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ми 0,5-1,5 т/га ПР и взвешенные на массу перегнойного гори

зонта, показывают, что они не превышают значений ПДК эта 

элементов в почвах. При использовании средней дозы доломи

товой муки (5 т/га) уровень поступления большинства тяжелых 

металлов (Cr, Pb, V, Ni, Са, и др., а также Sr) значительно, а 

иногда в десятки (V, Ва, As и др.) раз выше, чем при внесении 

в почву соответствующих элементов с ПР.

Таким образом, обусловленные дозы внесения ПР в 

почвы не нарушают их экологического состояния и могут быть 

рекомендованы для применения.
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Шырокае выкарыстоупанне у сельскагаспадарчай 

вытворчасш мел1ярыраваных тарфяна-балотных глебау патрабуе 

дакладнага вывучэння эвалюцьй гэтых глебау. У часе 

змяняецца не толью магутнасць тарфянага слою, але i усе 

параметры урашнвасш. Як падкрэствау праф. А.Р. Мядзведзеу, 

кожная глеба патрабуе аптым]зацьй, у тым л1ку i аптым1зацьп 

arpax iM i4H bix  уласщвасцей.

Мэтаю нашых даследаванняу было вывучэнне 

некаторых параметра^ урашнвасщ i прагназаванне ix змяненняу 

пры розных напрамках выкарыстоування тарфяна-балотных 

магутных i сярэднемагутных глебау на аб'екце “Бобрык”, яю 

знаходзщца у Лутнецюм раене Брэсцкай вобласць Пры 

прагназаванн1 ул!чвал1ся адносшы прыросту ni убытку 

утрымання элемента у як1сьцд перыяд да яго колькасщ у перша- 

пачатковы этап вывучэння.

Кал1 змяненн1 урадл1васц1 у спрыяльным напрамку i 

прыводзяць да яе павышэння (назапаневаюцца элементы 

харчавання у даступнай форме, паляпшаецца структура i г.д.), 

прагнозныя дадзеныя разл1чвалюя са знакам плюс (+, 

пашыранае узнауленне урадл1васц1); кал! у неспрыяльным - са 

знакам м1нус (-, няпоунае узнауленне урадл1васц1). Атрыманыя 

BbiHiici анал!зуюцца на прыкладзе паказчыкау юслотнасш, 

утрымання рухомых фосфару i кал1Ю.
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Гэтыя паказчыю змяняюциа пад уплывам природных i 

антрапагенных фактарау i у значнай CTyneni уплываюць на 

вел!чыню ураджаю. Пагэтаму пялiKi навуковы i практычны 

штарэс мае прагназаванне змяненняу парамеграу урадшвасш. 

Прагнозы састауляюцца розны\н м стада Mi на розныя перыяды.

Атрыманыя прагнозныя дадзеныя паказваюць, што ме- 

л1ярыраваныя тарфяныя глебы могуць мець у будучым моцна 

юслую рэакцыю, асабл1ва пры змяненш умоу водна-паветранага 

рэжыму (успение аэрацьн пасля мел1ярацьп). Гэта у сваю чаргу 

прывядзе да паскоранага разлажэння аргашчнага рэчыва i 

назапашванню свабодных i мшеральных к1слот, яюя прывядуць 

да далейшага падюслення тарфяна-балотных глебау у ix най- 

больш устойтвы стан - дзярнова-перагнойна-глеевых i глеева- 

тых глебау.

Глебы пляцо^ю “Бобрык” сярэдне забяспечаны 

рухомым фосфарам, i такая забяспечанасць захаваецца у 

будучым (што вшаць з нашых разлка^ па t i 11 варыянту 

узнаулення ypa ju iiB acu i). Больш чым 80 % глебау пляиоую 

будуць мець рухомага фосфару каля 50 мг на 100 г глебы.

Утрыманне рухомага кал1ю у перспектыве таксама 

чакаецца сярэдшм на тарфяных сярэднемагутных (37 мг на 100 

г) Глебах, прычым для калда характэрны давол1 шыроюя межы 

ваганняу у розных пунктах пляиоую (ад 10 да 50 i больш мг 

на 100 г глебы).

TaKiM чынам, прагноз паказвае, што кал! характер вы- 

карыстоування глебы пляцоую не зменщца, кал1 будуць 

прымяняцца угнаенж у той колькасш, што i цяпер, тарфяна- 

балотныя глебы будуць у асноуным забяспечаны элементам! 

харчавання для падтрымання зыходнага узроуню урашивасщ. 

Для пашыранага узнаулення урагшвасщ неабходна падкарак- 

таваць астэму ссвазвароту i угнаенняу у бок павед1чэння ix 

даз1роую.
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