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А . !. КРАУЦО:У, Л. М. КРА:УЦОВА 

УПЛЬIУ IНТЭНСIУНАГА УКОСНАГА ВЬIКАРЬIСТАННЯ 
НА ПРАДУКЦЬJйНАСЦЬ БАБОВА-ЗЛАКАВЬIХ ТРАВАСТОЯУ 

ВА УМОВАХ АРАШЭННЯ 

Праблема кармавога бялку павiнна вырашацца у асноуным пашы
рэннем пасевау шматгадовых бабовых трау i бабова-злакавых трава
сумесяу, а таксама шматукосным выкарыстаннем 11равастояу. У сувязi з 
гэтым важнае значэнне набывае падбор шматгадовых бабовых трау, пры
датных для шматразовага скошвання, што адрознiваюцца прадукцый
най шматгадовасцю. 

Вялiкую цiкавасць уяуляе распрацоука тэхналогii стварэння i вы
карыстання травастояу з удзелам канюшыны паузучай сорту Волат, якi 
адрознiваецца адносна высокiм ростам, хуткiмi тэмпамi адрастанн~. 
шматгадовасцю i рэкамендаваны для уключэння у травасумссi пашавага 

-"' i сенажацевага прызначэння. 
У сув язi з гэтым асноунай мэтай нашых даслсдаванняу. было высвят

ленне магчымасцi шматукоснага выкарыстання бабова-злакавых трава
сумесну з удзелам канюшыны паузучай Волат ва умовах арашэння для 
атрымання высакаякаснага корму пры выеокай прадукцыйнасцi такiх 
травастояу. 

Эксперыментальная работа выконвалася у 1986-1990 гг. на арашаль
ным участку доследнага поля Тушкова Беларуекай сельскагасnадарчай 
акадэмii. Глеоа доследнага поля дзярнова-падзол iстая nылавата-суглiн
кавая, развiваецца на звязаных супесках, з глыбiнi 1 м падсцiлаецца 
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марэнным суглiнкам. Па аграхiмiчных паказчыках ворны гарызонт гле
бы перад закладамнем доеледу характарызавауся слабакiслай рэакиыяй 
асяроддзя {рНкс1 5,8), сярэдняй колькасию рухомых форм фосфару { 12,8 
мг) i абменнага калiю {10 мг) з нiзкай колькасию гумусу {1,09%). Па 
якасных паказчыках глсба доследнаrа участка хаtрактарызавалася як 
сярэднеакультураная (iндэкс акультуранасиi 0,62). 

Травы былi высеяны вясной лад покрыва гароха-аусянай сумесi на 
зялёны корм па настулнай схеме: 1) аусянiиа трысняrовая- 21 кг/га 
(кантроль); 2) аусянiиа трысняговая - 8 кг/га + канюшына nаузучая 
Волат- 4 кг/га; 3) аусянiиа трысняговая- 8 кг/га+канюшына паузу
чая Волат- 3 кг/га + канюшына гiбрыдная- 6 кг/га; 4) аусянiиа трыс
няговая- 8 кг/га+канюшына nаузучая Волат - 3 кг/га +люиэрна па
сяуная- 6 кг/га; 5) аусянiиа трысняговая- 8 кг/га + канюшына пау
зучая Волат - 3 кr/га+рутвiца рагатая- 6 кг/га. 

Нормы высявання насення дадзены nры 100%-най паснуной прыдат
насцi. Пад веснавое узворванне унеслi да-ламiтавую муку з разлiку 
8 т/га, а лад лерадnасяуную культывацыю- мiнеральныя угнаеннi у 
колькасцi N30P40K60. Пачынаючы з першага года !<арыстання травастоя
мi, штоrод вясной уносiлi РК угнаення у дозах Р6оК60 i 1(60 пасля першага 
укосу пры двухукосным рэжыме выкарыстання i пасля другога- пры 
трох- i чатырохукосным выка~ыстаннi. 

Рэжымы выкарыстання травастоя)~ наступныя: двухукосны- першы 
укос у фазе пачатку цвiцення бабовых, каласавання злакау, дpyri
праз 50-55 дзён; трохукосны - першы укос у фазе бутанiзацыi бабо
вых - пачатку каласавання злакау, другi i трэцi- nраз 35- 40 дзён; 
чатырохукосны- першы укос у фазе галiнавання бабовых- выхаду у 
трубку злакау, другi i наступныя- праз 25-30 дзён. 

Дослед праводзiуся пры арашэннi. Паколькi НВ {верхняя мяжа ап
тымальнай вiльrотнасцi) для дадзенаrа тылу rлеб складае 21,2%, па
дiванне праводзiлi тады, калi запас вiльгаиi у кораненаселеным слоi 
глебы знiжауся да 70% НВ, г. зн. пры нiжняй мяжы аптымальнай вiль
rотнасцi 14,8%. Арашэнне праводзiлi налiуной но,рмай 150 м3/rа, разлi
чанай зыходзячы з вiльгацезапасау у разлiковым слоi глебы nры НВ i 
запасу вiльrацi перад палiваннсм. 

Размяшчэнне дзялянак паслядоунае. Пауторнасць у доследах чаты
рохразовая. Плошча улiковых дзялянак 50 м2• Пры nравядзеннi навуко
вых l].аследаванняу карысталiся агульнапрынятымi методыкамi, распра
цаванымi НДI кармоу iмя В. Р. Вiльямса. 

Вынiкi даследаванняу. Змяненнi вiдавога батанiчнага саставу тра
вастону лададзсны на рысунку, а, б. У гады даследаванняу ва ycix бабо
ва-злакавых травасумесях пераважалi бабовыя травы, пры гэтым мак
сiмальная ix колькасць назiралася на першым годзе выкарыстання {ад 
60 да 81%). Колькасць верхавых бабовых трау зменшылася лры перахо
дзе на больш iнтэнсiунас выкарыстанне. Налрыклад, у 1987 г. удзельная 
вага у травастоi люцэрны пасяуной пры двух укосах склала 59,9 %, пры 
трох- 42,8, лры чатырох- 33,9%. Пачынаючы з другога года, коль
касць .бабовых трау рээка Эlliзiлася. Так, колькасць люцэрны склаля 
толькi 12,2, а рутвiцы рагатай- 7,8% травастояу. 

Пры больш частым скошваннi гэтае ламяншэнне было больш знач
ным. 3 павелiчэннем колькасцi скошванняу доля канюшыны паузучай у 
травастаях павышалася, асаблiва для трохкампанентных травасумесяу. 
Гэтае лавышэнне адбывалася адначасова з памяншэннем удзелу у тра
еастоях верхавых бабовых трау. Напрыклад, у трэцiм варыянце пры 
двух укосах колькасць канюшыны riбрыднай у травастоi знiзiлася з 54 
да 21%. Адначасова удзельная вага канюшыны паузучай вырасла з 20 
да 48%. Пры больш частым скошваннi травастону rэтае адрозненне бы
ло яшчэ больш iстотиым. У сувязi з праrрэсiруючым nры гэтым распау
сюджаннем канюшыны паузучай аrульная колькасць бабовых iстотна 
не зменшылася. 
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вар. 1-3, 6- вар. 4-5; 1-дl)ухукосиае, 11-трохукосиае, IJI- чатырохукоснае вы
карыстаине; 1- аусянiца 7рысняговая, 2- канюшына nаузучая, 3- канюшыиа гiб
рыдная, 4 - люцэрна насенная, 5 - рутвiца раrатая, 6- невысяваемыя бабовыя, 7-

невысяваемыя злакi i разнатрауе 

Неабходна адзначьщь добрую захаванасць у травастаях na меры ix 
старэння канюшыны nаузучай Волат. Наrrрыклад, ~ 1990 г. удзельная 
вага rэтага вiду nры двух укосах складала 26-52 Уо, пры трох- 40-
52, nры чатырох- 50-52%. Жывучасць i баrацце rэтага вiду абумоу
лены аnтымальнымi умовамi росту (л ерш за усё увiльгатнення), выео-
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кай атаунасцю, а таксама яrо здольнасцю да вегетацыйнаrа размна
жэння. 

Разам з канюшынай nаузу•1ай важную ролю у фармiраваннi трава
столу адыгрывала аусянiца 1'\РЫсняrовая, хоць удзельная вага яе была 
~q>ыху меншай. У 1988 г. nры трахукосным выкарыстаннi у другiм ва
рыянцс црацэнтныя суадносiны rэтых вiдау склалi 38,2 i 58,8%, адnа
ведна у трэцiм- 34,8 i 55,2, у чацвёртым- 33,7 i 45,8, у nятым- 30,9 
i 48,8%. Такая заканамернасць адзначалася i у настуnныл гады. 

Прадукцыйнасць травастолу шматгадовых трау ацэньвалася вамi na 
ураджаi сухога рэчыва, па выхадзе кармавых . адзiнак i страунага npa· 
1эiну з 1 га nасева)•. Аналiз даных ураджайнасцi сухой масы вывучае~1ых 
намi трау i 11равасумесяу (табл. 1) дазволiу вызначьщь nеравагу ва ура
джаi чатырохукосных травастояу, з якiх у сярэднiм за чатыры гады 
атрымана 6,7-10,32 т/га сухой масы. 

Травасуме~i N~ 2-4 сфармiравалi верагодна больш высокi i nрыклад
на аднолькав~ ураджай, nакол~:>кi адрозненне ва узроунi ураджаяу было 
у межах HI P. Ураджай гэтых травасумесяу склау адnаведна 10,32, 
10,34 i 10,29 т/га сухой масы, што складае 153-154% у адносiнах да 
кантрольнаrа варыянта. 

Ураджайнасць гэтых вывучаемых травастолу nрыкмст~а nавышалася 
na меры nавслiчэння колькасцi скошванняу. Напрыклад, у друriм ва
рыянце сярэдняя ураджайнасць nры двух укосах склала 7,96 тtra, пры 
трох- 9,13, nры •1атырох- 10,32 т/га сухой масы. Мы тлумачым гэты 
факт, якi не узгадняецца з вынiкамi даследаванняу iншых аутарау, мар
фалаriчнымi i бiялагiчнымi асаблiвасцямi аусянiцы трысняrовай i каню
шыны nаузучай Волат як дамiнуючых вiдау у травастаях i перш за усё 
выеокай ix атаунасцю. Сказанас nацвярджаецца вынiкамi фотасiнтэтыч
най дзейнасцi. 

Больш высокi ураджай быу сфармiраваны у 1988 г.; rэтаму спрыялi 
умовы надвор'я i арашэнне трау. На трэцi год адзначана знiжэнне ура
джайнасцi, асаблiва цры двух i •1атырох укосах. Аnтымальным для за· 
хаваю/я стабiльнасцi ураджайнасцi быу трохукосны рэжым выкар!>'· 
с1:ання. Так, пры двухукосным выкарыстаннi ураджай знiзiуся у сярэд
нiм на 2,0 т/га, пры трахукосным-на 0,58 i пры чатырохукосным- на 

Т а б д i ц а 1. Урад)о(аilнасць травастояу у 1987-1990 rr. i у сярзднlм эа чатыры гады, 
тfra сухой масы 

В4PII!IIIIT доеледу 

1 
Копь·! 1 1 1 1 Сярэ,цияе 1 % да косць 1987 r . 1988 r. 1989 r. 1990 r . за чатыр"! контролю 
укоса9 гады 

1. АУсяt~iца трысняrовая 2 6,04 6,63 4,79 4,82 5,57 100 
(кантроль) 3 5,98 6,34 6,03 5.83 6,04 100 

4 6,91 7,03 6,86 5,99 6,70 100 
2. Аусянiца трысняго- 2 7,53 9,81 7,50 7,00 7,86 142,9 

вая+канюшына nа5'зу. 3 9 ,24 9,80 8,85 8,62 9,13 151,2 
чая Воп.ат 4 9,66 12.27 9.67 9,71 10,32 154,0 

~. А}\сянiца трысняrо- 2 8,09 9,32 7,10 7' 16 7,91 142,0 
вая+канюшына nаузу- 3 10,12 9,72 8,78 8,91 9,38 155,3 
чая+канюшына riб· 4 11,30 11,43 9,34 8,91 10,24 152,8 
рыдная 

8,69 8,80 6,83 7,\0 7,85 140,9 4. А5'сянiца трысняrо- 2 
вая+канюшына па5'зу· 3 10' 11 9,65 9,09 8,80 9,41 155,8 
чая+люЩ~рна пася}\- 4 11,06 11,08 9,76 9,27 10,29 153,4 
на я 

5. Аус::янiца трысняrо- 2 7,24 8,48 6,76 6,87 7,34 131,8 
вая+каl!юшына nay~y- 3 8,42 8,40 8,27 8,22 8,33· 137,9 
чая-tрутвiца раrатая 4 9,63 9,77 7,89 8,85 9,04 134,9 

Фактар А (коль- 0,43 0,65 0,48 0,35 0,20 
HIP касць укосау) 

0,56 0,84 0,62 0,45 0,26 110 Фахтар В 
(травасумесi) 
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1,8 т/га сухой масы. Дабауленне да канюшыны nаузучай другога бабо
вага камnанента эфектыунае толькi на nершым годзе выкарыстання i у 
сярэднiм за чатыры гады не nрывяло· да верагоднага nавелiчэння ура
джаю у параунаннi з другiм варыянтам, а дабауленне рутвiцы 1рагатай, 
наадварот, nрывяло да знiжэння ураджаю. 

У сувязi з нязначнай удзельнай вагой утравастоях 1989-1990 гг. iн
шых бабовых кампанентау ix прадукцыйнасць у гэты перыяд вызнача
лася пануючым бабовым каr.шанентам- канюшынай паузучай. Паколо
кi удзельная вага гэтага вiду была стабiльнай, ураджайнасць травасу
месяу знаходзiлася на адным узроунi. Аусянiца захавала лараунальна 
высокую i стабiльную ураджайнасць, што тлумачьщца укараненнем у яе 
пасевы дзiкарастучай канюшыны беJiай. 

' Пры ацэнцы шматукоснага выкарыстання травастояу i вызначэннi 
аnтымальнай частаты скошвання нельга арыентавацца толькi на валавы 

ураджай зялёнай цi сухой масы. Неабходна улiчваць i якасць атрыма
най прадукцыi, перш за усё забяспечанасць яе пратэiнам i збор яго з 
адзiнкi плошчы. Большы выхад кармавых адзiнак i страунага пратэiну 
адзначаецца пры больш частым скошваннi (табл. 2). Напрыклад, збор 
кармавых адзiнак лры правядзеннi чатырох укосау быу вышэйшы у ся
iРЭднiм на 2~3 т/га у параунаннi з двухукосным выкарыстаннем i на 
1 т/га у лараунаннi з трохукосным, а збор страунага лратэiну- адпа
ведна на . 0,39 .i О, 16 т/га. Найбольшыя паказчь_1кi забяспечыла трохкам
панентная травасумесь аусянiцы трысняговай з канюшынай nаузучай i 
канюшынай гiбрыднай лры чатырох укосах: 9,36 т/га к. адз. i 1,39 т/га 
страунага пратэiну. Астатнiя бабова-злакавыя травасумесi мелi блiзкiя 
паказчыкi. 

Корм з бабова-злакавых травастояу характарызавауся выеокай за
бяспечанасцю кармавой адзiнкi страуным пратэiнам, якая склала у ся
рэднiм 115-148 г. Корм з аднавiдавога пасеву аусянiцы трысняговай 
быу не збалансаваны па бялку, дзе на 1 к. адз. прыладала 67-69 r пра
тэiну. У больш .маладой траве забяспечанасць кармавой адзiнкi страу
ным пратэiнам узрастала. Напрыклад, пры пераходзе з двухукоснага да 
чатырохукоснага скошвання травастояу прадукцыйнасць 1 кг сухога рэ
чыва корму павялiчылася у сярэднiм з 0,78 да 0,87 к. адз. У сувязi са 
знiжэнн~м агульнай прадукцый-насцi травастояу на трэцi год выкары
стання забяспечанасць кармавой адзiнкi страуным пратэiнам зменшыла-

Т а 6 л i ц а 2. Выхад страунаrа пратэiну, кармавых адзlнак i пажыунасць трау 
у 1987-rl989 rr. 

. :& . 1 Забясnечанасць кар-
К. адз., т/га "';. ~ Стра9ны nратэlн, тfго мавоА адэlнкl cтpaSf-

~ о:;;_ s_ ным nратэlнам, r 

~ ~~ 1 1 1 ч >-Е 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~l 1987 г. 1988 г. 1989 r. с~~~А · s~ ~~ 1987 r . /1988 г. 1989 r . с~~~А- 19
/

7 ~~~8 ~~~9 с~~~А-

1 2 4,23 4,58 
3 4.59 4,85 
4 5,74 5,89 

2 2 6,33 8,12 
3 8,03 8,42 
4 8,29 10,73 

3 2 6,78 7,25 
3 8,90 8,40 
4 9,80 10,02 

4 2 7,23 7,31 
3 8, 72 8,21 
4 9,52 9,61 

3,40 
4,60 
5,57 

6,03 
7,54 
8,49 

5,70 
7,67 
8,26 

4,07 0,67 0,27 
4,68 0,76 0,30 
5,73 0,82 0,38 

6,82 0,82 о. 77 
8,00 0,86 1,03 
9,\7 0,87 1,12 

6,57 0,80 0,98 
8,32 0,87 1,38 
9,36 0,88 1,56 

5,51 6,68 0,82 1,07 
7,71 8,21 0,85 1,40 
8,59 9,24 0,87 1,56 

5 2 5 • 91 6 '93 5 • 4816' 11 о . 81 о' 86 
3 7,29 7,23 7,09 7.20 0,86 1,07 
4 8,36 8,55 6,82 7,91 0,87 1,30 
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0,31 
0,33 
0,40 

0,93 
1,04 
1,39 

1,04 
1,24 
1,54 

0,85 
1,18 
1,42 

0,79 
1,08 
1,29 

0,24 0,27 
0,38 0,32 
0,40 0,39 

64 68 71 
65 68 72 
66 68 72 

0,1:'6 0,78 122 115 109 
0,82 Q,96 128 124 109 
1,01 1,17 135139 119 

0,64 0,88 144 143 112 
0,85 1,15 !55 147 111 
1·,09 1 ,39 159 155 132 
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ся, але корм з бабова-злакавых травастояу быу збалансаваны па бялку. 
Разлiкi эканамiчнай эфектыунасцi nаказалi, што найменшы сабекошт 

1 т к. адз. атрыманы пры чатырохукосным рэжымс выкарыстання. У ся
рэднiм за тры гады ён склау 44-62 руб., што на 2,8 руб. мснш у парау· 
наннi з трахукосным i на 8,2 руб. у параунаннi з двухукосным выкары· 
станнем. Сярод вывучаемых травасумесяу найменшы сабекошт l т к. адз. 
пры гэтым рэжыме выкарыстання меу травастой, дзе высявалiся аусянiца 
трысняговая з канюшынай паузучай- 44,1 руб. 

Умеуны чысты даход i узровень рэнтабельна~цi былi наiiбольш высо
кiмi nры чатырох скошваннях травастояу. Напрыклад, у сярэднiм за тры 
гады узровень рэнтабельнасцi у залежнасцi ад варыянта)r сt<лау 236-
378%. Пры правядзеннi двух i трох укосау ён знiзiуся у сярцнiм адпа
ведна на 19 i 56%. Ilайбольш рэнтабс.'IЫIЫМ з'n );дяецца вырошчваннс 
двухчленнай травасумесi аусянiцы трысняговай з канюшынаii паузучай 
Волат, асаблiва пры больш частым скошваннi травастояу. Узревень рэн
rабельнасцi у гэтым варыянце nры двух укосах склау 327%, пры трох-
357, пры чатырох укосах- 378%. 

Вывады 

l. Праведзеныя даследаваннi nаказалi мэтазгоднасць iнтэнсiунаrа ча· 
тырохукоснага выкарыстання 6а6ова-з.1акавых травастояу, якiя у сярэд· 
нiм за чатыры гады забяспечылi верагодмае перавышэнне ураджаю пры 
двухукосным выкарыстаннi 2,04 т/га, цi 27,8%, а пры трехукосным-
1,14 т/га, цi 10,6 %. Найбольш ураджайнай у сярэднiм за чатыры гады 
была двухчленная травасумесь з аусянiцы трысняговай i канюшыны nау
зучай Волат- 10,32 т/га сухой :\tасы. 

2. Вызначэнне батанiчнаrа саставу травастояу паказала, што iншыя 
бабевыя кампаненты адыrралi Л(рыкметную ролю у фармiраваннi ура· 
джаю толькi у nершы год карыстання. У сувязi з гэтым фармiраванне 
вынучаемых травастояу другага i наступных гадоу карыстання адбыва
лася за кошт дамiнуючых вiдау- аусянiцы трысняговай i канюшыны 
паузучай Волат, якая трымалася у травастаях устойлiва i стабiльна, 
перавышаючы па колькасцi iншыя вiды. 

3. Па выхадзе кармавых адзiнаJ< i страунага лратэiну мелi перавагу 
травастоi пры ix чатырохукосным выкарыстаннi, бо збор кармавых адзi
нак nры гэтым рэжыме выкарыстання быу вышэйшы у ся:рэднiм на 
2,23 т/га у лараунаннi з двухукосным выкарыстаннем i на 1 т/га у па
!РЗунаннi з трохукосным, а збор страунага пратэiну- адnавсдна на 0,39 
i 0,16 т/га. 

Найбольшы выхад кармавых адзiнак i страунага пратэiну забяспе
чылi трохкамnанентныя травасумесi аусянiцы трысняговай з канюшы
най паузучай i канюшынай гiбрыдна.й цi люцэрнай ласяуной. Сярэднi 
збор кармавых адзiнак (9,36 т/га) i страунаrа лратэiну ( 1,39 т/га) дала 
травасумесь з удзелам канюшыны гiбрыднай, а траваср~есь 3 люцэр-
най- 9.24 т/га к. адз. i 1,36 т/га страунага пратэiну. · 

4. Прыrатаванне травяных кармоу з бабова-злакавых травасумесну 
ва умовах арашэння з'яуляецца высокарэнтабельным i забяслечвае атры
манне 3 кожнага гектара пасеву ад 550 да 1530 руб. чыстаrа даходу. 
Эканамiчна найбольш эфектыунае вырошчванне двухкамnанентнай тра
васумесi з аусянiцы трысняговай i канюшыны паузучай Волат пры ча
тырохразовым скошваннi, якан забяспечвае атрыманне умоуна чыстага 
даходу 1530 руб/га, рэнтабельнасць 378% nры сабекошцс 1 т к. адз. 
44 руб. 

Такi:\1 чынам, ва умовах пауночна-усходняй зоны рэспублiкi бабова
злакавыя травастоi працяrлага i iнтэнсiунага (тры-чатыры скошваннi) 
-выкарыстання павiнны атрымлiвацца сяубой двухкампанснтнай трава
сумесi з канюшыны паузучай Волат i аусянiцы трысняговай. Такiя тра
васумесi мэтазrодна вырошчваць ва умовах дастатковага увi.1ьгатнення 
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без nрымянення мiнеральнаrа азоту, зле nры аnтымальным фосфарна
калiйным жыуленнi. Атрыманая маса можа выкарыстоувацца у сыравi н
ных i зялёных канвеерах, для нарыхтоукi сенажу, nрыrатавання абязво
дж~ных кармоу i скормлiвання у свежым выrлядзс. 

Summary 

llere аге given the results \Vhich were received ior 4 years oi investigation oi influ. 
ence of different mo,ving regimcs oi lcgumous small grains stand оп tl1civ yields under 
irrigation conditions. 
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