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Банк да ных
Цяж ка атры маць доб-

ры ўра джай без ве даў пра 

стан і якас ную ацэн ку сель-

гас угод дзяў. І бе ла рус кія ву-

чо ныя на пра ця гу не каль кіх 

дзе ся ці год дзяў на зі ра юць за 

якас цю зя мель ных рэ сур-

саў. Да сле да ван ні не спы-

ня лі ся ні на адзін год, на ват 

у скла да ныя 90-я дзяр жа ва 

фі нан са ва пад трым лі ва ла 

ра бо ты ву чо ных. За пас ля-

ва ен ны пе ры яд пра ве дзе на 

тры ту ры гле ба вых да сле да-

ван няў і пяць ту раў якас най 

ацэн кі гле бы. Ад соч ва ец ца 

шэ раг па каз чы каў: кіс лот-

насць, утры ман не фос фа-

ру, ка лію, маг нію, каль цыю, 

гу му су, ме дзі, бо ру, цын ку, 

се ры, а пас ля Чар но быль-

скай ава рыі яшчэ і строн-

цыю і цэ зію.

Та кія ве ды не аб ход ны 

аг ра ры ям у тым лі ку і для 

та го, каб ра цы я наль на вы-

ка рыс тоў ваць угна ен ні і 

атрым лі ваць мак сі маль ную 

ад да чу. Ад но з най важ ней-

шых да сяг нен няў, якім мо жа 

па хва ліц ца Ін сты тут гле ба-

знаў ства і аг ра хі міі, — ма-

на гра фія «Гле бы Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь». Упер шы ню ў 

рэс пуб лі цы на асно ве сіс тэ-

ма ты за ва ных да ных на ву ко-

вых і буй на маш таб ных гле-

ба ва-кар та гра фіч ных да сле-

да ван няў пра ве дзе на ацэн-

ка транс фар ма цыі бу до вы, 

скла ду і ўлас ці вас цяў глеб 

сель ска гас па дар чых зя мель 

за больш чым 40-га до вы пе-

ры яд на зі ран няў. Па доб ных 

ра бот па куль не бы ло ў ін-

шых кра і нах на пост са вец-

кай пра сто ры.

Ін сты тут па ста ян на пра-

во дзіць да сле да ван ні па 

ацэн цы ўплы ву срод каў хі-

мі за цыі, у пер шую чар гу ар-

га ніч ных угна ен няў, на ўра-

джай насць і якасць сель ска-

гас па дар чых куль тур. Яшчэ 

ў 1980-м упер шы ню на тэ ры-

то рыі бы ло га Са ю за бе ла-

рус кі мі ву чо ны мі быў сфар-

мі ра ва ны банк да ных аг ра-

хі міч ных улас ці вас цяў глеб 

па кож ным эле мен тар ным 

участ ку. Ужо не каль кі дзе ся-

ці год дзяў гэ ты банк пра цуе 

на ка рысць сель скай гас па-

дар кі. Сён ня пры да па мо зе 

кам п'ю та раў па кож ным по лі 

пад кож ную куль ту ру з улі-

кам усіх маг чы мых па каз чы-

каў мож на раз лі чыць план 

вы ка ры стан ня мі не раль ных 

угна ен няў. Та кую каш тоў-

ную ін фар ма цыю аг ра рыі 

атрым лі ва юць пе рад вя сен-

няй сяў бой і пе рад сеяннем 

азі мых куль тур.

На Бе ла ру сі ў струк ту ры 

вор ных зя мель пе ра ва жа-

юць дзяр но ва-пад зо ліс тыя 

гле бы. Яны вель мі бед ныя 

на эле мен ты сіл ка ван ня 

і ма юць кіс лую рэ ак цыю. 

На ту раль на, каб на іх атры-

маць ура джай, не аб ход на 

пра вес ці шэ раг аг ра хі міч-

ных ме ра пры ем стваў. На ша 

дзяр жа ва ўкла дае не ма лыя 

срод кі ў вап на ван не гле бы, 

бо гэ та адзін з най важ ней-

шых фак та раў за ха ван ня 

ўрад лі вас ці. Да та го ж ка-

лі кіс лот насць нар маль ная, 

пры мя нен не мі не раль ных 

угна ен няў бу дзе эфек тыў-

ным. І на ад ва рот, на кіс лых 

зем лях яны не ста нуць «пра-

ца ваць».

Ме ню для гле бы
Гле бу трэ ба пра віль на 

«кар міць». Сён ня бе ла рус кія 

хі міч ныя за во ды вы пус ка юць 

тры не аб ход ныя для сель-

скай гас па дар кі ві ды ўгна-

ен няў: азот ныя, фос фар ныя 

і ка лій ныя. «Каб унес ці кож-

нае ўгна ен не, не аб ход на, 

каб трак тар прай шоў па 

по лі, плюс не каль кі ра зоў 

трэ ба пра вес ці апра цоў ку 

рас лін па аба ро не ад пус та-

зел ля, хва роб і шкод ні каў. 

Гле ба ўшчыль ня ец ца, і гэ та 

мо жа пры вес ці да зні жэн ня 

ўра джай нас ці куль тур, якія 

на ёй вы рошч ва юц ца, — за-

ўва жае ды рэк тар Ін сты ту-

та гле ба знаў ства і аг ра хі міі 

ака дэ мік Ві таль ЛА ПА. — 

Та му сён ня не аб ход ны комп-

лекс ныя ўгна ен ні. І так пры-

ня та ва ўсім све це — ка ля 

70 пра цэн таў ад агуль на га 

аб' ёму ўгна ен няў вы ка рыс-

тоў ва ец ца ў вы гля дзе комп-

лекс ных».

Ін сты ту там гле ба знаў-

ства і аг ра хі міі рас пра ца-

ва ны поў ны асар ты мент та-

кіх сіл ка ван няў для гле бы. 

У гра ну лах утрым лі ва юц ца 

ўсе не аб ход ныя эле мен ты: 

азот, фос фар, ка лій, медзь, 

цынк, се ра, каль цый. Пры-

чым пад роз ныя куль ту ры 

пад бі ра ец ца сваё «ме ню». 

На прык лад, су ад но сі ны эле-

мен таў для азі мых і яра вых 

куль тур мо гуць роз ніц ца, 

тое ж і з ку ку ру зай, цук ро-

вы мі бу ра ка мі. Па да бра ныя 

пад кан крэт ныя па трэ бы 

ўгна ен ні вы пус ка юц ца на 

Го мель скім хі міч ным за вод-

зе. Толь кі за пе ры яд з 2006 

да 2017 го да бы ло вы пу шча-

на ка ля паў міль ё на тон та кіх 

угна ен няў, якія на шы гас па-

дар кі ўнес лі на свае па лі.

Да па мож ні кі 
для аг ра ры яў

Да сле да ван ні змя нен ня 

на шай зям лі-кар мі цель кі 

з'яў ля юц ца ад ны мі з най-

важ ней шых у кра і не. Вы-

шэй зга да ная пра ца пра 

гле бы Бела ру сі па каз вае не 

толь кі су час ны стан зямель 

з усі мі ха рак та рыс ты ка мі, 

але і іх ды на мі ку і эва лю-

цыю. Та му яна мае важ нае 

эка ла гіч нае і аг ра на міч нае 

зна чэн не. Гэ та рас пра цоў-

ка ву чо ных бу дзе ка рыс ная 

спе цы я ліс там у га лі не гле-

ба знаў ства, аг ра хі міі, зем-

ля роб ства, эка ло гіі, ме лі я ра-

цыі, зем леўпарад ка ван ня.

Ка лек ты вам аў та раў Ін-

сты ту та гле ба знаў ства так-

са ма быў ство ра ны да ве дач-

ны да па мож нік «Ат лас глеб 

сель ска гас па дар чых зя мель 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Да рэ-

чы, па доб ныя вы дан ні сён-

ня не рэд касць. На прык лад, 

у Ра сій скай Фе дэ ра цыі іс ну-

юць ат ла сы глеб асоб ных 

рэ гі ё наў і На цы я наль ны ат-

лас глеб РФ, а так са ма ство-

ра ны Ат лас глеб Еў ро пы.

Не аб ход насць ства рэн ня 

ат ла са аб умоў ле на мно гі мі 

пры чы на мі. Ва ўмо вах ін тэн-

сі фі ка цыі сель ска гас па дар-

чай вы твор час ці, на рас тан ня 

ант ра па ген най на груз кі для 

вы ра шэн ня за дач эка ла гіч на 

бяс печ на га зем ле ка ры стан-

ня, за бес пя чэн ня хар чо вай 

бяс пе кі кра і ны не аб ход ны 

ўлік га лоў най якас най ха-

рак та рыс ты кі гле бы — яе 
ўрад лі вас ці, якая фар мі ру-
ец ца ў вы ні ку па ста ян най 
транс фар ма цыі ў сіс тэ ме 

гле ба—рас лі на—на ва коль-

нае ася род дзе. У на ву ко вым 

вы дан ні вы кла дзе ны ак ту-

аль ныя сіс тэ ма ты за ва ныя 

звест кі аб су час ным ста не 

глеб па ты пах гле ба ўтва рэн-

ня, сту пе ні ўвіль гат нен ня, 

гра ну ла мет рыч ным са ста ве. 

У 171 таб лі цы пры вод зяц ца 

ха рак та рыс ты кі і раз ліч ва-

юц ца ся рэд не ста тыс тыч ныя 

па ка заль ні кі іх фі зі ка-хі міч-

ных, аг ра хі міч ных, вод на-

фі зіч ных улас ці вас цяў, гра-

ну ла мет рыч на га і мі не ра ла-

гіч на га скла ду. Па да дзе на 

аг ра эка ла гіч ная ха рак та-

рыс ты ка эра дзі ра ва ных і 

дэ фля цый на-не бяс печ ных 

глеб краіны.

Як аца ніць 
зям лю?

Для па спя хо ва га вя-

дзення сель скай гас па дар кі 

не аб ход на мець дак лад ную, 

на ву ко ва аб грун та ва ную ін-

фар ма цыю пра коль касць 

і якасць зя мель у кож най 

сель ска гас па дар чай ар-

га ні за цыі. З гэ тай мэ тай у 

Рэс пуб лі цы Бе ла русь пе ры-

я дыч на пра вод зяц ца гле ба-

выя, аг ра хі міч ныя і ін шыя 

аб сле да ван ні з да лей шай 

ацэн кай, якая ва ўмоў ных 

адзін ках, ба лах і ін шых па-

ка заль ні ках ад люст роў вае 

ўрад лі васць глеб да тыч на 

да вы рошч ван ня па ля вых 

куль тур.

Ацэнь ваць сель ска гас-

па дар чыя зем лі кал га саў і 

саў га саў на Бе ла ру сі па ча лі 

яшчэ ў 60-я га ды. З ця гам 

ча су ў су вя зі з пра вя дзен-

нем ра бот па па вы шэн ні 

ўрад лі вас ці гле бы, уня сен ні 

ўгна ен няў, вап на ван ні, асу-

шаль най ме лі я ра цыі якас ны 

стан зя мель ных угод дзяў 

мя няў ся. Апош ні тур ка даст-

ра вай ацэн кі сель ска гас па-

дар чых зя мель быў вы ка-

на ны ў 2009—2016 га дах. 

Ся род асноў ных па ка заль-

ні каў, якія ха рак та ры зу юць 

якасць зя мель, — агуль ны 

бал ка даст ра вай ацэн кі, 

бал урад лі вас ці глеб, нар-

ма тыў ны чыс ты пры бы так, 

ды фе рэн цы яль ны пры бы так 

і ка даст ра вы кошт зямлі. 

Гэ тыя па ка заль ні кі бы лі 

ўста ноў ле ны па ўсіх ві дах 

зя мель, як вор ных, так і лу-

га вых. Для вор ных зя мель 

по бач з агуль най пры во дзі-

ла ся ацэн ка пад асоб ныя 

сель ска гас па дар чыя куль-

ту ры, якія вы рошч ва юц ца 

ў краіне.

Пер шас най тэ ры та ры-

яль най адзін кай з'яў ля лі ся 

ра бо чыя ацэ на чныя ўчаст кі, 

па іх збі ра лі ся ўсе не аб ход-

ныя звест кі і пра во дзі лі ся 

раз лі кі. Да лей ацэнь ва лі ся 

буй ней шыя тэ ры та ры яль-

ныя адзін кі — па лі, се ва зва-

рот ныя ма сі вы, вы твор чыя 

пад раз дзя лен ні, сель ска-

гас па дар чыя зем лі ў цэ лым 

па зем ле ўла дан нях, ра ё нах, 

аб лас цях і кра і не.

«Шка ла ацэ на чных ба лаў 

рас пра ца ва на ў Ін сты ту це 

гле ба знаў ства і аг ра хі міі. 

Па ёй ацэнь ва юц ца ты па-

выя ад роз нен ні, ха рак тар 

і сту пень увіль гат нен ня, 

са стаў гле ба ўтва раль ных 

і пад сці ла ю чых па род, па-

бу до ва гле ба ва га про фі лю 

як най больш ста біль ныя 

ха рак та рыс ты кі, якія вы-

зна ча юць уз ро вень урад лі-

вас ці глеб пры ап ты маль-

ных умо вах рэа лі за цыі іх 

ге не тыч на га па тэн цы я лу. 

Гэ та так зва ныя зы ход ныя 

ба лы, — тлу ма чыць вя ду-

чы на ву ко вы су пра цоў нік 

Ін сты ту та гле ба знаў ства і 

аг ра хі міі, кан ды дат сель-

ска гас па дар чых на вук 

Ле а нід ШЫБУТ. — У су час-

най шка ле ацэ на чных ба лаў 

ад люст ра ва на баль насць 

332 гле ба вых раз на від нас-

цяў у ся рэд нім па во ры ве і 

па 16 сель ска гас па дар чых 

куль ту рах. Для вор ных зя-

мель, зя мель пад па ста ян-

ны мі куль ту ра мі, па леп ша-

ных лу га вых увод зяц ца па-

пра ва чныя ка э фі цы ен ты на 

ка мя ніс тасць, аг ра хі міч ныя 

ўлас ці вас ці, ме лі я ра цый ны 

стан, аг ра клі ма тыч ныя ўмо-

вы. Та кая ме то ды ка ацэн кі 

ўрад лі вас ці глеб да зва ляе 

так са ма вы зна чыць рэ зер вы 

для па вы шэн ня ўрад лі вас ці і 

да вя дзен ня да ап ты маль ных 

па ра мет раў».

Ба лы ўрад лі вас ці глеб 

мо гуць вы ка рыс тоў ва ц ца 

пры вы ра шэн ні раз на стай-

ных за дач у га лі не сель ска-

гас па дар чай вы твор час ці. 

Ін фар ма цыя пе ра да дзе на 

ўсім сель ска гас па дар чым 

ар га ні за цы ям, па якіх пра-

во дзі ла ся ацэн ка, ра ён ным 

і аб лас ным упраў лен ням 

сель скай гас па дар кі і хар-

ча ван ня, Мі ніс тэр ству сель-

скай гас па дар кі і хар ча ван-

ня, раз ме шча на на сай це 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 

ма ё мас ці РБ і апуб лі ка ва на 

ў ма на гра фіі «Ка даст ра вая 

ацэн ка сель ска гас па дар чых 

зя мель сель ска гас па дар-

чых ар га ні за цый і ся лян скіх 

(фер мер скіх) гас па да рак».

Са мыя 
ўрад лі выя — 
Гро дзен шчы на 
і Ня свіж скі ра ён

Бал урад лі вас ці вор ных 

зя мель ця пер у ся рэд нім па 

кра і не скла дае 32 адзін кі. 

Ся род аб лас цей мак сі маль-

ным ба лам ацэ не ны вор ныя 

зем лі Грод зен скай воб лас ці 

(35,5), мі ні мум у Ві цеб шчы-

ны — 28,4. Па ра ё нах ба лы 

ўрад лі вас ці глеб змя ня юц ца 

ад 43,9 у Ня свіж скім ра ё не 

Мін скай воб лас ці да 22,5 

у Га ра доц кім — Ві цеб скай. 

Па асоб ных гас па дар ках 

ва ган ні ба лаў яшчэ больш 

знач ныя — ад 50,6 ба ла 

ААТ «Ту раў шчы на» Жыт-

ка віц ка га ра ё на да 17,6 

ААТ «Ка ма рын скі» Бра гін-

ска га ра ё на Го мель скай 

воб лас ці. Ма тэ ры я лы ка-

даст ра вай ацэн кі зя мель 

зна хо дзяць шы ро кае пры-

мя нен не ў кра і не. Яны вы-

ка рыс тоў ва юц ца для ўста-

наў лен ня ста вак зя мель на га 

па да тку на сель ска гас па-

дар чыя зем лі, вы зна чэн ня 

па ме ру ўро ну, які пры чы-

ніў зем ле ка рыс таль нік, для 

ап ты мі за цыі раз мя шчэн ня 

па се ваў, праг на за ван ня і 

ацэн кі вы ні каў гас па дар-

чай дзей нас ці сель ска гас-

па дар чых ар га ні за цый, пры 

вы ра шэн ні ін шых за дач за-

бес пя чэн ня ра цы я наль на га 

вы ка ры стан ня.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

На чым рас це 
наш даб ра быт
Бе ла рус кія ву чо ныя са бра лі «дасье» 

на гле бы кра і ны

Па лес кі дзяр жаў ны ра ды я цый на-эка-

ла гіч ны за па вед нік быў ство ра ны ў зо не 

ад чу жэн ня на тэ ры то рыі трох па цяр пе-

лых ад Чар но быль скай ава рыі ра ё наў — 

Бра гін ска га, Хой ніц ка га і На раў лян ска га. 

Пры клад на 30 пра цэн таў ра дые ак тыў на га 

цэ зію, што вы паў на тэ ры то рыю Бе ла-

русі, прый шло ся на гэ тыя зем лі. Так са ма 

за па вед ні ку «да ста ла ся» 70 пра цэн таў 

строн цыю і ка ля 97 пра цэн таў іза то паў 

плу то нію. Па лес кі за па вед нік з'яў ля ец-

ца най буй ней шым у Бе ла ру сі і ады гры-

вае важ ную ро лю ў за ха ван ні бія ла гіч най 

раз на стай нас ці як Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

так і Ус ход няй Еў ро пы. Важ на мець ін-

фар ма цыю пра тое, што сён ня ўяў ля юць 

гэ тыя тэ ры то рыі. І ад но з да сле да ван няў, 

пра ве дзе ных бе ла рус кі мі ву чо ны мі, як раз 

бы ло звя за на з за па вед ні кам. Аб' ек там іх 

на зі ран няў ста ла гле ба — най менш вы ву-

ча ны кам па нент пры род ных эка сіс тэм, які 

з'яў ля ец ца па чат ко вым звя ном у міг ра цыі 

ра дые нук лі даў.

Па пра па но ве Мі ніс тэр ства па над звы-

чай ных сі ту а цы ях, ву чо ныя Ін сты ту та гле-

ба знаў ства і аг ра хі міі НАН Бе ла ру сі пра-

вя лі да сле да ван ні, на асно ве якіх скла лі 

гле ба вую кар ту тэ ры то рыі і ад па вед ны 

да па мож нік. Атры ма ныя звест кі бу дуць 

ка рыс ныя для ма дэ ля ван ня ці праг на за-

ван ня міг ра цыі ра дые нук лі даў па хар чо вых 

лан цуж ках і для пры няц ця ра шэн няў пры 

рас пра цоў цы пра грам і пра ек таў па ўтры-

ман ні і кі ра ван ні зо най ад чу жэн ня, вы ка-

ры стан ню экс пе ры мен таль на-гас па дар чай 

зо ны за па вед ні ка.

 Тым ча сам

Ство ра на гле ба вая кар та 
Па лес ка га радыя цый на-эка ла гіч на га 

за па вед ні ка

Ужо амаль 90 га доў Ін сты тут гле ба знаў ства 

і аг ра хі міі На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі 

зай ма ец ца да сле да ван ня мі зя мель ных рэ сур саў 

і на ву ко вым аб слу гоў ван нем сель скай гас па дар кі. 

Су час ныя гле бы на тэ ры то рыі Бе ла ру сі па ча лі 

ўтва рац ца 12-15 ты сяч га доў та му, і кож ны 

сан ты метр фар мі ра ваў ся ця гам 100—300 га доў. 

Вось ча му мы па він ны са чыць за гэ тым рэ сур сам, 

бе раг чы яго. Да та го ж, як за пэў ні лі бе ла рус кія 

ву чо ныя, ад гле бы за ле жыць... даб ра быт кра і ны. 

За ха ван не яе ўрад лі вас ці ад но сіц ца да лі ку 

най важ ней шых дзяр жаў ных пры яры тэ таў.


