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РЭСУРСАЗБЕРАГАЛЬНЫ 1 ЭКЛЛАГIЧНА ЧЫСТЫ СПОСАБ 
ПАЛЯПШЭННЯ ПАШАУ 1 СЕНАЖАЦЯУ 

Прыродныя кармавыя угоддзi i сеявыя шматгадевыя злакавыя травы 
патрабуюць першачарrоваrа унясення азотных уrнаенняу. Значная роля 
азоту абумоулена тым, што rэта асноуны кампанент бялку пратаплазмы 
i наяунасць яrо у rлебе з'яуляецца адным з асно)rных фактарау стварэн
ня ураджаю. 

У сувязi з выкарыстаннем у шэраrу краiн свету высокiх нормау азот
ных уrнаенняу узнiкла праблема экалзriчнзrа крызiсу з прычыны лiш
каваrа назапашвання нiтратау у раслiнных прздуктах, а таксама забру
джання iмi rрунтавых водау, рэкау i азёрау. Пачалi шырока выкзрыстоу
вацца рэсурсазбераrальныя тэхналоrii, накiраваныя н а максiмальную 
эканомiю энергарэсурсау у выглядзе палiва, уrнаенняу, арашальнай ва
ды, за кошт падбору вiдау i сартоу сельскаrаспадарчых культур. 

У лугаводстве дэфiцыт азоту маrчыма паспяхова кампенсаваць выка
рыстаннем бiялагiчнага азоту шматгадоных бабовых трау. Замена мiне-
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ральнага азоту бiялагiчным з'яуляецца важным рэзервам скарачэння 
затрат энергii, бо у тэхналогiях вырошчвання шматгадовых злакавых 
трау на долю мiнеральных азотных угнаенняу прыпадас каля 50-80% 
сукупных затрат. 

Выкарыстаннс бiялагiчнага азоту павiнна бьщь заснавана на тэхнало
гii, якая гараитуе долю бабовых у травастоi не мс11ш за 50-60%, каб 
атрымаць прадукцыiiнасць пашау у лесалугавой зоне на узроунi 4-5 тыс. 
к. ад.з/га без арашэння i 6-7 тыс. к. адз/га лры арашэннi у сярэднiм за 
пяuь гадоу. 

~· Беларусi }·сюды ствараюцца бабова-злакавыя сенажацi i пашы 
шляхам залужэння i леразалужэння. Аднак найбоJJьш перспектыуная 
тэхна.1оriя паляпшэння лугавых уt·оддзяу з сеянымi элакавымi трава
стоямi дзякуюLJЫ надсяванню шматrадовых бабовых трау лры мiнiмаль
най апрацоуцы дзярнiны. Асноуныя ncpaвari rэтага спосабу заключаюц
uа 5' эканомii энергетычных сродкау i насення, магчымасцi паляпшэння 
эразiйна-небяслечных кармавых угоддзяу, а таксама у тым, што па.'Jял
шаемая ллошча t~e выключаецца з карыстання. Паверхневае паляпшэнне 
сенажацяу i пашау падсяваннем у дзярнiну шматгадовых бабовых трау 
з адначасовым унясеннем вапны i фосфарна-калiйных уrнаенняу павiнна 
знаiiсцi шырокае выкарыстанне у зонах э радыеактыуным забруджан
нем у вынiку аварыi на Чарнобыльскай ЛЭС. 

Трэба падкрэслiць, што тэарэтычнае абгрунтаванне слосабу ладся
вання шматгадовых трау у дзярнi11у раслрацавана савецкiмi геабатанi
камi-.чтаводамi Л. Г. Раменскiм i Т. А. Рабатновым i улер,шыню гэты 
спосаб стау выкарыстоувацца у бы.1ым Савецкiм Саюзе i асаблiва шы
рока у 50-я гады. Аднак ад ладсявання трау у дзярнiну былi атрыманы 
суnярэчлiвыя вынiкi. У большасцi выладкау ладсяванне давала нiзкую 
эфектыунасць, бо травы высявалiся паверхнева без заrортвання насен· 
ня i для гэтага выкарыстоувалiся зер11евыя дыскавыя сеялкi. Дыск nра
рэзвау у дзярнiне неrлыбокую адкрытую шчылiну, а насенне давала 
нiзкую палявую усходжасць. Акрамя таl'о, не надава.'lася належнай 
увагi лрыгнечванню канкурэнцыi зыходнага травастою. Усходы трау, 
якiя тралiлi у такi цэноз, гiнулi ад зацянення, дэфiцыту вiльгацi i пажыу
ных рэчывау. На лалялшаемых ладсяваннем травастаях не заусёды ства
рауся патрэбны для бабовых культур пажыуны рэжым. Часта высявалi
ся травы, якiя не адлавядалi умовам месцазнаходжання лугоу. 

У розных краiнах Заходняй Еуролы i Пауночнай Амерыкi падсяванне 
трау у дзярнiну знайшло шырокае выкарыстанне. Ужываюцца некалькi 
тыnау слецыяльных сся.1ак, уносяцца розныя гербiцыды для часовага 
прыrнечання росту зыходнаrа травастою, лрактыкуецца закладанне се

нажацяу i пашау лас.1я лоунага знiшчэння лапярэдняга травастою rер
бiцыдамi. 

Унершьшю у 1983 г. на кафедры с~льгасмашын Беларуекай сельска
гаспадарчай акадэмii (канд. тэхн. навук К К КурыловiLt) была распра
цавана i выраблена першая эксперыментальная фрэзерная сеялка ба
разновай сяубы. У алошнiя гады канструкцыя бы.'lа iстотна дапрацавана. 
Дыскавыя фрэзы. атрымлiваючы кручэнне ад вала адбору маrутнасцi 
трактара, у лрамежку 30 см прарэзваюць у дзярнiне барозначкi шыры
нёй 3 i глыбiнёй 3-4 см, на дно якiх насенне трапляе лраз пнеуматыч
ную цэнтралiзаваную высаджвальную сiстэму i загортваецца здробненай 
глебай на глыбiню 0,5-1 см. Частка глебы раскiдваецца на лаверхнi, а 
усходы размяшчаюцца )' барозначцы, не пашкоджваюцца лры пасьбе 
жывёлы i праходзе тэхнiкi. 

У калгасе с:Савецкая Беларусь:. Горацкага раёна Маriлёускай воб
ласцi па.'lявы дослед быу закладзены вясноu 1985 г. на чатырохгадовай 
злакавай лашы з кулкоукi зборнай i з невялiкiм удзе.'!ам разнатрауя. 
Мэта даследаванняу заключалася у агратэхнiчным i эканамiчным аб
rрунтаваннi новага сnосабу сяубы шматгадовых бабовых трау фрэзернай 

J ' травяной сеялкан. 
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Глеба доследнага участка дзярнова-nадзолiстая лёгкасуглiнкавая, 
утвораная на г.1ыбокiм лёсе. Глеба у сдоi 0-10 см мела рНка 5,0, у вор
ным слоi змяшчала 9-12 мг/100 г глебы Р205 i 1<20. Перад падсяваннем 
бабовых трау унеслi 5 т/га ваnны, мiнеральныя угнаеннi- з разлiку 
РбОК90; у кантролi- азотвыя угнаеннi (амiячная салетра) з раз.1iку N90• 

Нассине бабовых трау nерад сяубой апрацоувалi рызатарфiнам i малiб
дэнава-кiслым амонiем. 

У год падсявання у першую палову вегетацыi канкурэнцыю зыходна
га травастою прыгнечвалi выnасам жывёлы nры дасягненнi травамi вы
шынi не больш за 15 см. У другую палову лета жывёлу не выnасвалi i 
травы былi скошань1 у пачатку верасия -у фазе бутанiзацыi- цвiцен
ня бабовых. У настуnныя гады на nашы nраводзiлi чатыры страу.1iваннi. 
Па5•торнасць дос.1еду чатырохразовая, nлошча у.1iковай дзялянкi 50 м 2• 
У.1iк ураджаю nраводзiлi скошваннем на кожнай дзялянцы п.1ошчау 
ламерам 12 м2 , а затым выnуска.1i каро5'. 

Умовы надвор'я былi спрыяJJьнымi, то.1ькi у 1986 г. у сярэдзiне .1ета 
вiльrотнасць глебы была меншай за аптымаJJьную. Па.1явая усходжасць 
(табл. 1) насення бабовых трау была даволi высокаii i нормы высявання 
не мслi iстотнага значэнiJЯ. Аднак параунальна больш нiзкая усхо
джасць назiралася у насення кашошыны пayзytJaii сорту Волат (38,8-
49,5%). 

lla першым Годзе nравядзен'Ня доследау (табл. 2) ад nадсявання 
шматгадовых бабовых трау на пашы атрымана iстотная nрыбаука, nры
кла~на аднолькавая з уздзеяннем на травастой N!XJ. Самая высокая ура
джайнасць назiралася nры падсяваннi у дзярнiну канюшыны лугавой з 
максiмальнай нормай высявання (5 кr/ra). Пры гэтым усе травастоi, nа
.1сnшаныя nадсяваннем бабовых, былi нашмат больш ураджайныя за 
фон з фосфарна-калiйнымi уrнаеннямi. 

У 1986 г. назiралася значнае nавышэнне ураджайнасцi на ycix вiдах 
травастояу. Аналагiчна папярэдняму году найбо.'lьшай ураджайнасцю 
адрознiвалiся травастоi, дзе nадсявалася канюшына лугавая. Эфектыу
насць nадсявання nеравышала дзеянне N90 i амаль у два разы nераузы
ходзiла ураджайнасць злакавага травастою на фосфарна-калiйным угна
еннi. Важна адзначьщь, што ураджайнасць амаль не залежала ад нормау 
высявання. У больш разрэджаных пасевах бабовыя травы леnш га.1iна
валiся i у ix 6ы.1а вышэiiшая маса ларастка5·. У сувязi з гэтым яны за
бясnечылi атр~;-.1анне ураджаю, якi верагодна не адрознiваецца ад 
больш лавышаных нормау высявання. 

У 1987 г. найбольш высокi 5·раджай далi травастоi, nалелшаныя nад
сяваннем канюшыны паузучай Волат i канюшыны nаузучай сорту Го-
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Т а б л i ц а 1. Паля вая усходжасць шмnтrадовых 
бабовых трау, высеяных фрэзернаА травяноА сеялкаА 

у 1985 r. 

Вlд тра~ 1 Норма выся-1 
вання, % 

Л1.11ЯВ111 ~СХО· 
джесць,% 

К.анюшына паузучая 
2 53,8 Го мельекая 
3 52,6 
4 50,8 

К.анюwына паузучая 
2 49,5 Вола т 
3 39,4 
4 38,8 

Канюшына лугавея 
3 51,0 Цудо9Jiая 
4 50,0 
5 49,0 



Т а б л i ц а 2. УраджаАнасць пашавых травастоя у, т/га сухой ~1асы 

Варыянт 

1 
Нор1о1а ВЫ·1 1 1 1 1 с:~~~~я, 1985г. 1986г. 1!187г. Усярэднi~о~%дафону 

Кантроль (NtoPsoKgo) - 4,67 7,45 6,22 6,11 146 
Фон (Р .. К.о) - 3,63 4,68 4.28 4,19 100 
Фон+канюшына паузу- 2 4,40 8,01 8,14 6,84 163 

чая Гомсльская 3 4,85 8,26 8,75 7,29 174 
4 4,68 8,32 8,83 7,28 174 

Фон+ канюwына паузу- 2 4,34 8,20 8,84 7,13 170 
чая Водат 3 4,48 8,46 9,22 7,39 176 

4 5,02 8.62 9,03 7,56 180 
Фон+канюшына луга- 3 4,86 8,83 7,35 7,01 167 
вая Цудоуная 4 5,04 9,62 7,75 7,47 178 

5 5,42 9,59 7,21 7,41 177 
HIP05 0,28 0,49 0,58 0,51 

мельская, нашмат леравысiушы ураджай кантролю з азотнымi уrнаен
нямi i больш чым у два разы фон з РК. Ураджайнасць nашавых трава
стояу з удзелам канюшыны лугавой лрыкметна nанiзiлася, верагодна у 
вынiку бiялагiчных асаблiвасцяу культуры. 

Наогул за тры гадЫ ураджайнасць пашы ад nадсявання бабовых па
вялiчылася на 63-80%. Гэта нашмат бо.1ьщ чым ад уздзеяння азотных 
угнаенняу у дозе N00. Нормы высявання амаль аднолькава ~ллывалi на 
ураджайнасць, бо лрыбаука ад павышаных нормау высявання статы
стычна невераrодная. 

Пры падсяваннi бабовых трау у дзярнiну ствараюцца траваетоi з ле
раважаннем у ix бабовых (табл. 3). Найбольш выеокi удзел бабовых 
трау назiраеЩJ.а пры падеяваннi абодвух еартоу канюшыны паузучай. 
1-:ормы высявання iстотна не уплывалi на батанiчны еастау траваетояу. 

Дpyri палявы дослед быу праведзены у 1988-1990 rr. на доследным 
noлi Тушкова Беларуекай еельекагаепадарчай акадэмii. Задача доеле
ду- выяуленне аптымальных доз вапнавання лры паверхневым уняеен
нi i ix уплыу на прадукцыйнаець етараузроетавага траваетою, палепша
наrа падеяваннем у дзярнi11у фрэзсрнай сеялкай розных вiдау шматrадо
вых бабовых трау. 

Та б л i ц а 3. Батанiчны састау пашавых травастояу, 
1985-1987 tr.) 

% да масы ( сярэдняе за 

Варыя1tт 1 Норма выся ·1 
88НIIЯ, КГ /ГЭ З.1акi Бабовыll Разнатра9е 

Кантроль (NeoPeoKeo) 98,7 0,4) 0,9 
Фон (РеоК,о) 95,5 2.3 2,2 
Фон+канюшына паузучая Гомс.1ь- 2 31,3 67.9 0,8 
екая 

Тое ж 3 29,5 69,2 1,3 
» 4 28,6 70,4 1,0 

Фон+канюшына nаузучая Во.1ат 2 28,9 69,9 1.2 
Тое ж 3 28,1 71,0 0,9 

» 4 27,2 71,8 1,0 
Фон+канюшына .1уrавая Цудоу- L3J 33,1 65,7 1,2 
на я . i 

Тое ж '4 34,6 64,7 0,7 
» 5 32~ 66,4 0,7 
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Схема доеледу 
Фактар А. Дозы унясення ваnны 

1. Кантроль без вапнавання 
2. Вапна па 0,5 г. к. 
3. Вапна да 1 ,О г. к. 

Фактар В. Вiды шматгадовых бабовых трау 
1. Кантроль (фон) РбоК9о 
2. Фон+канюшына лугавая ранняспслая- 5 кг/га 
3. Фон+канюшына гiбрыдная- 3 кг/га 
4. Фон+ канюшына паузучая Вола т- 3 кг/га 
5: Фон+казлабарод усходнi- 12 кг/га 
Гэта нормы высявання пры 100%-най пасяуной прыдатнасцi. Паутор

насць доеледу чатырохразовая, плошча улiковай дзялянкi 54 м2. У якас
цi вапнавага матэрыялу выкарыстана даламiтавая мука, якую уносiлi 
паверхнева рана вясной. Падкормка пасевау фосфарнымi i калiйнымi 
угнаеннямi праводзiлася штогод рана вясной. 

Насенне бабовых трау перад сяубой скарыфiкавалi, апрацавалi раст
ворамi малiбдэнава-кiслаrа амонiю i рызатарфiнам (канюшынным i для 
казлабароду). Падсяванне бабовых трау правялi эксперыментальнай 
фрэзсрнай травяной сеялкай 11 мая 1988 г. • 

Для прыгнечання канкурэнцыi старога травастою выпасвалi кароу 
пры дасягненнi травамi вышьшi 12-15 см, у канцы жнiуня травы скош
валi у фазе бутанiзацыi- пачатку цвiцення бабовых. На другi i трэцi 
гады травы скошвалi тры разы. 

Паверхневае ваnнаванне розпымi дозамi прыв.яло да iстотных змеи 
аграхiмiчных уласцiвасцяу глебы. Уня;сенне вапны адбiваецца на зменах 
ycix даследуемых слаёу глебы (0-15 см) ужо у год яе nрымянення. Най
большыя змены адзначаюцца у слоi глебы 0-5 см па поунай i падвой
най дозах ваnны. 

Падсяванне шматгадовых бабовых трау у дзярнiну iстотна nавысiла 
ураджайнасць як у першъr, так i у наступныя гады правядзення доследау 
(табл. 4). У год падсявання ураджайнасць у nараунаннi з кантролем 

1 

Т а б л i ц а 4. Ураджайнасць бабова-злакавых травастояу у 1988-1990 rr., ~{га 
сухой масы 

Вlд тра9 

1 
Доза $!t<Я·I 
сення еап-

ньr, г. к. 

1988 г. 

Кантроль (без падсяван- 6/в 4,30 
н я) 0,5 4,23 

1,0 4,06 
2,0 4,38 

Канюшына луrавая б/в 5,78 
0,5 6,24 
1,0 6, ]6 
2,0 6,82 

Канюшына riбрыдная 6/в 6,82 
0,5 6,93 
1,0 7,58 

в 

2,0, 7,08 
Канюшына паузучая б/в 5,24 
олат 0,5 5,86 

1,0 5,68 
2,0 6,18 

1( аэлабарод. усходнi 6/в 
0,5 

4,84 
4,35 

J ,о 4,67 
2,0 4,67 

н IP Вiды трау 
05 Доза вапны 

0,60 

" 
38 

1989 г. 

4,61 
4,88 
4.87 
4,99 \ 

6,67 
11,17 
13,39 
8,42 
5,37 
8,59 

11,34 
7,03 
5,80 

11,02 
14,22 
8,46 
5,26 
9,11 

12,40 
6,47 
1,43 
0,49 

1990 г. 

1,67 
2,34 
2. 79 
3,46 
4,33 
5,91 
7,52 
8,21 
2,80 
3,62 
3,94 
4,41 
3,91 
5,98 
7,51 
8,54 
4,07 
5,83 
6,67 
7,93 
0,82 
0,27 

1 

У сярэднi111 
за тры гады 

3,53 
3,82 
3,91 
4,28 
5 ,59 
7,77 
9,02 
7.82 
5,00 
6,38 
7,62 
6,17 
4,98 
7,62 
9,14 
7,63 
4,72 
6,43 
7,91 
6,36 
0,62 
0,20 



без падсявання узрас.'!а бо;Jьш чы:-.1 у 1,5 раза. Самая высокая ураджай
насць атрымана nры падсяваннi канюшыны .'lугавой i канюшыны гiб
рыднай. 

На другiм годзе у кантролi без nадсявання ураджайнасць у nарау
наннi з лершым годам лавя.'Iiчы.'!ася то.1ькi на 15-20% i уздзеянне 
вапны тут не лраявi.1ася. У той жа час травастоi з nадсяваннем бабовых 
далi ураджай у 1,5-3 разы вышэйщы, чым у кантролi. Нанбольшай ура
джайнасцю адрознiваJJiся травастоi з nадсяваннем у дзярнiну канюшыны 
лугавой i лаузучай. 

Пры лоунай дозе ваnны падсяваннс бабовы·х трау было самым эфек
тыуным. Пры ладвойнай дозе вапны )· раджайнасць бабова-з.1акавых 
травастояу з yciмi вiдамi бабовых бы.1а значна меншая у параунаннi з 
унясеннем яе па поунай дозе. Адмоуны yn.'lыy .1iшкавага уняссння вал
ны на ураджай, абумоулены, наnэ)iна, антаrанiзмам кальцыю i калiю у 
rлебавым растворы, бо ва умовах выеокай канцэнтрацыi затрымлiваец
ца паглынанне раслiнамi калiю. 

На трэцiм годзе канюшына гiбрыдная з nасевау знiк.1а, а бабовыя у 
травастоi часткова замяшчалiся канюшынай паузучай дзiкарослай, што 
панiзiла ураджайнасць эмаль у два разы. Ураджайнасць травастояу у 
параунаннi з nалярэднiм годам панiзiлася таксама з прычыны дэфiцыту 
цяnла, бо вясна 1990 г. была халоднай i засушлiвай. 

У суме за тры гады дас.1едаванняу l{айбольшая ураджайнасць бабо
ва-злакавых травастояу атрымана лры лоунай дозе валнавання. На гэ
тым фОне больш высокую ураджайнасць (9,02-9,14 т/га) далi травастоi 
з канюшынай лугавой i канюшынай nаузучай Волат, што у 2,5 раза 
больш у параунаннi з кантролем без падсявання бабовых трау. 

Затраты энсргii (табл. 5) у сярэднiм за тры гады даследавання)' 
(Г Дж/га) былi адносна нсвысокiмi i узрасталi у асноуным за коШт энер
гii на унясенне вапны i уборку дадатковага ураджаю трау, на насенне 
бабовых i на высяванне яго фрэзернай травяной сеялкай. Пры падвой
най дозе вапны затраты энeprii лры ладсяваннi бабовых дасягнулi па вi
дах 14,3-16,4 rдЖ/га. 

Збор абменнай энергii у сярэднiм за тры гады у кантролi без падся
вання бабовых трау па дозах валны змяняецца нязначна. Унясенне вап
ны у спалучэннi з nадсяваннем бабовых трау у дзярнiну павышае збор 

Т а б л i ц а 5. Бlязнерrетычная ацэtrка вырощчвання бабова-элакавых травастоя у 
(у сярэднlм эа 1988-1990 rr.) 

Вiд траt 

'
Доза tюн:енпяl Збор аб~о~еннаn 1 Затраты 1 Энер~тыоrны 
аапны. r. к . ~нeprl l , ГДж/rа ~eprl l , ГДж/rа к1-.фfцыент 

--. 
Кантроль (беэ nадсяван· б/в 30,2 6,1 4,95 
к я} 0,5 32,6 7,7 4,23 

1,0 33,6 9,0 3,73 
2,0 36,5 11,7 3,12 

Канюшына лугавая б. в 47,2 8,9 5,30 
0,5 65,9 12,9 5,11 
1,0 76,9 15,7 4,9 
2,0 65,8 16,4 4,01 

Какющына гiбрыдная б/в 
. 43,0 8,2 5,24 

0,5 54,6 11 • 1 4,92 
1,0 64,4 \3,9 4,63 
2.0 52.4 14,3 3,66 

Канюwына nаузу•1ая б/в 42,1 8,1 5.20 
Вола т 0,5 64.6 12,7 5,09 

1,0 77,4 15,8 4,9 
2,0 65,7 ' 16,3 4,03 

Казлабарод усходнi б/в 40,0 7,8 5,13 
0,5 54,5 11.2 4,87 
1,0 66.8 14,3 4,67 
2,0 53,8 14,6 3,68 

1 39 



абменнай энeprii у параунаннi з кантролем без падсявання i вапнавання 
у 2-2,5 раза. На ycix вывучаемых вiдах трау самы высокi збор абменнай 
энeprii дасяrнуты на фоне унясення вапны па 0,1 r. к. 

Пры падсяваннi i<анюшыны луrаво:': на невапнаваным фоне назiрау
ся найбольшы энсрrетычны каэфiцыент ·- 5,3. Пры павелiчэннi доз уня
сення вапны энерrетычны каэфiцыент вельмi панiжаецца. Найбольш 
эфектыунымi па акупнасцi энерrазатрат былi травастоi з удэелам каню
шыны лугавой i канюшыны паузучай на палавiннай i поунай дозах вап
навання. 

Вывады 

1. Падсява~;~не бабовых трау у дзярнiну фрэзернай травяной се~лкай 
дазваляе ствараць травастоi э панаваннем бабОВ!;>IХ камланентау як пры 
сенажацевым, так i пры пашавым спосабе выкарыстання; ураджайнасць 
лалепшаных луrоу павышаецца у 1,7-2,5 раза. 

2. Для стварэння прадукцыйнаrа бабова-злакаваrа травастою да
статкова высяваць 2-3 кr/ra насення бабовых трау пры 100%-най на
сеннай прыдатнасцi. Для паляпшэння пашау мэтазгодна падсяваць ка
нюшыну паузучую Волат i Гомельскую, а на сенажацевых уrоддзях
канюшыну луrавую i канюшыну паузучую Волат. 

3. Для павышэння эфектьrунасцi падсявання шматrадовых бабовых 
трау у дзярнiну сеяных злакавых трау неабходна праводзiць лаверхне
вае валнаванне сярэднякiслых дзярнова-падзолiстых лёrкасуrлiнкавых 
rлеб у дозах па 0,5-1 r. к. у спалучэннi са штоrадовым унясеннем фос
фарных i калiйных уrнаенняу, а таксама апрацоукай насення бабовых 
малiбдэнава-кiслым амонjем. 

Summary 

Field trials data on studing а new way of pastures and meado\vs improvement \vhile 
sowing in sod of perennial legume grasses with the help of milling seeding machine, 
constructed Ьу Byelorussian Agricultural Academy, Agricultural Machines Department 
are presented. 

БСГА Паступig у рэдакu,ыю 
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