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УПЛЫУ РОЗНЫХ СIСТЭМ АПРАЦОУКI 

СХIЛАВЫХ ГЛЕБ БЕЛАРУСI 
НА ПРАЦЭСЫ ВОДНАЯ ЭРОЗII 

Незваротныя страты зямельных рэсурсау у свеце дасягнулi к ця
nерашняму часу 20 млн. кмz, што nеравышас су•1асную ворную nлошчу 
nланеты ( 15 млн. км2) . Адной з асноуных прычын рэзкаrа скарачэння 
зямельнаrа фонду з'яуляецца r лебавая эрозiя [1 J. Пры rэтым nара
лельна з поуным цi частковым знiшчэннем урадлiваrа слоя у вынiку 
развiцця працэсау воднай эрозii адбываецца дастаткова небясnечнае 
забруджванне навакольнаrа асяроддзя. 

Адным з найбольш эфектыуных сnосабау барацьбы з воднай эро
зiяй з'яуляецца глебаахоуная сiстэма аnрацоукi rлебы, якая у той цi 
iншай стуленi дазваляе аднавiць у землярабстве nрыродную мадэль 
rлебаутварэння. 

Расnрацоука i укараненнс у сельскаrасладарчую вытвор•1асць новых 
rлебаахоуных сiстэм апрацоукi актуальныл i для Беларусi, бо аrуль-
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ная плошча эрадзiраваных i эрозiянебяспечных зямель у рэспублiцы 
складае каля 2,1 млн. га [2). Пры гэтым эмыванне глебы, як правiла, 
nеравышае прымальны узровень яе страт (згодна з рэкамендацыяй 
Дзярж·аунага iнстытута зямельных рэсурсау, дапушчальнае эмыванне 
дзярнова-падзолiстых глеб не павiнна перавышаць 1,5-2,0 т/га). 

Пачынаючы з 1982 г. у БелНДIЗiК' на апорным пункце па ба
рацьбе з воднай эрозiяй глебы, размешчаным у саугасе iмя Фрунзе 
Дзяржынскага раёна Мiнскай вобласцi, праводзяцца даследаваню па 
sывучэннi розных сiстэм апрацоукi, у тым лiку па ix уплыве на скара
чэнне працэсау воднай эрозii. У стацыянарна-палявым доследзе у 
звяне севаэвароту азiмае жыта-авёс вывучалi наступныя варыянты 
асноунай апрацоукi глебы: 1) узворванне уздоуж схiлу на глыбiню 18-
20 см (кантроль); 2) узворванне упоперак схiлу на глыбiню 18-20 см; 
3) пласкарэзная апрацоука на глыбiню 18-20 см; 4) мелкая дыскавая 
апрацоука на глыбiню 10- 12 см; 5) мелкая апрацоука на глыбiню 
6-8 см спружыннай бараной. 

Даследаваннi праводзiлi на дзярнова-падзолiстай лёгкасуглiнкавай 
сярэднеэрадзiраванай глебе, якая развiваецца на лёсападобным су
глiнку 1-1а схiле пауднёвай экспазiцыi крутасцю 3-4°. У грануламетрыч
ным саставе пераважнай фракцыяй быу пыл (буйны, сярэднi i дроб
ны- 62,3%). Борны слой глебы характарызавауся наступнымi агра
хiмiчнымi паказчыкамi: рНксJ 5,3, P20s- 17,3, К20- 8,0 мг/1 00 г 
глебы, гумус- 1,5%. 

Асноуную апрацоуку глебы праводзiлi па варыянтах доеледу адра
зу пасля уборкi папярэднiка. Вар. 1 i 2 апрацоувалi плугам ПЛН-4-35, 
вар. 3- культыватарам-пласкарэзам глыбокарыхлiльнiкам КПГ-2,2 у 
агрэгаце з бараной iгальчастай БIГ-3А, вар. 4- дыскавай БДТ-3,0, 
вар. 5- спружыннай бараной КШП-8. Восенню для барацьбы з пу
стазеллем праводзiлi дзве дадатковыя апрацоукi глебы на вар. 1, 2, 4 
5 культыватарам для суцэльнай апрацоукi глеQы (КПС-4), а на вар. 3-
бараной iгальчастай (БIГ-3А). Мiнеральныя угнаеннi у дозе N90P90K9Q 

уносiлi вясной пад перадпасяуную апрацоуку глебы, якая уключала 
культывацыю з баранаваннем i прыкачванне. Насенне высявалi сеял
кай СЗУ-3,6 з разлiку 5,5 млн. шт. усходжага насення на 1 га. Пасля 
сяубы прав9дзiлi перадусходавае баранаванне, а таксама хiмiчную 
праполку ауса у фазе кушчэння гербiцыдам 2,4-Д . Дзялянкi убiралi 
суцэльным метадам. 

Для улiку вадкiх i цвёрдых сцёкау у перыяд снегараставання i 
вясенне-летнiх лiуневых дажджоу фармiравалi сцёкавыя пляцоукi, 
роуныя усёй пасяуной плошчы дзялянкi- 240 мz (6Х40) . Улiчвалi 
сцёк вады i эмыванне глебы з дапамогай вадамерных бакау з трох
вугольнымi вадазлiвамi Томсана [3] . 

Вясной перад снегараставаннем праводзiлi снегамерную здымку. 
Для гэтага на сцёкавай пляцоуцы намячалi два маршруты па яе дыяга
налi. Замяралi вышыню снегу праз кожныя 5 м. Шчыльнасць снегу 
вызначалi вагавым снегамерам ВС-43 у пяцi пунктах сцёкавай пляцоу
кi у двухразовай пауторнасцi. Iншыя спадарожныя даследаваннi пра
водзiлi па агульнапрынятых методыках. Пауторнасць доеледу трех-
разовая. ' 

На тэрыторыi рэспублiкi з-за клiматычных умоу у перыяд найболь
шай рызыкi развiцця працэсау эрозii (перыяд веснавога снегараста
вання, а таксама лiуневыя дажджы вясной да поунага . праектыунага 
пакрыцця глебы раслiнамi) стварьщь ахоунае раслiннае покрыва не · 
уяуляецца магчымым. У такiм выпадку праводзяць мульчыраванне па-
верхнi глебы. · 

~атуральна, што· адным з найбольш эфектыуных агратэхнiчных 
прыемау у гэтым плане з'яуляецца безадвальная сiстэма апрацоукi, 
як~я дазваляе захаваць раслiнныя рэшткi на паверхнi глебы. Мульча 
ЗНlжае плошчу паверхнi , на якую уздзейнiчаюць дажджавыя кроплi, а 
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Т а б л i ц а 1. Уплыу спосабау апрацоукi rлебы ка захавакасць iржышча 
ка яе паверхнасцl, снеrаназапашванне i будову ворнага слоя (1984-1986 rr.) 

\. Захаnанасць iржыwча, С!таоатасць еорнаrа 
% Выwыня слоя вясноl\, % 

Варыянт доеледу cнeraoora 

nасля 1 дзве nокрыва, 

агульная / асно111аА дадатковыя 
см 

аэрацы! 
anpaцoStкi anpaцoStкi , 

J. Узворванне -18-20 узд о уж ' см 
схiлу 0,0 0,0 19,1 49,4 10,1 

2. Узворванне - 18-20 см упопе-
рак схiлу 0,0 0,0 20,0 49,4 10,7 

3. Пласкарэзная аnрацоука - 18-
20 см уздоуж схiлу 82,4 60,0 22,7 51,8 12,7 

4. Апрацоука дыскава/i бараной на 
rлыбiню 10-12 см уэдоуж схiлу 54,4 25,1 21,5 48,5 10,2 

5. Аnрацоука бараной спружыннай 
на глыбiню 6-8 см уздоуж схi,лу 71,6 33,6 20,9 48,3 9,6 

таксама змяншае скорасць патоку, лавялiчваючы ступень няроунасцi 
паверхнi. 

Зрухавае намаганне воднага патоку размяркоуваецца сярод эле
ментау мульчыруючага слоя, ласлабляючы яго уздзеянне неласрэдна 
на глебавыя часцiнкi. Акрамя таго, на паверхнi глебы мульча непасрэд
на уллывае на такiя важныя фактары, што вызначаюць iнтэнсiунасць 
лрацякання лрацэсау водпай эрозii, як снеганазалашванне, iнтэнсiу
насць . снегараставання вясной i змяненне фiзiчных уласцiвасцей вор
нага слоя. 

У табл. 1 лрыведзены вынiкi вызначэння раслiнных рэшткау на ла
верхнi глебы у залежнасцi ад даследуемых сiстэм апрацоукi . 3 таб
лiцы вiдаць, што :максiмальная ix колькасць неласрэдна на лаверхнi 
глебы захоувалася лры пласкарэзнай алрацоуцы. Так, ласля правя
дзення асноунай i дзвюх дадатковых алрацовак на варыянце з пласка
рэзнай алрацоукай захоувалася каля 60, на дыскавай- 25 i на алра
цоуцы слружыннай бараной- 33% iржышча. Правядзенне дзвюх да
датковых апрацовак па тылу напаулалару прыкметна зменшыла 
наяунасць мульчы на паверхнi поля (на дыскавай апрацоуцы i алра
цоуцы спружыннай бараной больш чым у два разы), што у nлане ахо
вы глеб ад воднай эрозii мае вельмi негатыунае значэнне. 

У той жа час адмовiцца ад nаулаларавай сiстэмы аnрацоукi глебы 
nры укараненнi у зоне дастатковага увiльгатнення безадвальных гле
бааnрацоучых nрылад (пласкарэзы, чызелi, дыскавыя бароны i iнш.) 
не уяуляецца магчымым у сувязi з павелiчэннt"м забруджанасцi пасе
вау сельскагасnадарчых культур, а таксама з nагаршэннем якасцi 
падрыхтоукi насениага ложа. Iржышчавыя рэшткi пры правядзеннi 
дадатковай алрацоукi, як правiла, перамешваюцца з самым верхнiм 
слоем глебы i хоць i у меншай ступенi, але усё ж выконваюць глеба
ахоуную функцыю. 

Як ужо адзначалася, наяунасць на лаверхнi глебы мульчы уплывае 
на снеганазалашванне, асаблiв.а у лачатку фармiравання снегавога по
крыва, калi лад уздзеяннем ветру адбываецца перанос снегу на лаверх
нi глебы i у прыземным слоi лаветра. У гэтым выпадку ржышча, што 
захавалася, гасiць скорасць ветру непасрэдна над паверхняй зямлi i 
тым самым nерашкаджае выдуванию снегу: У табл. 1 прыведзены вы
нiкi вызначэння вышынi снегавога покрыва nерад снегараставаннем 
(другая-трэцяя дэкады сакавiка). 

Найбольшая вышыня снеrавога покрыва к гэтаму перыяду вызна
чана на варыянце з nласкарэзнаИ 'алрацоукай- 22,7 см, у той час як 
на кантролi гэты паказчык склау 19,1 см. Дарэчы, ацэньваць значэнне 
павелiчэння заnасау снегу на эразiйнанебя~лечных землях у зоне да-
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статковага увiльгатнення можна з двух пунктау погляду. Першы - 1 
традыцыйны, заснаваны на тым, што павелiчэнне магутнасцi снегавога 
покрыва мае станоучае значэнне, паколькi павялiчвае у працэсе снега
раставання запасы вiльгацi у глебе. Але вядома, што звязныя г.1ебы 
(асаблiва цяжкасуглiнкавыя) ранняй вясной моцна пераувiльготнены, 
што з'яу.1яецца адным з асноуных фактарау стрымлiвання пачатку па
лявых работ. Да таго ж на схiлавых участках 70% i больш снегавой 
вады можа губляцца з паверхневым сцёкам. Таму нам уяуляецца, што 
большас вазапашванне запасау снегу на схiлах трэба разrлядаць перш 
за усё як небяспечны фактар воднай эрозii. 

Важнае значэнне у скарачэннi працэсау' воднай эрозii маюць фiзiч
ныя уласцiвасцi глебы, iнтэгральным паказчыкам якiх можна лiчыць 
яе водапранiкальнасць. Паколькi глеба уяуляе сабой сiтаватае цела, 
то пранiкальнасць яе i гiдраулiчная праводнасць павiнны вызначацца 
nерш за усё такiмi паказчыкамi, як сiтавасць i размеркаванне пор па 
памерах. У нашых даследаваннях адзначана тэндэнцыя да павелiчэння 
сiтаватасцi аэрацыi, г. зн. колькасцi буйных лор ворнага слоя глебы 
на варыянце з лласкарэзнай апрацоукай, што адыграла станоучую 
ролю у nавелiчэннi водапранiкальнасцi. 

Другi важны вывад, якi вынiкае з аналiзу nрадстауленьrх рэзуль
татау водапранiкальнасцi глебы, заключаецца у тым, што у лершы час 
назiранняу скора~ць усмоктвання вады знаходзiцца на дастаткова 
высокiм узроунi- каля 1 мм/мiн (табл. 2). У той жа час Jiiуневыя 
ападкi, якiя выпадаюць з iнтэнсiунасцю 1 мм/мiн i больщ як nравiла, 
непрацяглыя (ад некалькi мiнут да некалькi дзесяткау мiнут), што 
сведчыць аб здольнасцi глебы паглынаць паступаючую на яе лаверх
ню вiльгаць з дажджамi падобнай iнтэнсiунасцi. У нашых даследаван
нях нават дажджы з iнтэнсiунасцю менш за 1 мм/ мiн выклiкалi ла
верхневы сцёк, што пацвярджае тым самым эфект запячатвання гле
бы, якi адбываецца у працэсе распырсквання кропель i пераносу 
глебавых часцiнак цякучай вадой. 

Праведзеныя даследаваннi выявiлi два крытычныя перыяды, не
бяспечныя для развiцця nрацэсау водпай эрозii: першы- перыяд сне
гараставання, другi- выnадавне вясенне-летнiх лiуневых дажджоу. 
Для больш дэталёвага уяулення аб некаторых заканамернасцях пра
ходжання паверхневага сцёку у перыяД снегараставання разгледзiм 
найбольш тыловы год- 1984. У гэтым годзе заnасы снегавой вады ле
рад пачаткам снегараставання склалi 44,0-58,5 мм у залежнасцi ад 
варыянту доследу. Сцёк пачауся 28, а закончыуся 31 сакавiка. 

Тэмnература паветра у тыя днi дасягала 11 °С, што вызначыла вы
сокую iнтэнсiунасць сцёку. Найбольш высокая скорасць раставання 
снегу назiралася на варыянтах з iржышчам на паверхнi глебы. Асаблi
ва прыкметна гэта праяулялася у сонечнае надвор'е. Iржышча, з'яу
ляючыся над паверхняй снегу, мае больш цёмны колер, больш эфек
тыуна усnрымае сонечную радыяцыю, i таму снег, што знаходзiцца не
пасрэдна каля раслiнных рэшткау, растае больш iнтэнсiуна, чым на 
дзялянках без яго. • 

Iнтэнсiунасць сцёку на лрацягу яго лраходжання iстотна змяняец-

Варыянт 
ДОСIIСДУ 

1 
2 
3 
4 
5 

., Т а б л i ц а 2. Водаnранiкальнасць r.nебы у залежнасцi 
ад сnосабау аnрацоукl (1984-1986 rr.) 

Час JI8Эipamtя9, мiн 

0-10 10-30 30-60 60- 120 1 120- 180 

3,81 2,60 0,92 0,35 0,23 
4,15 2,77 0,92 0,29 0,23 
5,54 3,46 1,16 0,40 0,29 
3,95 2,42 1,00 0.35 0,23 
3,46 2,08 0,58 0,23 0,17 
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' ца, што абумоулена перш за усё сутачным ваrаннсм тэмпературы па
ветра. Як правiла, неабходнае праrраванне паветра, што выклiкае рас
таванне снегу i вадкi сцёк, дасяrаецца к 11 rадз. Пачынаючы з rэтаrа 
моманту прапарцыянальна павышэнню тэмnературы iнтэнсiупасць па
верхневаrа сцёку павялiчваецца i к пэунаму прамежку часу- каля 
15 rад3 дасягае свайrо максiмуму. У далейшым у сувя3i 3 панiжэннем 
тэмпературы сцёк вады 3мяншаецца i к 18 гадз спыняецца у тым вы
падку, калi начная тэмпература нiжэйшая за 0° ( 1984 г.), цi праход3iць 

Т а б л i ц а 3. Працэсы воднай эроэll у nерыяд снеrараставання 
у залежнасцi ад сnосабау асноунаil аnрацоукi rлсбы (1984-1986 rr.) 

Запасы 
Модуль сцi!ку 

Сярэдняя 
Варыянт l(a9фl оtыент 

1 

3мыnаtше 
вады S' мутнасць rлебы, 

доеледу снезе, !"м 
сцеку Naкcl· 

сярэднl сцёку, r/л т/rl 
мальны 

1 54,6 0,507 8,73 2,40 7,14 1,963 
2 55,6 0,165 2,23 1,23 3,62 0,333 
3 61,1 0,105 1,87 0,84 1,70 0,109 
4 60,5 0,438 8,73 2,94 1,69 0,447 
5 55,4 0,612 8,26 3,02 1,64 0,557 

3 невысокай iнтэнсiунасцю, калi тэмпература паветра ноччу дадатная 
( 1985, 1986 rr.). 

Адной з 3аканамернасцей у ра3вiццi працэсау воднай эрозii у пе
рыяд снегараставання з'яуляецца павелiчэнне мутнасцi сцёкавых вод з 
цягам часу. Так, 29 мая 1984 r. у пачатку дня мутнасць сцёку на во
рыве у3доуж схiлу складала 0,32, к канцу- ужо 2,16 r/л, на пласка
рэ3най апрацоуцы - 0,40 i 1,40, на дыскавай- 0,48 i 1,20 i на апра
цоуцы спружыннай бараной- 0,60 i 1,16 r/л адпаведна. У апошнiя 
днi мутнасць сцёку узрастала i к моманту яго заканчэшш дасягнула 

максiмальных 3начэнняу. Як пака3алi нашы даследаваннi, вывучаемыя 
сiстэмы апрацоукi глебы iстотна уплывалi на iнтэнсiунасць працэсау 
воднай эpo3ii: 

Найбольш iнтэнсiуна лрацэс пераводу паверхневага сцёку ва унутры
глебавы i, 3начыць, 3Мяншэння вадкага сцёку адбывауся на варыян
тах 3 лласкарэ3най апрацоукай i у3ворваннем упоперак схiлу (табл. 3). 
У першым выпадку гэтаму сад3ейнiчала перш за усё наяунасць на 
паверхнi rлебы мульчы i больш спрыяльная будова ворнага слоя, у 
друriм - мiкрарэльеф (барозначкi ynonepaк схiлу, якiя утвараюцца у 
вынiку апрацоукi i змяншаюць скорасць патоку). 

Уплыу сiстэмы апрацоукi на колькасць сцякаючай вады абумоулi
вауся таксама i глыбiнёй яе правядзення. Так, нягледзячы на тое, што 
на варыянтах з безадвальнай мелкай апрацоукай захоувалася пэуная 
колькасць раслiнных рэшткау (табл. 1), вадкi сцёк бы у 3Начным (на 
дыскавай апрацоуцы каэфiцыент сцёку 0,438, на апрацоуцы спружын
наit бараной 0,612). Даследаваннямi устаноулена таксам а, што най
больш iстотным фактарам, якi вызначае мутнасць сцёкавых вод, з'яу
ляецца наяунасць мульчы на паверхнi глебы. Як вiдаць з табл. 3, на 
варыянтах з захаваннем раслiнных рэшткау на паверхнi i у верхнiм 
слоi глебы сярэдняя мутнасць сцёку не перавышала 1,70 r/л, у той час 
як на кантролi яна склала 7,14 r/л. 

Трэба таксама адзначыць i значны уплыу iптэнсiунасцi сцёку на 
яго мутнасць пры iншых аднолькавых умовах. Гэта вiдаць з таrо, што 
пры значна меншай iнтэнсiунасцi сцёку на узворваннi упоперак схiлу 
у параунаннi з аналагiчнай апрацоукай уздоуж схiлу прыкметна змян
шалася мутнасць сцякаючай вады: 3,62 супраць 7,14 г/л (табл. 3). 

Такiм чынам, па названых вышэй лрычынах найбольшае сумарнае 
эмыванне глебы у лерыяд снегараставання адзначана на кантролi-
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1,963 т/га, у той час як пры мелкiх апрацоуках i уэворваннi упоnерак 
схiлу яно лрыкметна змяншалася (табл. 3). У сваю чаргу nласкарэзная 
алрацоука забяспечвала найбольш надзейную ахову. глебы ад эмы
вання (страты глебы склалi 0,109 т/га). 

Як ужо адэначалася вышэй, вясенне-летнi перыяд у выладку вы
падзення лiуневых ападкау таксама э'яуляецца крытычным для раз
niцця працэсау воднай эрозii глебы на схiлах. У нашых даследаваннях 
1984-1986 гг. лiуневыя дажджы, якiя выклiкалi паверхневы сцёк, ад-

Т а б л i ц а 4. Уплыу сkтэм аnрацоукi rлебы ка nрацзсы воднаil зрозli 
у nерыяд лlуневых дажджоу (сярэдняе за 1984- 1986 rr.) 

Варыянт 
Гадазая C)')la Макс!.wапьо•ая 

Каэфiцыент 
Сярэд/IЯЯ 

Эмыванне ni9нer•ыx iнтэнс19насць, wс,насць 
доспер;у аnадка$1, ю• ww{wlн сцеку сц ку, rfn глебы, т/г'! 

1 52,3 1 , 11 0,143 24,73 1,850 
2 52,3 1, 11 0,081 23,24 0,990 
3 52,3 1' 11 0,065 9,94 0,340 
4 52,3 1. 11 0,120 13,88 0,870 
5 52,3 1, 11 0,182 14,72 1,400 

3 а у в а г а. Сума аnа·дкау, якiя выклiкалi паверхневы сцёк у 1984-
1986 rr .• у сярэднiм за год. 

значаны 1 1984 i 1985 гг. У nрываfнасцi, у 1984 г. улiчвалi сцёк вады 
i эмыванне глебы, што адбывалiся nры лi1невых дажджах 11, 15, 
25 мая, а у 1985 г.- 30 красавiка, 10 мая i 14-16 чэрвеня (табл. 4). 
Iнтэнсiунасць дажджоу, што выклiкалi nаверхневы сцёк, не nеравыша 
ла 1,11 мм/мiн (табл. 4), што адnавядае водаnранiкальнасцi глебы у 
першы перыяд назiраюiяу (табл. 2). 

Гэтыя абставiны, на наш nогляд, ускосным чынам лацвярджаюць 
тэорыю так званага заnячатвання глебы, якое заключаецца у тым, што 
у лрацэсе расnырсквання краnель i лераносу глебавых часцiнак цяку
чай вадой на паверхнi глебы утвараецца корка, яна складаецца з 
дзвюх частак: вельмi танкага (0,1 мм) несiтавага слоя i зоны магут
насцю каля 5 мм, складзенай з вымытых часцiнак. На думку некато
рых аутарау, скорасць прасочвання вады праз несiтаваты слой i зону, 
што складаецца з вымытых тонкiх часцiнак, мажа бьщь адпаведна у 
2000 i 200 разоу меншай (табл:4). 

Пры выеокай iнтэнсiунасцi дажджу, што перавышае аб'ём iнфiль
трацыi, на паверхнi глебы назапашваецца вада, лiшак якай утварае 
лаверхневы сцёк. Як паказалi нашы назiраннi, слачатку адбываецца 
змыванне, г. зн. сцёк не замкнуты у рэчышчах i пакрывае значную 
частку паверхнi. У далейшым пры павелiчэннi скорасцi патоку адбы
ваецца размывание глебы i утварэнне nрамоiн. 

Такiм чынам, на працягу 1984-1986 гг. у вясенне-летнi перыяд вы-
лала шэсць лiуневых дажджоу, якiя выклiкалi паверхневы сцёк, што ... , 
у сярэднiм складае па два дажджы у год з колькасцю аnадкау 52,3 мм. 
Пры гэтым каэфiцыент сцёку змяняуся ад 0,182 да 0,065 у залежнасцi 
ад варыянта доеледу (табл. 4), г. зн. быу значна меншым, чым у пе-
рыяд снегараставання, аднак эмыванне глебы за кошт больш выеокай 
сярэдняй мутнасцi латоку было дастаткова высокiм (1 ,850-0,340 т/га). 
IIеабходна ладкрэслiць, што глебаахоуная функцыя бсзадвальных 
сiстэм аnрацоукi у nерыяд выладзення веснавых лiуневых дажджоу 
значна знiжаецца, таму цвёрды сцёк на варыянтах з безадвальнай 
алрацоукай быу вышэйшы, чым у nерыяд снегараставання. 

Адной з найбольш негатыуных праблем воднай эрозii глебы э'яу
ляецца вынас хiмiчных элементау паверхневым сцёкам, што лрыво
дзiць як да змяншэння урадлiвасцi ворнага слоя, так i да забруджваи-
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ня навакольнага асяроддзя. У нашых даследаваннях страты асноуных 
элементау жыулення знаходзiлiся у лрама nраnарцыяна.1ьнай залеж
насцi ад колькасных лаказчыкау вадкiх i цвёрдых сцёкау, nаколькi 
канцэнтрацыя хiмiчных элементау у сцёкавых водах па варыянтах 
доеледу nрыкметна не адрознiвалася (табл. 5). 3 лададзсных у таб
лiцы вынiкау MOЖJia лабудаваць рад хiмiчных элементау у адnавед
насцi з ix схiльнасцю да змывання - 1<:!0, N-N03, Р205. 

Страты рухомых форм асноуных nажыуных рэчывау з вадкiм сцё-

Т а б л i ц а 5. Уплыу сiс:тэм anpaцoyxi глебы на вы нас 
ЗJiементау жыулення з па.верхневымl сцёкамl 1 ураджаА ауса 

(1984-1986 гг.) 

Выцас пажы9ных рэчыnе9, кг/га• 

Барыяит 

1 1 1 
доеледу 

N- NO, Р.о. к.о 
ураджаА, 

ц/rа 

1 
0,95 0,82 4,55 35,8 
0,26 0,46 0,55 

2 1 . 0,36 0,30 1,88 37,5 '0,10 OJ4 . 0,17 

3 
0,26 0,20 1,49 38,1 
0,05 0,06 0,07 

4 0,69 0,52 4,06 36.8 o;1l о;тв 0,20 

5 0,87 0,63 5,12 34,2 
о;тв 0,24 0,30 

НIР 2,0 

• , У назо91fiху- у тым лiку з цвёрдым сцёкам . 

кам былi намнога вышэйшыя, чым з цвёрдым, асаблiва на варыянтах 
з мелкiмi безадвальнымi алрацоукамi, што у сваю чаргу з'яу.'lяецца 
абмежавальным фактарам для ix лрымя'нення на nалях, якiя непасрэд
на лрылягаюць да гiдралаriчнай сеткi, у сувязi з небясnекай яе за
бруджвання. 

У цэлым жа, як паказалi праведзеныя даследаваннi, страты хiмiч
ных элементау у лрацэсе воднай эрозii на схiлах крутасцю да 4° уяуля
юць небяспеку rалоуным чынам як адзiн з iстотных фактарау забрудж
вання навакольнага асяроддзя. 

Аб магчымасцi прымянення нетрадыцыйных сiстэм аnрацоукi свед
чыць i тое, што у лараунаннi з адвальным узорваннем яны не знiжа.'!i 
ураджай ауса, а лрымяненне пласкарэзнай алрацоукi дазволiла атры
мацtj нрыбауку зерня 2,3 ц/rа пры HIP 2,0 ц/rа. 

Такiм чынам, у зоне дастатковага увiльrатнення iснуюць два кры
тычныя лерыяды небяспекi развiцця працэсау воднай эрозii: першы
снеrараставанне, дpyri- выпадзенне вясенне-летнiх лiуневых даж
джоу. У абодвух выпадках асноунымi зменлiвымi фактарамi воднай 
эрозii на схiлах з'яуляюцца колькасць вады i iнтэнсiунасць яе паступ
леняя на паверхню rлебы. Наяунасць мульчы на паверхнi i у верхнiм 
слоi rлебы iстотн~ уплывае на мутнасць сцёкавых вод, таму пласка
рэзная апрацоука, якая дазваляе захаваць максiмальную колькасць 
раслiнных рэшткау на паверхнi, дала максiмальны глебаахоуны эфект. 

Безадвальныя мелкiя сiстэмы апрацоукi пры змяншэннi страт rле
бы не лрыводзiлi да знiжэння сцёку вады, што з'яуляецца негатыуным 
момантам у сувязi з забруджваннем навакольнага асяроддзя раство-
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ранымi хiмiчнымi элементамi у паверхневым сцёку. Глебаахоуныя сi
стэмы апрацоукi глебы, што даследавалiся, не панiжалi ураджай ауса, 
а rэта сведчыць пра магчымасць больш шырокага ix прымянення на 
эразiйных землях. 
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