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В.П.КАВАЛЕ~Я.В. БАЦЯНОУСК! 

ПАЖНIУНАЯ КАНЮШЫНА НА ЛЕГКIХ ГЛЕБАХ 

Для nасляховага развiцця сельскагасnадарчай вытворчасцi неабход
ны усебаковы )iлiк прыродных рэсурсау. Акадэмiк М. 1. Вавiлау пад
крэслiвау, што клiматычныя фактары з'яуляюцца вызначальнымi для 
nраблсмы )·раджайнасцi. Паводлс навуковых даследаванняу, на долю 
умоу llадвор'я прыпадае ад 44 да 55% агульнай амплiтуды ваганняу 
ураджамнасцi, выклiканых сумссным уnлывам IШМатлiкiх фактарау 
(3]. Звссцi да мiнiмуму Залежнасць прадукцыйнасцi сельскагаспадар
чых раслiн ад надвор'я магчыма толькi на асновс ведания бiялагiчных 
асаблiвасцяу раслiн, выеокай культуры земляробства, якая усебакова 
разлiчвас i цапкам выкарыстоувае аграклiматычныя рэсурсы. Тэрыто
рыя Бсларусi адрознiваецца разпастайнасцю глебавых i клiматычных 
умо)·. Мае свае асаблiвасцi i пауднёвая палеекая зона: пераважаюць 
nясчаныя i суnясчаныя глебы, засушлiвы клiмат з нера}·намернай коль
касцю ападкау, вялiкая сума актыуных тэмператур i iнш. 
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Побач са шматлiкiмi культурамi у гэтай зоне вырошчваюцца i шмат
гадавыя травы, якiя складаюць аснову кормавытворчасцi калгасау i 
дзяржгасау. У Гамельекай вобласцi ix высяваецца штогод больш ~а 
65 тыс. га. На долю канюшыны лугавой прыпадае 60% пасевау шмат
гадовых трау, або 40 тыс. га. Шмат гасладарак выкарыстоуваюць каню
IШыну каля двух-трох i больш гадоу. Даследаваннямi БелНДIЗ выяу
лена, што ураджайнасць канюшыны у першы год выкарыстання на 
25-40% вышэйшая, чым у другiм. Пры гэтым найбольш рэзкае панi
жэнне адзначана на лёгкiх па грануламетрычным саставе глебах. Ме
навiта на гэтых глебах i трэба у першую чаргу пераходзiць на аднага-
довае выкарыстание канюшыны [ 12]. · 

Высокую эфектыунасць пры аднагадовым выкарыстаннi гэтай куль
туры адзначаюць i iншыя даследчыкi [11). Канюшына лугавая не толь
кi з'яуляецца высокабялковым якасным кормам, але i паляпшае урад-

е лiвасць глебы; яна яшчэ i добры папярэднiк для збожжавых культур 
[6, 11] . У гэтым выпадку за кошт лепшага размяшчэння кармавых
культур у севазвароце магчыма дадаткова 'атрымаць значную коль
касць зерня. 

Зараз канюшына падсяваецца у асноуным пад аднагадовыя i збож
жавыя культуры у ранне-веснавы перыяд. Даследаваннi, праведзеныя 
на Палеекай сельскагаспадарчай доследнай станцыi, паказалi, што пад
сяванне пад аднагадовыя травы дае ураджай ruматгадовых трау боль
шы, чым лад ячмень [ 1, 2], хоць iснуюць i супрацьлеглыя ,думкi [7). 
У сувязi з тым што аднагадовыя травы у вобласцi высяваюцца на невя
лiкiх i горшых па у·радлiвасцi участках, 2/3 шматгадов~х трау трэба 
падсяваць пад яравыя i 1/3- пад азrмыя ·збожжавыя. Традьщыйна у 
рэспублiцы падсяванне шматгадовых трау праводзiцца пад покрыва iн
шых культур. Бяспокрыуная веснавая сяуба канюшыны з прычыны бiя
лагiчных асаблiвасця)' у першы год жьщця фармiруе невысокi ураджай 

_ i эканамiчна нявыгадная [ 1 О). 
Шматлiкiя аутары адзначаюць, што пры атрымаюl'i высокiх ураджа

яу збожжавых або паляганнi покрыунай культуры травастой канюшы
ны моцна зрэджваецца, што панiжае яго прадукцыйнасць [8], а пры 
недахопе -вiльгацi у глебе густы сцебластой не толькi прыгнечвае ма
ладыя усходы, ал е i выклiкае ix гiбель [ 1, 6] . 

Некаторыя даследчыкi лiчаць, што для лепшага развiцця канюшы
ны неабходна паменшьщь норму высявання покрыунай культуры на 
20-30% [1, 8, 10]. Хоuь у гэтых умовах можа не толькi панiжацuа ура
джайнасuь покрыунай культуры, але, як адзначаецuа у [ 10], зрэджа
ныя пасевы покрыунай культуры ствараюць спрыяJ,Iьныя умовы -для 
пустазелля, якое моцна прыгнечвае як покрыуную культуру, так i ка
нюшыну. 

УлiчваЮчы тое, што пасля уборкi азiмых i раннiх яравых збожжавых 
культур да наступления пастая~ных замаразкау ва умовах палеекай 
зоны Гамельекай вобласцi застаеuца яшчэ 60-90 дзён з сумай станоу
чых тэмператуР, . (больш чым 5 °С) 730-1200° i колькасцю ападкау 
120-210 мм, у сваiх даследаваннях мы паставiлi мэту- выявiць маг
чымасць вырошчванliя канюшыны лугавой ·на супясчанай глебе пажнiу
на, прычым не толькi для кармавых мэт, але i як папярэднiка пад азi
мыя пры аднагадовым выкарыстаннi. Доеледы 'праводзiлiся на Пале
екай сельскагасnадарчай доследнай станцыi Гамельекай вобласцi у 
стацыянарным сямiпольным севазвароце на працягу 1989-1991 гг. 

Глеба дзярнова-падзолiстая супясчаная, з глыбiнi 1 м падсцiлаецца 
марэнным суглiнкам. Магутнасць ворнага слоя - 20-24 см, колькасць 
фiзiчнай глiны- 10,4%, гумусу- 1,76-1,83%, рНкСJ. 5,8, аб_)fеннага 
калiю-9,9-11,5, рухомага фосфару-17,6-17,7 мг/100 г глебы . Пау
торнасuь чатырохразовая, улiковая плошча дзя.irянкi 286 м:!, размяшчэн
не варыянтау рэндамiзаванае. Ураджай улiчвалi суцэльным метадам. 
Даныя па ураджайнасцi апраuаваны метадам дысперсiйнага аналiзу. 

. 
' 
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Т а б л i ц а 1. Уплыу апрацоукl на порыстасць rлебы у перыяд веrетацыi канюшыны, 
сярэ,11.няе за тры гады 

- Пас:ля 96opкl ' l у перыяд 1 Перад уборкаА папяр'!днlкз веснаооrа 
адрастооня 

Сiстэма апрацоgкl Anpao.n9кa rлебы СлоА 
порыстасць, % 

глебы j севазмроцс nад ячмень rлебы, 
см • 

aryль·jнeкanl·l агуль-lнекаnl·/•гуль-jнекаni· 
ная ляр11ая 11ая лярная ttaя ляриая 

1. Плужная . Узво~вание 
18- о см 0-10 45,9 13,4 45,1 15,0 45,2 15,6 
(кантроль) 10-20 45,5 12,9 45,0 14,4 45,2 15,3 

2. п;~~~жна- Узворваиие 0-10 46,0 13,9 45,5 15,2 45,4 15,4 
м1юмальная 14-16 см 10-20 45 ,5 13,8 45,2 15,3 45,1 15,8 

3. Плужна- Чызеляваине 0-10 45,9 14,1 45,5 15,5 45,3 15,5 
чызельная 18-20 СМ 10-20 45,7 13,1 45,4 14,8 45,1 16,1 

i· Мjнiмальная Культывацыя 0-10 46,0 14,1 45,7 15,6 45,2 16,0 
12-14 Cltl 10-20 45,4 13,5 45,1 15,5 44,9 15,2 

5. Ротариа· Чызеляваиие 0-10 46,0 13,7 45,4 15,3 45,3 14,4 
чызельиая 12-14 см 10-20 45,4 12,9 45,2 14,9 44,9 14,6 

Асноуная аnрацоука глебы лад сельскаrасnадарчыя культуры nрыведзе· 
на у табл. 1. Пасля уборкi ячменю лраводзiлi дыскаванне на глыбiню 
6-8 см агрэrатам БДН-3,0, уносiлi фосфарна-калiйныя уrнасннi з раз· 
лiку Р50К7(,. Перад сяубой канюшыны праводзiлi апрацоуку РВК-3 на 
глыбiню 4-5 см, nасля яе nоле прыкачвалi кольчата-шnоравымi катка
мi ЗККШ·б. • 

l(анюшына луrавая сорту Слуцкая высява.'!ася дыскавай ссялкай з 
нормай высявання 14 кг/га. Вясной поле падкормлiвалi калiйным уrна
еннем з разлiку KGo· 

Метэаралаriчныя умовы у гады даследаванняу nа-рознаму уплывалi 
tHt рост i развiццё канюшьшы. l\aлj у красавiку i nачаТJ<у мал 1989 г. 
яны складвалiся спрыяльна, то у дpyroii i трэцяй дэкадах мая выпала 
толькi 7,3 мм ападка)r пры норме 41 мм. Ведахоn вiльгацi адчува)·ся у 
першай дэкадзс чэрвеня, у лineнi ападка)• выпала таксама на 18 мм 
менш за норму. У 1990 г. больш неспрынльным быу лiпснь, калi 
ападкау выпала на 203% вышэй за норму. На працяrу всгстацыйнага 
лерыяду 1991 r. выпадзеннс аnадкау адбывалася нераупамсрна 3 сярэд· 
нясутачнай тэмпературай вышэй за норму. Асаблiвы дэфiцыт вiльгацi 
адчувауся у лineнi, калi выnала 38 мм аnадкау nры норме 98 м~t. 

Адным 3 элементау урад.'liвасцi з'я)·ляецца бiялагiчная актыунасць 
глебы. Мы вызначалi яе па хуткасцi раск.'!адання тканiны метадам 
«аnлiкацыi:.. Вынiкi бiялаri•1най акты}·насцi глсбы паказваюць, што у 
сярэднiм за тры гады на nрацяrу веrетаt~ыйнага лерыяду найбольш 
высокае раскладанис цэлюлозы }· rлебе адзначана nры плужна-чызель· 
най сiстэмс аnрацоукi, за вы!Ключэннем слоя глебы 10-20 см пасля 
60- i 90-дзённай экспазiцыi. У канцы вегетацыi найбольш высокая бiя
лагiчная акты)насць глебы 5• слоi 10-20 см адзначана nры nлужнай 
сiстэме anpa1~o)·кi г:nебы. Самае нiзкае раск.'lаданне .r1ьняной тканiны 
назiралася nры ротарна-чызсльнай сiстэме anpatto)·кi г.1сбы . Ва )•се гады 
даследаванняу i у сярэднiм за тры гады больш спрыяльныя );мовы для 
актывi3ацыi мiкраарганiзма)· былi у всрхнiм дзесяцiсантымстровым 
слоi rлебы. 

Для атрымання выеокай ураджайнасцi важнае 3Начэннс набывае 
азотнас жыуленнс раслiн. Ко.'Iькасць нiтратау у rлебе ад .. 1юrтро5·вае 
актыунасць нiтрыфiкуючых мiкраарганiз~ау, нкiя )•дзельнi'lаюt~ь у ма
бiлiзацыi дастулных для раслiн пажыуных рэчывау. Назiраннi за ix 
назаnашваннем nаказалi, што найбо.1ьшая колы:асць нiтратау у ся рэд
нiм за тры гады была у пачатку адрастаннн канюшыны тр<эщ1га )·косу. 
У пачатку 1$ССнавой вегетацыi, у верыяды адрастання, а таксама перад 
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уборкай назiралiся адро3неннi па колькасцi нiтратау у залежнасцi ад. 
сiстэмы anpaцoyк'li глсбы 5' севазвароце, хоць выразнай заканамернасцi 
памiж варыянтамi не назiралася. На працягу лерыяду веrстацыi па на
залашваннi нiтратау у залежнасцi ад фазы разв.iцця канюшыны на пер
шы план выступае тая або iншая сiстэма апраЦо);кi rлебы. Як у сярэд
нiм за тры гады, так i у гады правядзення доследау колькасць нiтра
тау у rлебе была невысокая, што абумоулена значным спажываннем яrо 
раслiнамi. 

У гады правядзсння доследау выразна прасочваецца залсжнасць 
колькасцi нiтратау i бiялаriчнай актыунасцi rлебы ад умоу надвор'я. 
Пры спрыяльных умовах (вiльготнасць, тэмпература, аэрацыя) rэтыя 
працэсы адбывалiся больш актыуна, што садзейнiчала павелiчэнню 
колькасцi нiтрата)~ i раскладамню тканiны. Вiльrотнасць rлебы у спаях 
0-20 i 20-40 см у большай ступенi залежала ад колькасцi ападкау, 
чым ад сiстэмы апрацоукi rлебы, аб чым сведчаць паказчыкi у гады 
даслсдаванняу i у сярэднiм за тры гады. 

Аптымальныя умовы для раслiн i мiкраарганiзмау ствараюцца пры 
пэуных суадносiнах вады i nаветра. Лiчыцца, што уласцiвасцi ворыва 
вызначаюцца наяунасцю у глебе капiлярнай i некапiлярнай порыстасцi 
i ix суадносiнамi [4]. Суадносiны псршай да другой могуць вагацца у 
межах ад 1 : l ;ia 1 : 3 [5J. Порыстасць i аб'ёмная маса глебы функцыя
нальна звязаньr памiж сабой. Павелiчэнне аб'ёмнай масы абумоулiвае 
памяншэнне порыстасцi rлебы, г. зн. меншая яе частка прыпадае на 
поры, занsiтыя паветрам, i наадварот. 

У нашых даследаваннях як паспя уборкi ячменю, так i у перыяд вес
навога адрастання канюшыны i перад уборкай аrульная порыстасць 
хоць i заставапася на адным узроунi, але на працягу вегстацыi каню
шыны адбывалася павелiчэнне некапiлярнай порыстасцi за кошт капi
лярнай яе •JaCTJ<i. Нскапiлнрная порыстасць, як правiла, лавялiчваецца 
nры павелiчэннi ламеру глебавых агрэгата)•, што станоуча уллывае на 
структуру i урадлiв<н:ць rлсбы. 

Улiк засмечанасцi лассва)~ канюшыны лугавой па укосах у залсж
насцi ад сiстэмы алрацо)·кi г.1ебы у севазвароце паказау, што значных 
адрозненняу па варыянтах дос.1ещу 5 першым укосе не выяулена. l(aлi ' 
колькасць пустазелля у першым укосе была прыкладна аднолькавай i 
вагапася ад 20 да 22, то у другiм укосе колькасць яго паменшылася да 
13-17, а у трэцiм складала толькi 9-12 шт/м~. 

Хiмiчны састау канюшыны лугавой паказа}', што колькасць фосфа
ру, 1\алiю, кальцыю мала змянялася 5 залежнасцi ад сiстэмы апрацоукi 
глебы; колькасць сырога nратэiну вагалася ад 14,1 пры ротарна-чызель
наii да 14,9% пры плужна-чызсльнаii сiстэме апрацоукi глебы. 

Даследаваннямi выя)•лена, што у сярэднiм за тры гады больш высо
кая ураджайнасць зялёнай i cyxoi1 масы канюшыны была атрымана 
пры плужна-чызельнай апрацоуцы глебы. У гэтым варыянце у nарау
наннi з плужнай сiстэмай апрацо)•кi ураджайнасць J<анюшыны nавялi
чылася адпаведна на 22 ц/га. Пры Астатнiх апрацо)ках назiралася тэн
дЭнцыя да панiжэннн )"раджайнасцi. ~' r.ады nравядзення доследау ура
джайнасць канюшыны лугавой змяняласSI i залежала галоуным чынам 
ад умоу надвор 'я, у першую чаргу ад кольhасцi вiльгацi у глебе. 
У 1989 г. лры rарачьтм надвор'i з нязначнай колькасцю ападкау ура
джай другога укосу быу самы нiзкi за усе гады даспсдаванняу. Яшчэ 
большая засуха у 1991 г. у лiпенi-жнiунi не дазволiла атрымаць трэцi 
};кос . 

Такiм чынам, на лёгкiх глебах палескан зоны Беларусi магчыма 
вырошчваць у севазвароце канюшьшу лугавую nаж~1iуна пасля уборкi 
збожжавых каласавых ку.1ьтур. 

43 



... .... 

Т а б л i ц а 2. Бlялагlчная актыунасць 1 колькасць нlтратау пры розных сlстзмах апра цоукl rлебы, сярздняе за тры гады 

' 
Дынамlка н lтрата9 

Раскладанне льняноn тканlны, % sa 
Сlстзма вегетацыю, днl 

апрацо9кi Аnрацо9ка r.1ебы 
па•1атак веснаnоn nачатак адрастання nачатак адрастання . nерад уборкаn 

Глебы 9 веrеrацыl другога 9косу трэцяга 9косу трэцяга 9косу 30 ' 60 90 
nад ячмень 

севазва-

1 1 1 
110-20 

1 1 1 

роце . . 
0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 1 11 1 11 1 11 

' ' 

(1 Узворванне 
18-20 см 
(кантроль) .. 0,73 0,77 0,89 0,75 1,34 1,24 0,91 0,79 24,6 20,1 72,0 66,4 83,5 80,1 

2 Узворваrщс 
. 

1 14-16 СМ 0,84 1,01 1,12 0,90 1,42 1,86 0,95 0,89 23,9 19,5 72,3 69,0 83,4 78,4 
3 Чызедяваtше 

18-20 см 0,73 1,17 1,10 0,88 2,14 1,55 1,16 0,97 25,0 21,6 75,4 67,9 84,4 78,7 
4 Ку.'!ыывацыя 

12-14 C)l 1, 11 1,29 0,98 0,72 1,41 1,46 1 ,15 1,20 23,1 19,3 71,1 66,9 80,5 76,6 
5 Чызе.,яванttе . 12-14 C~l 0,90 0,99 0,99 0,75 1,04 1,68 1,32 0,71 23,3 17,9 71,3 65,2 80,3 74,2 

• 

3 а 9 в а r а. 1- r.1ыбiня раекпадания льняноrа палатна 9 слоi 0-10, II- 10-20 см. 

1 



... 

' 
Т а б,, i u а З. Засыечанасць пасевау, ураджаАнасць i хiмiчны састау канюшыны луrа воА, сярэдняе за тры rады 

I(МЬК8СЦЬ nустазе.lnЯ, WT / N1 . Ураджаnнасць ц/га X!w.lчltы саста9 

С!стэма 
апрац0$'кl Апрацо9ка гпебы 1 укос 11 укос: 111 укос 
гпебы 9 пад ячмень 

зялёная севазвароце су~ая 
N р к са ly тыы пlку \у тыы пiку \У тЫJС niкy м аса м аса 

усяго wматгадо- ус я го wматrадо- ус я го wматгадо-

вага вага вага 
. 

1 
.. 

1 ~·зворванне 
18-20 см (кантро.1ь) 20 1 13 l 9 1 514 87,1 14,4 0,62 3,75 0,81 

2 Узворваннс 14-16 см 21 1 16 2 11 - 505 86,3 14,2 0,64 3,85 0,80 
3 Чызеляванне 

18-20 СМ 21 1 16 l 10 1 536 90,9 14,9 0,67 3,76 0,78 
4 Культывацыя 

12-14 СМ 22 1 17 2 11 1 508 86,6 14,3 0,64 3,61 0,78 
5 Чызеляванне 

12-14 см 22 - 15 1 12 1 507 86,0 14,1 0,64 3,72 0,79 

~ 

-
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