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П
ричомуякщоаналізгрунтудає
інформаціюпроелементи,які
рослинапотенційноможе
засвоїти,толистковадіагности

капоказуєвмісттихчиіншихелементів
живлення,щодаєзмогуточновизначити
якихсамеелементівневистачаєрослині
самевцейперіод,колизробленоаналіз.
Тобтотакийаналіздеякоюміроюможна
порівнятизаналізомкровілюдинидля
точноговстановленнядіагнозу.

Зупинімосьдетальнішенапорів
нянніможливостейаналізугрунтута

листковоїдіагностики.Так,підчас
аналізугрунтулабораторіявизначає
валовийвмісткожногоелементу(тоб
тозагальнуконцентрацію)івміст
рухомихформ(див.нарисунку—
стовпчиккоричневогокольору).

Рослинапоглинаєкореневоюсис
темоюелементживленнязгрунтуі
вмістцьогоелементувлистісягаєпев
ногорівня(див.намалюнкустовпчи
кизеленогокольору).Результат
порівнюютьзоптимальнимзначенням
івизначаютькоефіцієнтзабезпече

ностірослиницимелементом(див.
таблицюдляприкладу).

Урожайністьзалежитьвідкоефі
цієнтузабезпеченості,щовідображено
кривоюнамалюнку.Застосовуючи
спеціальніалгоритмирозрахунку(на
основіданиханалізу)можнавизначи
ти,якіелементиєкритичнимидля
розвитку,тарозрахувативідповідні
рецептуридобривадлялисткового
внесення.Залистковогоживлення
макротамікроелементибезпосеред

ньовключаютьсявсин

тезорганічнихречовинулисткахабо
переносятьсявіншіорганирослині
використовуютьсяуметаболізмі.
Своєчаснепозакореневепідживлення
даєзмогузабезпечитирослинимакро
тамікроелементамивкритичніфази
розвитку,колирослинапотребуєїх
найбільше,зменшитипроявистресуза
діїнесприятливихчинниківдовкілля,
запобігтирозвиткухворобчерез
нестачутихабоіншихелементів,ство
ритиоптимальніумовидляростуi
розвиткурослин.

Щеразакцентуємоувагу,щонавіть
якщозарезультатамианалізугрунтуне
виявленонестачіелементу,товреаль
нихпольовихумовахрослинаможе
відчуватидефіцитцьогоелементутому,
щосклалисяпевніумови(наприклад,
посухатависокітемператури).

Такимчином,листковадіагностика
доповнюєаналізгрунтуінадаєбільш
точнуінформаціющодостанузабезпе
ченнярослинипоживнимиелемента
ми.Усвітовійагрономічнійпрактиці
вжедавнойуспішнозастосовується
такалистковадіагностика(planttissue
analysis),але,нажаль,вУкраїніцеще
маловикористовується.

Компанія«Квадрат»з2014року
відкрилановулабораторіюзлисткової
діагностикиживленнярослинтароз
робилаінноваційніалгоритмивияв
леннядефіцитупоживнихелементівта

розрахункуефективноїсистеми
підживленнянаосновіданих
листковоїдіагностики. 

Детальнішуінформаціюдивіться
нанашомусайтіwww.quantum.ua
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Виміряні значення вмісту елементів живлення в листі рослин
N(%) P(%) K(%) Ca(%) Mg(%) S(%) Fe(ppm) Mn(ppm) Zn(ppm) Cu(ppm) B(ppm)

4,77 0,26 1,78 2,71 0,56 0,6 60,3 65,2 26,1 15,4 53,9

Коефіцієнти забезпечення для кожного з елементів

N P K Ca Mg S Fe Mn Zn Cu B

95 57 45 92 80 74 58 62 57 78 60

50–74 = оптимальний рівень елементу для повноцінного росту 
< 25 = дефіцит елементу 

< 50 = низький вміст елементу (можливі втрати врожаю) 
> 74 = високий вміст елементу (внесення не дасть додаткового ефекту)  

> 99 = надлишок елементу (можлива токсична дія)

Таблиця. Приклад інтерпретації результатів листкового аналізу рослин

Аналіз грун ту та ли ст ко ва 
діаг но с ти ка —  
світо ва прак ти ка оп тимізації  
жив лен ня рос лин
Збалансоване живлення 
рослин є запорукою високих 
урожаїв належної якості. 
Забезпечення рослин повним 
спектром макро- та  
мікро- елементів є однією 
з актуальних задач 
рослинництва. Сучасні 
технології живлення рослин 
передбачають застосування 
аналізу грунту та діагностику 
листя рослин 
на забезпечення поживними 
елементами з метою 
підвищення урожайності. 

Orion AquaMate 8000 UV-Vis для 
визначення вмісту елементів 
живлення в листі рослин

Взаємозв’язок між вмістом 
еле мен ту у грунті, йо го 
вмістом у листі рос лин  
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