
А.А.УСЕНЯ 

ПРАДУI(ЦЫПНАСЦЬ I(АРМАВЫХ I(УЛЫУР 

У IНТЭНСIУНЫХ СПЕЦЫЯЛIЗАВАНЫХ. 

СЕВАЭВАРОТАХ 

Тэмпы IРазвiцця жывёлагадоулi у рэспублiцы, а значьщь, задаваль
ненне патрэб насельнiцтва Беларусi у мясе, малацэ i iншых жывёлага
доучых I1JРадуктах шмат у чым залежаць ад стварэння трывалай кщр
мавой базы. Асноунай крынiцай вытворчасцi кармоу у цяперашнi час 
з'яуляюцца ворныя землi, з якiх калгасы i сауrасы атрымлiваюць iра
зам з зернефуражом) каля 80% кармоу. 

У стацыянарных дослсдах Беларускага НДI землярабства i кщрмоу 
вядуцца даследаваннi па вывучэннi прадукцыйнасцi кармавых культур 
у iнтэнсiуных спецыялiзав<~ных ссвазваротах. Глеба доеледяага уччтка 
дзярнова-падзолiстая, сярэ.днеаnадзоленая, якая развiваецца на лёгкiм 
пясt1анiста-пылаватым суглiнку, што з глыбiнi 60-70 см падсцiлаецца 
марэнным суглiнкам. Борны слой глебы характарызавауся нас.тупнымi 
аграхiмiчнымi паказчыкамi: кольк·асць гумусу 2,6-3%, iPHкct 6,4-6,6, 
гiдралiтычная кiслотнасць- 2,3-2,8 мэкв, сума паглынутых асноу-
6,8-7,6 мэкв/100 г глебы, колькасць IРУХОмага Р2ОБ- 19-30, абменна
rа К20- 15-24 мг/100 г глебы. Агульная плоiпча дзялянкi 75, улiковая 
50-54 м2, пауторнасць - 'J1Рохразовая. Схема доеледу i сiстэма угнаен-
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Т а б л i ц а 1. Схема 11.0следу 

Севаэварот ntoll,l 
т/rа 

СеrJаэварот J 

1. Аэiмас жыта на зялёную масу+гароха-авёс 
на зялi::ную масу 

2. Аэiмас жыта+каиюшына з цiмафсе9каА 
3. Канюшына+цiмафееука першага года 
4. Канюшына+цiмафееука другога года 
5. Ячмень 

45 

6. Кукуруза 
7. Ячмень 

45 

8. Азiмае жыта 

Севаэварот 4а 

1. Гароха-авёс (зялёная маса) +канюшына са 
злакамi 

2. Канюшына+злакi першага года 
3. Канюшына+злакi другога года 
4. Канюшына+злакi трэцяга года 

Севаэварот 5 

1. Азiмае жыта (зялё,ная маса)+гароха aвik+ 
+канюшына-цiмафееука 

2. Канюшына+цiмафееука першага года 
3. Канюшына+цiмафееука другога года 
4. Кукуруза 
5. Гароха-авёс+яравы рапс (па9Rосна) 
6. Караняплоды 

Севаэварот б 

45 

45 

45 

Уmаеннl, кr/ra д. р. 

N 

ВО+ВО 
80 

120 
80 
120 
80 
80 

40 
60 
120 
180 

80+40 

120 
120 

80+40+80 
120 

60+30 
60 
90 
96 
60 
90 
60 
60 

60 
90 
90 
90 

60+30 
90 
90 
90 

60+30 
90 

к.о 

100+80 
100 
180 
180 
100 
180 
10() 
100 

100 
180 
180 
180 

100+80 
180 
180 
180 

100+80 
180 

1. Азiмас жыта (зялёная маса) +гароха-авёс+ 
+яравы рапс (паукосна) 

2. Ячыень+канюшына з цiмафееукай першага 
45 80+30+180 60+40 100+80 

года 

3. Канюшына з цiмафееукай nершага года 
4. Канюшына э цi~tафееукай другога года 
5. Азiмас жыта 
6. Авёс 

80 60 100 
90 180 

120 90 180 
80 60 100 
80 60 100 

7. Азiмае жыта+канюшына 
8. Канюшьша 

45 80 60 100 

9. Ячмень 

Севаэварот 7 

1. Гароха-авёс (зядi:ная маса) +канюшына са 
злакамi 

2. Канюшына+злакi першага года 
3. Каrtюшына+злакi другога года 
4. Канюшына+злакi трэцяга года 
5. Канюшына+злакi чацвёртага года 
6. Азiмае жыта 
7. Авёс 
8. Ячмень 

1-4 Кукуруза 
5-8 Люцэрна 

45 

Севаэварот 8 

90 180 
80 60 100 

40 о 
60 
120 
180 
130 
80 
80 
во 

60 
90 
90 
90 
90 
60 
60 
60 

1~0 
180 
180 
180 
180 
100 
100 
100 
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'. 
Працw ma6A. 1 

Уrнаеннi, кr / ra д. р. 

Севаэварот гноn., N Р,О1 к,о 
тjra 

Севаэварот 9 

1. Азiмае жыта (зялёная маса)1-rароха -авёс 
45 801-40 601-30 1001-80 (na9J<ocнa)' 

2. Азiмае жыта1-канюшына 80 60 100 
3. Канюшына 90 18Q 
4. Ячмень 80 60 100 
5. Кукуруза 120 90 180 
б. Я:чмень1-канюшына 80 60 100 
7. Канюшына 45 90 180 
8. Аэiмае жыта 80 60 100 

Севаэварот 12 

1. Гароха-авёс (зялёная маса) 40 60 100 
2. Азiмае :>tSЫТа1-канюшына 45 80 60 100 
3. Канюшына 90 180 
4. Ячмень 80 60 100 
5. Азiмае жыта 80 60 100 

1 
Севаэварот 15 

1. Караняплоды 
1 

45 120 90 180 

' ( адзiн раз у 4 гады) 

2. Кукуруза i= 1 

120 90 180 
3. Бульба 120 90 180 ... 

няу прыведзены у табл. 1. Перад пачаткам Дjругой ратацыi доследны 
участак вапнавалi з разлiку поунай гiдралiтычнай кiслотнасцi. 

У доследах вырошчвалiся !Раянiраваныя сарты сельскагаспадарчых 
культур: азiмае жыта Верасень, азiмая пшанiца Надзея, ячмень За
з~рскi 85, авёс Буг, азiмае жыта на зялёны корм Пухаучанка, nялюшка 
Усцянская, бульба Тэмn, кармавыя бУiракi Смалявiцкiя, кукуруза гiб
IРЫд Жарабкоусi<i 86, канюшына Цудоуная, лЮЦЭJРНа Беларускiщ цiма
фееука Мясцовая i рад iншых сартоу. Агратэхнiка nрымянялася у ад
nаведнасцi з бiялагiчнымi асаблiвасцямi кожнай культурЫ у дадзенай 
зоне. 

Вывучэнне прадукцыйнасцi КаJрмавых культур у севаэваротах па
цвердзiла эфектыунасць канюшыны i ва умов ах вЪУсокага узроуню П!РЫ- · 
мянення угнаенняу (табл. 2). Без прымянення азотных угнаенняу па 
выхаду кармавых адзiнак яна не уступала такiм iнтэнсiуным прапаш
ным культурам, як кукУJРуза i бульба, i значна пераузыходзiла злакавыя 
1JРавы, пад якiя уносiлася па 180 кг/га азоту. Канюшына-злакавыя су
месi Пjры выкарыстаннi больш за два гады панiжалi ураджай, нягле
дзячы на высокiя дозы азотных угнаенняу (180 кг/га). У трэцiм i чац
вёртым гадах карыстання у сувязi з выnадзеннем канюшыны з трава
стою Пlрадукцыйнасць знiзiлася на 31-38% пазбору с11раунага пратэiну 

· i на 14-19% па выхаду к·армавых адзiнак (табл. 2). 
На добра правалнаванай лёгкасуглiнкавай глебе высокаnрадукцый

най культурай аказалася люцЭjрна. Пры чатыiРохгадовым выкарыстаннi 
яна хоць i устуnала канюшыне аднаrадовага карыстання па выхаду 
кармавых адзiнак, але значна пераузыходзiла па прадукцыйнасцi зла
кавыя травы i канюшына-злакавыя сумесi трэцяга i чацвёртага гадоу 
карыстання, пад якiя дадаткова да фосфарна-калiйных угнаенняу уно
сiлi па 180 кг/га азоту. 

Аднагадовыя бабова-злакавыя травы ПIРЫ вырошчваннi ix у сn~лу-
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чэннi з азiмымi i паукоснымi прамежкавымi культу1рамi не уступаюць 
па nрадукцыйнасцi iнтэнсiуным шматrадовым травам i з'яуляюцца да
nаунсннем у сiстэме зялёнага канвеера. Яны забяспечваюць nаступленне 
зялёнай м асы у ранневясеннi i цознаасеннi перыяды, а, таксама летам 
памiж укосамi шматrадовых трау, з'яуляючыся у гэтыя лерыяды асноу
най l<iРЫНiцай зялёнаrа корму. Прадукцыйнасць кармавога поля nры 
rэтым дасяrала 114 цfга к. адз. 

Кукуруза, уступаючы па прадукцыйнасцi канюшыне, караняплодам, 
бульбе, забясnечвала, аднак, дастаткова высокi збqр кармавых адзiнак, 
якi складау у сярэднiм за апошнiя восем гадоу 87,4 ц/га. 

Зqрневыя культуры (ячмень, азiмае жыта) у севаэваротах у сярэд
нiм за гады даследаванняу забяспечылi 46,0 ц/га зерня. У пералiку на 
кармавыя адзiнкi гэта адпавядае прыкладна 50% ад найбольш nрадук
цыйных кармавых культур пры улiку толькi зерневай часткi i 65% пры 
улiку усёй nрадукцыi (зерне+салома). 

У палявым травасеяннi значнае месца можа заняць •люцЭ\I)на. Вы
рошчванне яе будзе садзейнiчаць эканомii мiнеральнага азоту i павы
шэнню .эфектыунасцi травянога поля. У нашых доследах расППJацоува
лiся споеабы павышэння nрадукцыйнасцi люцэрны пры выроutчваннi яе 
у севазваротах. Праведзеныя даследаваннi паказалi высокую эфектыу
насць сnалучэння пасевау люцЭ;рны з паутqрнымi пасевамi кукурузы. 
Вырошчванне люцэрны пасля кукурузы, якая высявалася на n1рацягу 
чаты.рох rадоу запар на пастаяиным участку, павысiла яе прадукцый
насць на 24% у nараунаннi з варыянтам, дзе люцэрна размяшчалася 
пасля зернсвых i iншых культур у вывадных палях севаэвароту (табл. 3). 

Пры гэтым у сярэднiм за чатыры гады ка.рыстання атрымана 549 
цfга зялёнай масы, або 110 ц/rа к. адз. Цры такой сiстэме вырошчвання 
люцэрны у севаэваротах (пры чатырохrадовым выкарыстаннi) яна н;_ 

Т а б л i ц а 2. ПрадукцыАнасць кармавых культур (сярэдняс за 1984- 1991 гг.), 
а/6 сЖодзiна:. 

Nt се
ваэва· 

роту 

12 
1 

1 

7 

7 

8 
8/11 

6/9 

5 
15 

15 

4 

12 

12 

l(ультура 

Канюшына 
Канюшына+цiмафссука nершага го· 
да карыстамня 

Канюшына+цiмафссука другога го· 
да карыстамня 

Канюшына+злакi трэцяга года ка
рыстання 

Канюшына+здакi чацвёртага года 
карыстамня 

Злакi нязмс1111а 
Люцэрна (nсршага-чацвёртага года 
карыстання) 
Азiм:11' Жhlта (зялёная м аса) +rар<>
ха-авёс+яр. рапс (11аукосна) 
Гароха-авёс+яр. рапс (nоукосна) 
Кухуруза 

Караняn.1оды 

Бульба 

Яо:rмень 

Азiмае жыта 

Дозы 
азоту. 
кr/ra 

120 

180 

180 
180 

180 
120 
120 

120 

120 

80 

80 

Ура· Карынsыя 
джаn- адэlнкl 

насць. 1---:---
ц/rа / ц/га % 

Стра9ны 
npnтslн 

ц/rа 1 % 

560 112,0 100 14,7 100 

538 108,0 96 11,9 81 

491 98,2 88 10,6 72 

'481 96,2 86 10,2 69 

451 90,2 81 9,1 62 
402 80,4 72 8,1 55 

525 105,0 94 16,4 112 

780 114. о 102 11 • 5 78 
620 76,9 69 11,5 78 
460 87,4 78 4,2 29 
581 121 108 9,6 65 

3391 87,2 785,235 
299 92,7 83 3,5 24 

44,9 73,5 66 4,5 31 
-- 5fi,2 49"""3:4~ 

48,0 71,5 64 4,9 33 
57. г -5-\- ---зт 24 

1 а у в а r а У лi•miкy- уся прадукцыя, у назоунiку- асноунан. 
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Т а б л i ц а 3. Прадукцыйнасць люцэрны у залежнасцl ад сnосабау выкарыстання 
у севаэваротах (1985- 1990 гг.) 

Доза мl- УраджаА- Збор кармаnых 

Кукуруза Папярэдt~lк 
неральнаrа 118СЦЬ aдэillaK 

азоту, ЗЯЛi.\118/! 
кг/га масы, ц/га 

ц/rа 1 % 

8. Люцэрна зерневыя - 442 88,4 \00 
11. Люцэрна кукуруза ( nершага- - '>49 110,0 124 

чацвёртаrа года вы ка-

8. Люцэрна+каню-
рыстання) 
зерневыя - 488 97,6 110 

ШЫIIЗ 

7. Канюшына+злакi зерневыя 120 457 91,4 103 
8. Злакi нязмеnна зерневыя 180 358 71,6 82 

уступала па nрадукцыйнасцi канюшыне аднагадовага карыстамня i 
значна nераузыходзiла канюшына-злакавыя сумесi i злакавыя травы, 
nад якiя уносiлi 120-180 кг/га мiнеральнага азоту. Вырошчваннс лю
uэрны у оnалу•1эннi з паутQJ>нымi пасевамi кукурузы можа знайсцi пры
мяненне у сiстэме прыфермавых севазваротау, а таксама у вывадных 
палях палявых i ка;рмавых севазваротау. 

Значна павышалася прадукцыйнасць люцэрны пры вырошчваннi у 
сумесi з канюшынай ( адnаведна 1 О i б кг насення на 1 га). У параунаннi 
з чыстымi пасевамi люцэрны уРаджайнасць сумесi у сярэднiм за чатыры 
гады павысiлася на 10%. 

Высокая эфектыунасць спалучэння пасевау люцэрны з пауторнымi 
пасевамi кукурузы заключаецца у тым, што гэтыя культУiJ>ы маюць 
пэуныя падабенства i ад~розненне у бiялогii развiцця i даюць эфект пры 
ix чаргаваннi на адных i тых жа палях: як адна, так i другая па'JlРаба
вальныя да глебавых умоу, лепш растуць на нейтральных урадлiвых 
акультураных глебах. Пры чаргаnаннi кукурузы з люцэрнай лепш выка
fРыстоуваюцца бiялагiчныя асаблiвасцi i той, i другой культуры. У лю
цэрна-кукуiРузным севазвароце можна больш рацыянальна прымяняць 
мiнсральныя угнаеннi: кукУJруза латрабуе павышанага азотнага жыу
лення, а люцэрна - пастаушчык бiялагiчнага азоту. 

БелНД/ЗiК Пacтynifl у рэдакцыю 
30.06.92 


