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ЗЕМЛЕКАРЫСТАН ИЯ 

Развiццё •сельскай гаспадаркi адбываецца па шляху iнтэнсiфiкацыi, 
г. зн. шыrрокага аднаулення урадлiвасцi глеб, у землярабстве i iнду
стрыялiзацыi у жывёлагадоулi. Антрапагенныя нагрузкi на вадазбОIРЫ 
узрастаюць, што выклi.кае iстотныя, а часам i неабарачальныя змены 
якасцi прыроднай вады. Выяулена тэндэнцыя да не пастаяннага пагар
шэння. У сувязi з гэтым на кожным этапе iнтэнсiфiкацыi сельекай гас
падаркi неабходна IРаспраца·ваць адпаведную сiстэму водаахоуных ме
рапрыемствау. Развiццё землярабства i жывёлагадоулi павiнна бьщь 
надзейна забяспечана у экалагiчных адносiнах [ 1, 2]. 

Намi вылучаны тры узроунi iнтэнсiфiкацыi сельекай гаспадаркi, для 
якiх патрэбны адпаведны комплекс iнжынерных, агратэхнiчных i арганi
зацыйна-гаспадарчых водаахоуных мерапрыемствау . . · Першы узровень 
(прадукцыйнасць зямлi 40-'-50 ц/га к. адз., 350 кг/га д. р. NPK, на 1 га 
вадазбору уносiцца 2 т/год зольных рэчыва:У) не латрабуе спецыяльных 
водаахоуных мерапрыемствау пры усялякiх канструкцыях мелi 'яратыу
ных сkтэм. Пры другiм узrроунi ('ПIРадукцыйнасць зямлi 60-80 ц/га 
к. адз.) · трэба узмацнiць патрабаваннi да тэхналагiчнасцi унясення 
сродкау хiмiзацыi, змянiць шматлiкiя элементы сiстэмы землярабства 
для павышэння ix водаахоунай ролi. Трэцi узровень (прадукцыйнасць 
90-100 ц/га к. · адз.) · вымагае расп!Рацоукi спецыяльнай сiстэмы iнжы
нерных, агратэхнiчных i арганiзацыйна-га·спадарчых водаахоуных мера
Лiрыемствау. У ПIРЫВатнасцi, пры гэтым узроунi прадукцыйнасцi зямлi 
аснову юювы вод павiнны складаць водазваротныя сiстэмы. Iншымi 
павiнны бьщь i якасць сродкау хiмiзацыi i тэхналогiя ix выкарыстання. 

На Беларусi неабходна праводзiць «каркасную» мелiярацыю. Сут
насць яе заключащща у тым, што спачатку трэба вызначьщь гiдрахiмiч
на аптымальную структуру лясоу, хмызнякоу, балотау, ворыва i сена
жацяу, на канкрэтным вадазборы возера цi вадаёмау i у вынiку гэтага 
выявiць экалагiчна дапушчальныя аб'ёмы мелiярацыi. 

Для канкрэтнага вадазбqру 11рэба вы3начьщь 1:1iнiмальную плошчу 
мелiярацыi, пры якай практычна не назiраецца адмоунага· уплыву на 
якасць прыроднай вады. Далей раз·лiчваецца гранiчна дапушчальная 
плошча мелiяiРацыi, калi адбываюцца iстотныя змены вады, але па 
якасцi яна не выходзiць з разраду нарматыуна чыстай. , 

Такiм чынам, найважнейшай у планаваннi мелiярацыi з'яуляецца 
распрацоука экалагiчнага каркасу вадазбоrру [4], Задача навукi за.клю
чаецца у тым, каб вызначьщь сучасны стан якасцi ·вады вадаёмау i 
вадацёкау, выявiць заканамернасцi ix змен у яе якасцi пад уплывам 
мелiярацыi i сельска·гаспадарчага выкарыстання вадазборау, зрабiць 
прагноз на перспектыну i распрацаваць сiстэму водаахоуных меjрапrы-
емствау [5]. · 

Асновай водаахоуных · мерапрыемствау з'яуляецца аптымiзацыя 
структуrры угоддзяу на вадазборы i суадносiн зитрапагенных i ПРЫIРОд
ных нагрузак. Каб выявiць асобныя заканамерна·сцi уплыву структуры 
угоддзяу на якасць вады, намi распрацаваны JразлiковыЯ варыянты для 
вадазбору р. Крывiнка- прытоку Заходняй Дзвiны у межах Сеннен
скага ра~на Вiцебскай вобласцi (табл. 1) . .Яны ПIРадугледжваюць роз
ную структуру угоддзяу у спалучэннi з rразаранасцю зямлi i ураджаем. 
Павелiчэнне прадукцыйнасцi да узроуню 50, 70 i 100 ц/га к. адз. па
трабуе i высокага узроуню жыулення IРаслiн. Ен заснаваны на больш 
вьrсокiх нормах арганiчных i мiнеральных угнаенняу- адпаведна 280, 
330 i 420 кг/га NPK Па жывёлагадоулi распрацаваны прагнозuы вары-
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Т а б л i ц а 1. Гiдрахiмiчныя мадэлi «экалагiчнаrа каркаса» вадазбору р. Крывiнка i прырост канцэнтрацый бiягенных элемента у 

: 
Структура вадаэбору, % 1 Структура с.-г. угоддэя~. % 

Прадук- Водапрыёмнiкi, мг/л 

Варыянт цыйнасць 

1 
ворым 1 сенажацi 1 пашы 

к. адз., 

1 j 
1 

лес, 1 пад 1 населены 1 1 с.-г. 1 iншыя цjra ' хмызняк, 
в адой пункт дарогi угоддэi эемлi NH• NO, р I< бал от а 

1 

Фактычны 1 35,5 1,8 1,5 1. 1 55,8 2,0 63,3 17 19,6 33,9 0,05 1,6 0,03 0,3 11 15,5 2,3 1,9 1,2 73,4 2,6 69,6 10,8 19,6 43,2 О, 13 3,9 . 0,07 0,7 Разлiчаны 1-1 50 2,5 2,5 1,5 40 3,5 75 15 10 ,0 50 0,05 1,4 0,02 0,2 
' 100 0,07 2,0 0,033 0,35 1-2 50 2,5 2,5 1 ,5 40 3,5 50 28 22 50 0,02 0,7 0,015 О, 13 

100 0,03 1. 1 0,022 О, 18 11-1 35 2,5. 2,5 1,5 55 3,5 75 15 10 50 0,08 2,5 0,042 0,46 
100 0,12 3,7 0,05 0,66 11-2 35 2,5 2,5 1,5 55 3,5 50 28 22 50 0,04 1,3 0,026 0,23 
100 0,06 1,9 0,042 0,36 111-1 15 2,5 2,5 1,5 75 3,5 75 15 10 50 0,15 4,8 0,077 0,85 
70 0,19 5,8 0,1 1,25 

100 0,22 6,9 0,11 1,5 111-2 15 2,5 2,5 1,5 75 . 3,5 50 28 22 50 0,08 2,5 0,06 0,45 
100 О, 12 3,6 0,09 0,64 

Фактычная канцэнтрацыя: 1980-1981 rr. 0,7 о.~ 0,03 5,3 1988-1989 гг . 1,3 1, 75 0,083 5,5 -г дк 
.. 

O,fi 45 50 0,05-0,2 










