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АЗОТНЬIЯ УГНАЕННI , УРАДЖАА 
1 ЯI(АСЦЬ ШМАТГАДОВЫХ ТРАУ 

У большасцi выпадкау прадукцыйнасць сельскаrаспадарчых культур 
на дзярнова-ладзолiстых глсбах вызначаецца перш за '}iсё ступенню за
бясnечанасцi IРаслiн азотам. На асушаных тарфянiках мэтазгодна яго 
rtрымяненне пераважна пад шматгадавыя травы. Аднак эфектыунасць 

• розных форм тукау i ix уплыу на якасць ураджаю вывучаны недастат
кова, што i вызначыла тэматыку нашых даследавання'}i ва умовах Пру
жанскага раёна Брэсцкай вобласn.i. 

Палявыя доеледы праводзiлi rra тэрыторыi калгаса-камбiната «Са
оецкi», дзе тарфяна-глеевая глеба змяшчала аrульн ага азоту 1,8%, 
К2О- 0,10, лаутарачных вокiсау жалсза- 1,5, алюмiнiю- 0,5, СаО -
3,4, MgO- 0,50, PzOs- 0,43, Na20 - 0,38, Si02- 3,4, серы- 0,43, Cl-
0,03, MnO - 0,02, попелу- 14,4%. Пры rэтым рН салявой выцяжкi 
nеравышала 5,5, ступень насычанасцi асновамi- 86%. Колькасць ру
хомых фQрм Р2О5 складала 240 мг, калiю- 230, медзi- 6,4, цынку-
19,6, бору- 1,8, кобальту- 1,2 i малiбдэну- 0,25 мг/кг глебы. Па 
батанiчнаму саставу торф 11рыснягова-асаковы, ступень раскладамня-
34-39%, аб'ёмная маса- 0,25-0,28 r/см3• 

Даследаваннi выконвалiся таксам а на балансавым участку .N'~ 1 
(дзярнова-падзолiстая супясчаная rлсба) Цружанекай гiдролага-гiдра-
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Т а б л i ц а 1. Ураджай шматrадовых трау i збор nратэiну на тарфяна-rлеевай rлебе 

Варыянт 

Р9оК1ео (фон) 
Фон+Nаа 
Фон+Nм 
Фон+Nа 
Фoн+«NS:t 
HIP0.~, ц/rа 

PsoK180 (фон) 
Фон+Nаа 
Фон+Nм 
Фон+Nа 
Фон+сNS» 
Фон+крышталiн 
HIP0.~, цfга 

Сухая мзса 
'9 сярэднiм 
за два гады, 

ПрыбаS~ка Выхад nратэiну 

ц/га ц/га % ц/rа 

1 

на 1 кг 
азоту, кг 

Балансавы участак .М 2 ПГГМЛ, доза азоту 180 кг{га 
86,9 15' 1 

120,7 33,8 38,9 23,6 4,7 
114,1 27,2 31,3 21,2 3,4 
121' 1 34,2 ,. 39,4 24,1 5,0 
107,4 20,5 23,5 20,6 3,1 

4,3-8,3 

Калгас"камбiн.ат «Савецкi», доза азоту 90 кг{га 

77,2 10,7 
91,3 20,1 28,1 15,0 4,8 
85,5 14,3 20,0 14,1 3,8 
92,2 21 ,о 29,5 16,0 5,9 
83,4 12,2 17' 1 14,5 4,2 
96,1 24,9 

. 4,6-11' 1 
35,0 14,9 4,7 

3 а у в а r а. Naa ~амiячная салетра, Nм- мачавiна, Na- сульфат амонiю, 
«NS:.- азотнасеракальцыевае угнаенне, атрыманае на аснове фосфагinсу i мачавiны . 

геалагiчнай мелiярацыйнай лабаратQрыi (ПГГМЛ) i на участку .N!! 2 
(тарфяна-глеевая глеба). Апошняя характарызавалася наступнымi да
нымi: рНкС! 5,0, гiдралiтычная кiслотнасць- 36 мг-экв/100 г глебы, 
колькасць рухомых форм фосфаjру- 47, калiю- 35 мг/100 глебы, сту
пень насычанасцi асновамi- 71%, колькасць валавага азоту, Р205 , К20, 
СаО- адnаведна 2,4, 0,45, 0,14 i 2,2%. У аДjрозненне ад доследнага 
участка калгаса-ка.мбiната яна змяшчала у два jразы менш . магнiю i 
засваяльнай медзi. Па астатнiх паказчыках асаблiвых адрозненняу не 
назi1ралася, хоць стуnень раскладамня торфу была v:рыху меншай (каля 
30%). 

Пjрыкметна змянялiся умовы надвор'я за час nравядзення даследа
ванняу. У 1990 г. за вегетацыйны nерыяд выnала на 102 мм аnадкау 
больш за сярэднюю шматгадовую норму. Наадварот, 1991 год бы)\' сухiм: 
недабор атмасферных аnадкау дасягнуу 105 мм. У nрамой сувязi з 
гэтым знаходзiлася i вiльготнасць вqрнага слоя глебы. У асобныя лерыя
ды назiранняу (лinень, веп>асень мiнулага года) яна апускалася да не
СЛJрыяльнага узроуню- 28-38% ад аб'ёму, што не магло не адбiцf!.а 
на фармiраваннi ураджаю. У 1991 г. ва ycix ваjрыянтах доследау ён быу 
нiжэйшы, чым у 1990 г. 

1 Як вынiкае з прыведзеных даных, найбольш эфектыунымi былi амi-
ячная салетра i Сеjрнакiслы амонiй (табл. 1). Перавага ж менш раства
ральнага азотна-кальцыевага угнаення выявiлася толькi у тым, што яно 
уносiлася у адзiн nрыём вясной. Астатнiя вiды азотных, як i калiйных, 
тукау nрымянялi дробнымi дозамi пад кожны з трох укосау каласоунiку 
безасцюковага. J( < 

Добра Jрэагавалi на мiнеjральныя угнаеннi шматгадовыя травы i на 
доследным участку калгаса-камбiната «Савецкi», nрычым у леnшы бок 
вылучалiся тут крышталiн, якi змяшчау N1QP.sKro% i вокiсу магнiю да 
6%, а таксама амiячная сале11ра i сернакiслы амонiй. Паколькi у гэтым 
складаназмешаным угнаеннi было мала фосфару, давялося дадаткова 
уносiць двайны суперфасфат. 

Звяртае на сябе увагу адрозненне ва ураджайнасцi шматгадовых 
'f1Pay на фоне РК, што цяжка растлумачьщь больш нiзкiм узроунем ру
хомага калiю i фасфару на доследным участку калгаса-камбiната, па-

' 
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колькi далейшас павышэннс доз гэтых угнаенняу было неэфектыуным. 
Галоукая лрычына заключалася у недахоnе лёгкагiдралiзуемага азоту. 
Вызначэннi па метаду Корнфiльда паказалi, што колькасць такiх злу
trэнняу у глебе калгаса-камбiната не леjравышала 1113 мг/кг, у той час 
як на участку ПГГМЛ ix было намнога больш. 

Аналагiчная заканам~рнасць nрасочвалася i у адносiнах да фермен
татыукай актыунасцi вывучасмых глеб. Маючы такiя звесткi, можна з 
дастатко»ай для n[рактыкi дакладнасцю nрагназiраваць эфектыунасць 
азотных тукау на асушаных тарфянiках. 

Аптымiзацыя жыулсння раслiн мiкраэлементамi таксама станоуча 
адбiлася на nрадукцыйнасцi шматгадовых трау. Так, nазакаранёвая 
nадкормка каласоунiку безасцюковага малiбдатам амонiю, сернакiслым 
коба:rьтам i медным куnарвасам з разлiку адпаведна 0,2, 0,5, 0,5 кг/га 
nавысiла ураджай на тарфяна-глеевай глебе ПГГМЛ на 7,1 ц/га сухога 
рэчыва. На дзярнова-nадзолiстай суnясчанай· глебе прадукцыйнасць 
-npay nрактычна павялiчвалася толькi ад малiбдэну цi кобальту. Гэта 
абумоулена добрай забясnечанасцю балансавага участка N2 1 засваяль
най меддзю: колькасць яе злучэнняу у 1 М НСI-выцяжцы n~ад закла
дакием доеледу склала 3,8 мг на 1 кг глебы. 

Крыху iншая карцiна назiралася на дзярнова-nадзолiстай глебе у 
адносiнах да сульфату амонiю. Так, nры яго унясеннi а11Рымана пры
баука сухой масы трау 24,8 ц/га, у той час як на фоне амiячнай 
салетры яна была на 9 ц вышэйшай. Амаль вы:раунавалiся тут па сваёй 
эфектыунасцi мачавiна i азотнас~акальцывае угнаенне, што абумоу
лена розным ix уnлывам на рэакцыю асЯJ.РОддзя. 

Тым не менш усе вiды азотных тукау з'яуляюцца асноуным фактарам 
nавышэння У\радлiвасцi дзярнова-nадзолiстай суnясчанай глебы з rPH 
салявой выцяжкi 5,5 i колькасцю гумусу- 2,6%, агульнага азоту- 0,11, 
рухомых форм фосфару, калiю, магнiю, цынку, бору- адnаведна 350, 
215, 38, 5,3, 0,4 мг/кr. У дадзеным выладку nрыбаука ураджаю каласоу
нiку безасцюковага склала 72-99% . адносна фону (РК), цi у два э 
nалавiнай разы больш, чым на та1рфяна-глеевых глебах. Павялiчылася 
nрадукцыйнасць шматгадовых трау на 8,6 ц/га i ад унясення сернакiс
лага магнiю у дозе каля 30 кг/га MgO (табл. 2). 

Т а б л i ц а 2. У раджа А шматгадовых трау на JI.ЗIIрнова-nадзолiстаА супясчанаА глебе 

Збор сухой /о18СЫ, Ц/ГIJ Прыба9ка 

Варыянт 
1990 r. 1991 r. сярэдияе ц/rа % 

П аltявьt дос:rед М 1 

Р.6кео 36,7 30,6 34,2 
Naa 18j 70,7 65,5 68,1 33,9 99,1 
Nмtso 64,9 57,7 61,3 27,1 79,2 
Natso 64,4 53,6 59,0 24,8 72,5 
cNS), 180 59,0 58,7 58,9 24,7 72,2 
НIРо.б• цfra 4,3 7,1 

ПйltЯВЬl досмд м 2 

Naa1so 65,7 63,6 64,7 
Naatso+Mo 78,6 68,8 73,7 9,0 13,9 
Naateo+Co 1 79,3 71,2 75,3 10,6 16,4 
Naa18o+Mo, Со, Cu•t, 80,7 71,5 76,1 11,4 17,6 
Ntео+сернакiслы 74,2 72,3 73,3 8,6 13,3 
магнiй 
HIP0 , 6 , цfra 5,1 5,0 

• Абазначэннi тыя ж, што i у табл. 1; •• малiбдэн, кобальт, медзь. 
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Разам э nавышэннем ураджаю важна кантраляваць i яго якасuь. 
У цялерашнi час рацыёны жывёлы часта дэфiцытныя на пратэiн, што 
знiжае п,радукцыйнасць жывёлы i абумоулiвае п~рарасход КЗJрмоу. 
Прымяненне азотных угнаенняу садзейнiчае вырашэнню гэтай прабле
мы. Так, nры унясеннi 180 кг/га амiячнай салетры (па 60 кг д. р. лад 
кожны укос) збqр сырога пратэiну на дзярнова-падзолiстай rлебе да
сягнуу 12,6 u/ra, што у 2,5 раза больш, чым у варыsнще з РК. Пры гэтым 
на фоне сульфату амонiю, мачавiны, азотнасЕ:Wакальцысваrа угнасння 
гэты nаказчык склау адпаведна 10,6, 11,1, 11,5 u/ra. 

Пад уплывам азотных угнаення:У назiралася таксама тэндэнu.ыя да 
павышэння колькасцi тлушчу у раслiнах. Менш стала i клянаткi у шмат
гадовых т~авах, калi яны вь~рошчвалiся на та1рфяна-rлеевых rлебах. На 
дзярнова-падзолiстых глебах варыянты доследау практычна не адроз
нiвалiся па гэтым паказчыку, што, вiдаць, абумоулена недастатковай 
водазабяспечанасцю раслiн. 

Калi зыходзiць з коль~асцi сырога пратэiну i клятчаткi, то з зялёнай 
масы, атрыманай у палявых доследах, можна нарыхтаваць сiлас (ui 
сянаж) адпаведна 1 i II класау. Яшчэ больш высокiя nа'J1рабаваннi ста
вяцца да травяной мукi. У адпаведнасцi з ДАСТ 18 691-88 1 клас такой 
nрадукцыi nавiнен змяшчаць сырога пратэiну не менш за 19%, 11- 16, 
111- 13о/о, а клятчаткi- адпаведна не больш за 23, 26, 30%. Такiм чы
нам, пры '11РОхукосным выка,рыстаннi 11равастояу э-за адносна выеокай 
колькасцi апошняй нсльга разлiчваць на атрыманне травяной мукi вы
сокай якасцi. 

У арганiзацыi паунацэннага кармления сельскаrаспадарчай жывёлы 
важнае значэнне мае забеспячэнне яе мiнеральнымi рэчывамi, асаблiва 
фосфарам, кальцыем, маrнiем, натрыем i мiкраэлементамi. Па11/)эбнасць 
кароу забяспечваецца пры колькасцi у сухiм рэ•1ыве рацыёна P20s-
0,7-1,3, СаО- 0,6-1,0, MgO- 0,3-0,4, Na- 0,18-0,25, К- 0,8-
1,4%; Cu-7-10, Zn-30-60, Fe-50-70 мг/кr (6, 11]. 

Пры гэтым на адну частку фосфа!Ру nавiнна прыпадаць 1,2-2 часткi 
ка:тьцыю. Рэrламентуюцца i суадносiны К: (Ca+Mg) i Na: К, апты
'мальнае значэнне якiх роуна адпаведна 1,4 i 1 : 3-5. Гранiчная ж кан
uэнтрацыя вокiсу калiю у кармах- 3,6% на сухую масу. Далейшае па
вышэнне яrо колькасцi, асаблiва пры недахопе натрыю, змяншае пра
дукцыйнасць жывёлы i прыводэiць да утварэння кiст у яечнiках ка1роу, 
што нялепшым чынам уплывае на ix п.ttадавiтасць (4]. Усё rэта абавяз
вае вельмi старанна кантраляваць якасць кармоу. 

Паводле нашых даных, азотныя уrнаеннi на дзярнова-падзолiстых 
глсбах узмацнiлi пазапашванне калiю шматrадовымi травамi i крыху 
зменшылi колькасць маrнiю (табл. 3). У вынiку суадносiны К: (Ca+Mg) 

Т а б л i ц а 3. Якасць ураджаю wматrадовых трау на дзярнова-падэол!стай 
супясчанаА rлебе (у сярsднlм за два rады) 

1 ~1 1 ~ 1 1 1 1 Cu 1 1 
Сыры ~ 3 Сырая с 

Zn Fe пратэiн д~ '::':~~ ~ СаО Р.О. l<tO MgO Na 
Варыянт 

% у сух/м рэчыве мг/кr 

Р.ъКtо 14,6 3,9 28,3 S,3 0,58 0,87 4,1 0,15 0,03 9,3 38,7 127,8 
Naa 18,4 3,8 28',4 8,3 0,50 0,84 4,4 0,13 0,03 9,2 40,3 126,2 
Nм 18,2 4,0 28,6 8,8 0,53 0,80 4,6 0,11 0,03 10,2 37,5 102,7 
Na 18,0 4,3 28,5 8,7 0,50 0,91 4,8 0,11 0,03 10,0 49,1 91,8 
cNS• 19,6 4,0 28,4 8,4 0,52 0,93 4,5 0,10 0,03 10,2 53,6 98,8 
Naa+Cu, 16,8 4,1 28,2 9,2 0,54 0,96 4,7 0,12 0,03 9,9 3S,8 101,5 
Со, :Мо 

:а"" ,.,. 
u+ 
о~ 

~~ 
3,1 
3,9 
4,0 
4,4 
4,1 
3,9 

3 а у в а r а. Агульны фон- Р.~К9 о. Доза азоту 180 11r/ra з унясеннсм яс дроСна 
nад кожны з трох укоса:9. 
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сталi вельмi нсспрыяльнымi, што абумоулена у асноуным нiзкай коль
касцю магнiю у глебе i адносна выеокай калiю. Пры гэтым суадносiны 
Na: К павялiчылiся з 87 (РК) да 102 на фоне сульфату амонiю. У шмат 
1разоу вышэйшымi за дапушчальныя межы былi яны i у астатнiх ва!РЫ
янтах з азотнымi тукамi. 

У сувязi з гэтым цi будзе апрауданым прымяненне калiйных угнаен
няу на шматгадовых травах, калi колькасць рухомых форм К2О складае 
20 мг i больш на 100 г глебы? Вiдаць, у першыя два гады трэба наогул 
адмовiцца ад ix унясення на такiх угоддзях. У наступны ж пеjрыяд нор
мы кaJiiю, а таксама i фосфару павiнны карэкцiравацца у адпаведнасцi 
з рэкамендацыямi [2], што дазваляе палепшыць якасць корму i скара
цiць расходаванне дэфiцытных тукау. 

Дарэчы, вынас К20 У,раджаем трау за два гады на фоне сульфату 
амонiю, амiячнай салетtры, РК склау адпаведна 564, 600, 280 кг/га. 
У сувязi з гэтым знаходзiлася i колькасць рухомага калiю, якая у ва
рыянтах з азотам вагалася у межах 11-12 мг/100 г глебы у параунаннi 
з 16 мг пры унясеннi адных фосфарна-калiйных угнаенняу. Узровень жа 
рухомых злучэнняу 1(20 на фоне NPK стау, па сутнасцi, аптымальным 
для лугавых угоддзяу, размешчаных на супесках [ 12). 

Больш якаснымi у адносiнах да калiю i магнiю былi каiРМЫ, што на
рыхтоувалiся на тарфяна-глеевай глебс, хоць, як i у першым выпадку, 
назiрауся рэзкi дэфiцыт натрыю. Акрамя таго, шматгадевыя травы у 
nалявым дослсдзе калгаса-камбiната мелi панiжаную колькасць фосфа
ру (табл. 4). Наадварот. медзi было больщ чым на балансавым участку 
ПГГМЛ, ШТО тлумачьщца рознай КОЛЬКаСЦЮ ГЭТЫХ элементау у ВЫВу
чаеМЫХ глебах. 

Напрошваецца i iншы вывад: лры наяунасцi у ворным слоi каля 
6 мг рухомых злучэнняу медзi на 1 кг торфу яе канцэнтрацыя у шмат
гадовых травах лрактычна ва ycix варыянтах доеледу адпавядала зоа
тэхнiчным нормам. Яшчэ больш nераканальныя даныя а11рымаш.о~ па 
дзярнова-па:и.золiстай супясчанай глебе (табл. 3). Тым самым ставiцца 
пад сумненне сцвярджэнне [3] .. што лрымяненнс азотных тукау з не
абходнасцю прыводзiць да пага,ршэння жыулення раслiн меддзю. Калi 
такое i назiраецца, то толькi на мелiяраваных масiвах, бедных засваяль
нымi формамi гэтага мiкраэлемента. 

Не усё лакуль вядома аб узаемадзсяннi фосфару i медзi, хоць у лi
таратуры прыводзяцца звесткi аб антаганiзме nамiж iмi. Так, паводле 
[9], пеjршы элемент та1рмозiць паступленне у !Раслiны другога. Магчыма 
i суnрацьлеглая заканамернасць, калi у глебе шмат медзi [5]. 3 пры
чыны гэтага становiцца зразумелай тэндэнцыя да знiжэння колькасцi 
фосфару у раслiнах ад унясення мiкрауrнаенняу на доследным участку 
калrаса-камбiната. Няглед~ячы на дыскусiйнасць гэтага пытання, IРЭ
альным застаецца факт пагаршэння якасцi кармоу з-за неспрьrяльных 
суадносiн Са: Р. 

На хiмiчны састау раслiн уплываюць таксама умовы надвор'я. 3-за 
нсдахопу атмасферных ападкау у 1991 г. рэзка знiзiлася колькасць медзi 
у 1'равах. Апошняе пацвярджаецuа i нашымi лiзiметtрычнымi даследа
ваннямi, у якiх пры падтрыманнi узроуню грунтавых вод (УГВ) на глы
бiнi 40, 70, 100, 150 см ад паверхнi колькасць медзi на фоне азотных 
угнаенняу складала адпаведна 8,2-8,3, 7,3-8,6, 6,8-7,0, 4,7-5,1 мг/кг 
сухога рэчьrва шматrадовых 1UJay. 

Перасушаанне тарфянiку адмоуна адбiлася i на пагльrнаннi раслi
на-.1i фасфару i ка.'liю. Напрыклад, пры УГВ 150 см i унясеннi 90 кг/га 
амiячнай салетры (па дзеючаму рэчьrву) травы змяшчалi Р205 0,60%, 
К20- 1,68, а П)ры УГВ 70 см- адпз:всдна 0,74 i 2,33% на сухую масу. 
Тое ж назi!Ралася i з двайной дозай аэотных угнаенняу. Аднак i пера
увiльгатненне (УГВ 40 см) таксама адмоуна адбiлася на паглынаннi 
pac.'liнaмi рада элементау i перш за усё калiю i азоту. 

Якасць кармоу iстотна пагаршаецца з-за лiшку нiтратау. Паводле 
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нашых назiранняу, шматгадавыя злакавыя травы на фоне амiячнай 
сале11ры, асаблiва у дажджлiвыя гады, назалашваюць ix у 1,5-2 разы 
больш у nараунаннi з мачавiнай, сульфатам амонiю, крышталiнам i 
азотнасеjракальцыевым угнаеннем. У адносна засушлiвыя вегетацыйныя 
лерыяды канцэнтрацыя нi11рат.ау у каласоунiку безасцюковым рэзка 
знiжалася i залежнасць ад вiду тукау была менш л.рыкметнай. Эвычай
на у такiх умовах не адбываецца дадатковай мабiлiзацыi i засваення 
азоту глебы раслiнамi [ 13], чым, вiдаць, i тлумачыцца адзначаная зака
намернасць. 

Наадварот, пры ЧЗJРГаваннi увiльгатнення i ладсушвання актывiзу
юцца лрацэсы мiнералiзацыi азотзмяшчальных арганiчных рэчывау у 
кQраненаселеным слоi, што не можа не адбiцца на якасцi ураджаю. 
Цры гэтым уплыу умоу надвор'я на колькасць N03 у раслiнах на та!Р
фяна-глеевай глебе быу больw значным, чым унясенне азотных уrна
енняу, што узгадняецца з лiтаратурнымi данымi (14]. 

Узмацняецца пазапашванне .нiтратау i пры дызбалансе элементау 

/
жыулення. Асаблiва недапушчальны лiшак калiю. У нашых палявых 
доследах травы на фоне 240 кг/га К20 змяшчалi 2076 мr N03, а пры 
унясеннi 300 кг такiх тукау па дзеючаму рэчыву rэты лаказчык узрос 
да 3090 мr/кг сухой масы, Пlрычым у аnтымальных дозах хлорысты калiй 
знiжау канцэн11рацыю нiтратау у большай ступенi, чым сульфат калiю. 

У пэунай ступенi можна кiраваць назапашваннем rэтых злучэнняу 
раслiнамi на асушаных тарфяных rлебах i з даnамогай рэгулявання 
узроуню грунтавых вод. Так, nаводле нашых даных пры УГВ 40, 70, 
100 см ад nаверхнi колькасць нiтратау у шматгадовых травах складала 
адпаведна 598-773, 72.6-1036, 827-1530 мг/кг сухога IРЭчыва. 

Ма.юць значэнне i споеабы нарыхтоукi кармоу. У працэсе сiласаван
ня зялёнай масьr разбураюцца нiтраты, acaбJliвa калi nры гэтым пры
мяняюцца адпаведныя капсерванты [7]. Больш складана атрымаць 
травяную муку, якая б адпавядала гранiчна дапушчальнай канцэн1)ра
цыi па N03 - 2000 мг/кг. 

Паводле нашых назiранняу, нават пры яе нарыхтоуцы на лугавых 
угоддзях, размешчаных на мелiяраваных масiвах з магутнасцю торфу 
да 40 см, i пры унясеннi адных фосфарных i калiйных угнаенняу адзна
чаны узровень гэтых злучэнняу нярэдка павышауся. Прыкладна такая ж 
сiтуацыя i з сенам, што сведчыць аб недасканаласцi айчынных нарма
тывау па Нi11.Ратах. 

Аднак дадзеная цраблема недастаткова вывучана. НаniРыклад, 
паводле зарубежных публiкацый [ 15], сутачная доза NОз 15 г/100 кг 
жывой масы не з'яуляецца небяспечнай для здароуя ка1роу, у той час 
як ва умовах нашай рэспублiкi скормлiванне iм значна меншай коль
касцi гэтых злучэнняу мела негатыуныя вынiкi (1]. 

Атрыманы · супярэчлiвыя д·аныя i у адносiнах да якасцi малака. 
Насцярожваюць таксама паведамленнi аб узмацненнi адмоунага уплы
ву нiтрытау на арганiзм Жывёлiн пры наяунасцi радыенуклiдау {8]. 
Нялепшым чынам адбiваецца на здароуi кароу i цялят сумеспае уздзе
янне нiтратау i маслянай кiслаты, што змяшчаецца у сенажы (10]. 
У сувязi з гэтым арганiчныя даследаваннi з азотнымi угнаеннямi i iн
шымi сродкамi хiмiзацыi пав"iнны дапауняцца зоатэхнiчнымi назijрання
мi, што дазваляе даць аб'ектыуную ацэнку !РОзным тэхналогiям вытвор- . 
часцi кармоу з улiкам наяунасцi у ix !РОЗных таксiкантау. 

Такiм чынам, азотныя угнаеннi з'яуляюцца адным з асноуных фак
тарау, што вызначаюць велiчыню ураджаю шматгадовых злакавых трау. 
Пры гэтым на та1рфяна-глеевай i дзярнова-падзолiстай супясчанай глебе 
nеравагу мае амiячная салетра. Мачавiна была менш эфектыунай. 
Сульфат амонiю раунацэнны амiячнай салетры толькi на тарфяна-глее
вай глебе. 

Па наяунасцi ж нiтратау у шматгадовых 11равах у леnшы бок вылу
чалiся мачавiна, азотнасеракальцыевыя уrнаеннi, сульфат амонiю i КJРЫ-
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Т а б л i ц э 4. Бiяхiмiчны састау шматrадовых трау на тарфяна-rлееваА rлебе (у сярэднiм за два гады) _,. 

Сыры 1 Сыры 1 Сырая 1 Попел 
1 

Са О 

1 
Р,о. 

1 
к.о 

1 
MgO 1· ·Na. 

1 
Cu 

1 
Zn 

1 
Fe 

1 '""'""" Варыянт · 
пратэlн , тлуwч клятчатка 

Са:Р 
" 

' 
. % у сухlм рэчыве 1' мr/кr 

. 
Ptoi<18o · . ~ 17,4 3,5 29,6 7,7 0,80 0,93 2,65 0,30 0,05 7,4 37,2 101,6 1,3 

' '1"5:0 3,0 31:7" 5";6 0,74 0,67 2,50 0,28 0,03 ""'"8,61' 30,8 100,6 1,8 
Naa 19,6 4,2 29,0 6,1 0,88 0,90 2,50 0,39 0,05 5,6 41,6 1\0,5 1,6 

~.;: ,, 16,4 3,4 29,8 S:Т· 0,74 0,57 2,34 0,33 0,03 7:8 32,7 вг;9 2Т 
Nм 18,6 3,6 28,6 5,8 0,87 0,91 2,25 0,38 0,05 5,5 42,0 112,9 1,6 

16.4 3,3 29,5 5.2 О,8Г 0,61 2,05 0,32 0,02 --г:в 37,6 99,0 2;2 
Na 19,9 3,4 . 28,5 6,9 0,83 0,96 2,85 0,35 0,06 5,7 45,6 152,6 1,4 

"1"7:4 2.8 30,4 '5,5 0,73 0,62 2,24 0,35 0,03 8.6 34,2 98,9 1,9 
cNS» 19,2 3,8 28,6 6,8 0,86 0,90 2,70 0,32 0,04 5,9 43,0 131,5 1,7 

17Т 3.4 29,3 "5,8 0,74 0,64 2,Т7 0,30 0,03 8,2 35,2 90,7 --т;9 . 
Naa+Cu+Co, Мо 18,1 4,2 28,4 7,3 0,75 о ,88 2,6 0,36 0,08 8,4 46,0 118,8 1,4 

-тr;т "3,5 26,6 "5,4 0,83 0,53 2,30 0,32 0,03 11Т 31,8 110,0 2;6 
К:рышталiн 15,5 3,2 29,3 5,7 0,70 0,71 2,53 0,29 0,03 6,8· 34,3 100,2 1,6 

3 а у в а r а. Агульны фон для ycix варыянтау доеледа у P,oi<110 кr/ra , над рыса/1 -баланса вы участак ПГГМЛ, nад рысай- мелiяраваны ыасiу 
кащаса-каыбiната сСавецкi:.. ' 

~ 



штаJiiн, хоць гэта назiралася толькi у веrетацыйны псрыяд з павыша
пай колькасцю атмасф~ных ападкау. 

Слабая забяспечанасць тарфяна-глсевых глеб рухомымi формамi 
медзi, а таксама нiзкi уЗ!ровень rрунтавых вод абумоулiваюць дэфiцыт 
гэтага мiкраэлемента у раслiнах, асаблiва пры унясенпi азотных тукау, 
што неабходна улiчваць у канкрэтных умовах вытворчасцi травяных 
кармоу. 
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