эфектыуным быу крэменязёмiсты салрапель, бо яго мiнера
.,iзацыя iшла больш хутка у параунаннi з iншымi вiдамi саnрапелю. 
Толькi праз год iстотна праявiлася уз.n,зеянне арганiчнага i змяшанага 
саnрапеляу на ураджай. 

Уздзеянне сапраnелевых угнаенняу на ячмень iстотна не адрознiва
лася у залежнасцi ад ix генезiсу. Аднак трэба адзначыць настуnнае: калi 
уздзсянне крэменязёмiстага сапрапелю на ячмень разглядаць як пасля
дзсянне, то уздзеянне арганiчнага i змяшанаrа саnрапеляу станоуча 
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праявiла сябе nраз год nасля унясення. Агульным у дадзеным выnадку 
з'яуляецца тое, што дозы сапрапелевых угнаенняу iстотна не уnлывалi 
на ваганнi ураджаю ячменю. Адносна варыянта, дзе выкарыстоувауся 
гной, можна сказаць наступнае: прыбаукi ураджаю ад доз саnраnслю 
дасягалi 2,6 цjга, але у цэлым ураджай быу на узроунi 28- 29 цjга i 
значна перавышау узровень ураджаю, дасягнуты у кантрольным вары
янце. Паслядзеяннс мiнеральных угнаенняу дало прыбауку ураджаю, 
але нiжэйшую, чым у варыянтах з арганiчнымi угнаеннямi. 

Ураджай канюшыны залежау у першую чаргу ад nаслядзеяшrя 
гною, дзе адносна кантролю nрыбаука складала 31,6 ц/rа. Уздзеянне 
розных вiдау сапрапелю на канюшыну iстотна не уплывала на ураджай. 
1 Iайбольш прымальнымi узроунямi доз саnраn~лю пад канюшыну з'яу
лялiся 80 i 120 т/га, дзе была атрымана наiiбольшая аддача. 

Разглядаючы уздзеянне арганiчных угнаенняу на iнтэгруемы ура
джай (дадзены у кармавых адзiнках), можна адзначыць, нпо адроз
ненне у залежнасцi ад вiдау сапраnелю тлумачьщца перш за усё тымi' ' 
зменамi ураджаю, якiя наглядалiся у асобныя гады. 

Такiм чынам, дзеянне арганiчных угнаенняу (у залежнасцi ад ix ге
незiсу) трэба разглядаць пеаднабакова. Прыклад уздзсяння на ура
джай змяшанага i арrанiчнага саnраnеляу nаказвае, што ix уплыу 
станоуча nраявiуся праз год пасля выкарыстання. 

Разrледзеушы атрыманыя вынiкi, можна адзначыць, што нсзалсж
на ад таrо, nрайшлi сапраnелевыя угнаеннi поуны тэхналаriчны цыкл 
(лры ix прыгатаваннi) альбо не, ix уздзеянне на ураджай сельскагас
падарчых культур залежыць у першую чаргу ад генезiсу сапраnелю. 
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