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Т
ак, різни ми досліджен ня ми 
вста   нов ле но, що для до сяг нен ня 
рів но значної ефек тив ності кіль
кість вне сень у грунт ма є бу ти у 

рази більша порівня но з об при с ку ван
ням ли с тя рос лин (таблиця).

Дози  рівної  ефективності 

Елемент 
живлення

Листкове 
живлення 

Кореневе 
живлення 

N 1 4-15

P 1 20 

K 1 6 

S 1 5-7 

Mg 1 75 

Ca 1 35-40

Fe 1 25-100

Mn 1 30 

Cu 1 12 

Zn 1 12 

B 1 30 

Слід за зна чи ти, що по за ко ре не ве 
піджив лен ня слід роз гля да ти, як до 
пов нен ня си с те ми грун то во го жив
лен ня, а не як йо го мож ли ву заміну. 
Перш за все, це зу мов ле но тим, що рос

ли ни здатні ефек тив но по гли на ти по 
живні еле мен ти  ли ст ко вою по верх нею 
в об ме же них кіль ко с тях, у разі пе ре ви
щен ня яких мож ливі опіки ли с тя та 
інток си кація рос лин.

По за ко ре неві піджив лен ня особ
ли во ефек тивні за не спри ят ли вих 
по год них умов та інших фак то рів, що 
зни жу ють до ступність еле ментів жив
лен ня: не сприятливі показники во 
логості і тем пе ра ту ри грун ту, йо го рН 
тощо. За та ких умов рос ли ни не  здат
ні повністю за своїти по живні еле мен
ти навіть за їхньої до стат ньої кількос
ті у грунті. У такому разі ли ст ко ве 
піджив лен ня сти му лює по гли нан ня 
по жи ви з грун ту (G. Kuepper, 2003).

Така особливість позакореневого 
під живлення, за різними джерелами, 
зумовлена низкою чинників. Розгля не
мо їх докладніше. 

По за ко ре не ве піджив лен ня підви
щує інтен сивність син те зу хло рофілу в 
ли с ті, що сприяє його на си че но му 
зе ле но му за барв лен ню. 

Підви щен ня фо то син те тич ної ак 
тив  ності, своєю чер гою, сти му лює ріст 
коріння, внаслідок цього далі ко ре неві 
во ло с ки виділя ють більше цук рів, що 
сприяє зро с тан ню кількості мікро ор
ганізмів, які за без пе чу ють син тез аук
си нів та інших ко ре не с ти му лю ю чих 
ре чо вин. Зі зро с тан ням клітин но го 
га зо об міну збільшується кількість 
по гли нутої во ло ги корін ням, а от же, 
посилюється процес всмок ту ван ня 
по жив них ре чо вин з грун то во го роз
чи ну. Та ким чи ном ли с тко ве жив лен
ня за пу с кає «на сос ну си с те му» рос ли
ни, збіль шу ю чи обсяг по гли нан ня 
по жи ви з грун ту. 

Тоб то рос ли на от ри мує ко ристь 
від ли с тко во го жив лен ня дво ма  
шля ха ми:
       інтенсивним по гли нан ням по жив

них еле мен тів без по се ред ньо з ро бо

чо го роз чи ну, яким  
об при с ку ють рос ли ни;

       збільшен ням обсягу по гли нан ня 
по жив них ре чо вин із грун ту.

Цей аг ро прий ом за без пе чує за від

по відно го на уко во обгрун то ва но го під
хо ду мак си маль ну еко номічну відда чу 
вкла де них у до б ри ва коштів. 

Слід за зна чи ти: бе зу мов но, ве ли
чез не зна чен ня має вибір до б ри ва 
для по за ко ре не во го піджив лен ня 
за леж но від куль ту ри, фа зи її  
роз вит ку, грун то вокліма тич них  
умов ви ро щу ван ня. 

Важ ли ва також кон цен т рація та 
спів відно шен ня еле ментів у ли ст ко во
му до б риві, його здатність утримува
тися на листі та проникність, фор ма 
мікро е ле ментів. Хе лат на фор ма, ясна 
річ, за без пе чує знач но кра ще 
за своєння та біологічу ак тивність 
мікро е ле ментів, їхню кра щу  
сумісність з інши ми хіміка та ми та 
низь ку ток сичність.

Провідні ви роб ни ки до б рив для 
по за ко ре не во го жив лен ня рослин на 
сьо годні ма ють у своєму асор ти менті 
де сят ки різних видів пре па ратів, ко жен 
із яких за сто со вують за леж но від кон
крет них умов. 

Пра виль не ви ко ри с тан ня та ких 
про дук тів дає мож ливість підви щи ти 
вро жай ність та от ри ма ти про дукцію 
ви со кої якості. 

Про листкове живлення  
або Як запустити  
«насосну систему» рослини

Позакореневе (листкове) підживлення протягом багатьох років з 
успіхом використовують у рослинництві, особливо в інтенсивних 
технологіях вирощування. Це обумовлено тим, що за листкового 
внесення забезпечується максимально ефективне використання 
поживних речовин порівняно з грунтовим внесенням. 

По за ко ре не ве піджив лен ня — ефек тив  ний агроприйом
для вирішення низки польвих ситуацій

По тре би рос ли ни в по жив них ре чо ви нах пе ре ви щу ють мож ли вості ко ре
не вої си с те ми:
  грун тові умо ви (рН, тем пе ра ту ра, во логість, вміст кис ню і по жив них еле ментів) 

не спри ят ливі для рос ту коріння;
  поглинальна здат ність рослин об межена внаслідок їхньої фе но логії: на при

клад, ра но навес ні, ко ли у період цвітіння або зав’язу ван ня плодів спо с
терігається низь ка тем пе ра ту ра грун ту;

  рослини потребують піко во го спо жи  ван ня корисних елементів, на при клад, за 
інтен сив но го та швид ко го рос ту плодів.

У разі виникнення локальної потреби окремих органів рослини, яка пере
вищує можливість рослин перерозподіляти поживні речовини (обмежена 
мобільність елементів):
  така ситуація характерна на при клад, у період на ли вання зер на, ко ли рослина 

відчуває ве ли ку по тре бу у мобільних еле мен тах (N і K) або внаслідок низь кої 
фло ем ної мобільності де я ких еле ментів (зо к ре ма B та Ca);

  також у період по су хи за галь ний рух поживних речовин фло емою та кси лемою 
зни жується.

По тре би у по жив них ре чо ви нах не мо жуть бу ти за доволені:  
  через несприят ливі по льові умо ви, дорожнечу або не мож ливість грун то во го 

вне сен ня з ог ляду на фа зу роз вит ку куль ту ри.
Є потреба «стра хо во го» ли ст ко во го піджив лен ня задля мінімізації ри зиків 
зни жен ня вро жай ності че рез дефіцит тих чи інших по жив них ре чо вин, а 
особ ли во мікро е ле мен тів. 
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«One of the touted benefits of foliar 
fertilization is the increased uptake of nutrients 
from the soil». 

«Однією з пе ре ваг по за ко ре не во го жив  
лен ня є збільшен ня по гли нан ня по  жив них 
ре чо вин із грун ту», — George Kuepper, NCAT 
Agriculture Specialist, Foliar Fertilization, 2003.
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