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С. По лян чи ков, ди рек тор із роз вит ку
О. Капітансь ка, на ук. кон суль тант із жив
лен ня рос лин, ТОВ «НВК “КВА Д РАТ”»

Н
ай важ ливіші по живні еле мен ти — азот, 
фо с фор, сірка і магній — потрібні для 
по бу до ви фо то син те тич но го апа ра ту; 

інші еле мен ти — залізо, калій та мікро е ле мен
ти — впли ва ють на на ко пи чен ня хло рофілу, а 
от же й на фо то син тез. Без по се ред ньо впли ва
ють на інтен сивність фо то син те зу такі еле мен
ти міне раль но го жив лен ня, як азот, калій, 
фо с фор, залізо, цинк, мідь, що пов’яза но з 
їхнім впли вом на діяльність фер ментів, які 
бе руть участь у фо то син тезі, а та кож клітинні 
ко лоїди, та про никність про то плаз ми. 

Дія азо ту на фо то син тез зу мов ле на, 
перш за все, йо го впли вом на фор му ван ня 
фо то син те тич но го апа ра ту. Азот як скла до ва 
білка й хло рофілу по си лює син тез цих спо лук, 
за без пе чує повніше й ефек тивніше ви ко ри с
тан ня асимілятів та сприяє кра що му їхньо му 
ут во рен ню. За не стачі азо ту різко змен шує
ться син тез хло рофілу.

Над хо д жен ня в рос ли ни калію змінює 
інтен сивність фо то син те зу, діє на стан клітин
них ко лоїдів та овод неність ци то плаз ми, ре гу
лює відкрит тя про дихів, підси лює відтік вуг ле
водів із пла с тин ки ли ст ка в інші ор га ни. 

Гос трий дефіцит фо с фо ру став гло
баль ною про бле мою у про цесі ви ро щу ван ня 
зер но вих куль тур та посів чільне місце 
се ред аг рохімічних стресів. Фо с фор як ком
по нент клю чо вих біомо ле кул (нук леїно вих 
кис лот, фо с фоліпідів, АТФ та ін.) пов’яза ний 
із си с те ма ми пе ре тво рен ня енергії у живій 
клітині, бе ре участь у кон тролі й ре гу ляції 
го ло вних фер мен та тив них ре акцій та ме та
боліч них шляхів. За йо го не стачі зни жуєть
ся інтен сивність різних фізіологічних і біо
хімічних про цесів — фо то син те зу, ди хан ня, 
біологічної фіксації мо ле ку ляр но го азо ту 
ат мо сфе ри, виділен ня фо с фо ру ко ре ня ми, 
які опо се ред ко ва но впли ва ють і на азот ний 
обмін у рос лин.

   Зна чен ня мікро е ле ментів
Вплив мікро е ле ментів на ефек тив ність 

ро бо ти фо то син те тич но го апа ра ту не менш 
важ ли вий, аніж ма к ро еле мен тів. Так, залі
зо, молібден бе руть участь у біосин тезі 
ос нов но го фо то син те тич но го пігмен ту — 
хло рофілу та йо го по пе ред ників, впли ва ють 
на швидкість транспорту еле к тронів, струк
тур ну й функціональ ну інте г рацію мем б ран 
та на інтен сивність фо то син те зу. Мідь, мар
га нець та цинк потрібні для пе ребігу біохі
мічних про цесів, які відбу ва ють ся під час 
ди хан ня і фо то син те зу, а та кож пов’язані з 
фор му ван ням ре акційних центрів та світлоз
би раль них ком плек сів, бе руть участь в окис
новіднов них фер мен та тив них ре акціях, у 
ре ак  ціях цик лу три кар бо но вих кис лот та 
пе ре не сенні еле к тронів від ФС II до ФС I. 

Мікро е ле мен ти та кож впли ва ють на аку
му ляцію біома си. Цинк сприяє на ро щу ван ню 

біома си як шля хом зро с тан ня міжвузлів, так і 
за вдя ки підви щен ню стійкості рос лин до ура
жен ня хво ро ба ми. Ко бальт, який мо же сти
му лю ва ти клітин ну ре про дук цію в листі рос
лин, впли ває на тов щи ну й об’єм ме зофілу в 
ли ст ку, чис ло та розмір клітин йо го стовпча с
тої і губ ча с тої па ренхіми.

***
Ефек тив ним до б ри вом для по за ко ре не во

го піджив лен ня ози мої пше ниці, яке містить 
усі фізіологічно не обхідні ма к ро та мікро е ле
мен ти, є ком плекс Кван тумЗер нові. У дріб
но   ді лян ко во му ек с пе ри менті, за кла де но му 
2017 ро ку на те ри торії Інсти ту ту фізіології 
рос лин і ге не ти ки НА НУ, досліджу ва ли вплив 
по за ко ре не во го піджив лен ня цим до б ри вом 
на кількість хло рофілу в пра пор це во му ли ст ку 
й по каз ни ки струк ту ри вро жаю ви со ко про дук
тив но го сор ту Ас тар та та ви со кобілко во го 
сор ту ози мої пше ниці На тал ка. Рос ли ни до 

слідних варіантів у фазі ко лосіння бу ло об  роб
ле но до б ри вом Кван тумЗер нові у нормі 
2 л/га. 

Фа за ко лосіння в ози мої пше ниці ха рак
те ри зується найінтен сивнішим спо жи ван ням 
еле ментів жив лен ня й по туж ним до бо вим 
при ро с том над зем ної ма си. На цій стадії роз
вит ку рос лин відбу вається за кла дан ня в ко 
нусі на ро с тан ня за чатків май бут нь о го ко ло са 
й ко лосків, за вер шується про цес фор му ван ня 
всіх ор ганів суцвіття і квітки. Низь ка за без пе
ченість рос лин еле мен та ми жив лен ня на цьо
му етапі мо же змен ши ти кількість ко лосків у 
ко лосі і погірши ти їхню ди фе рен ціацію. На 
при клад, у пше ниці замість 12–15 мо же ут во
ри ти ся ли ше 6–8 ко лосків у ко лосі, що по зна
чається на вро жай ності. У цей період знач но 
підви щується по тре ба рос лин в азоті, тож 
по за ко ре не ве йо го за сто су ван ня в ком плексі 

з інши ми еле мен та ми за без пе чить фор му
ван  ня ви пов не но го зер на із ви со ким умістом 
білка й клей ко ви ни. По тре бу до да ван ня калію 
в ба кові суміші зу мов лює зни же ний рівень 
йо го за своєння з ґрун ту в цій фазі.

Зпоміж мікро е ле ментів на фор му ван ня 
май бут нь о го вро жаю особ ли вий вплив має 
бор, оскільки він без по се ред ньо впли ває на 
фер тильність квіток. Інші мікро е ле мен ти в 
складі ком плек су Кван тумЗер нові за об роб
ки в цій фазі ви ко ну ють функцію ак ти ва торів 
фер мент ної си с те ми, окис новіднов них 
ре акцій та фо то син те зу.

Ме ханізм дії різних типів до б рив вив ча
ють шля хом досліджен ня ос нов них по каз ників 
фізіологічних про цесів рос лин, на сам пе ред — 
вмісту пігментів, які впли ва ють не тільки на 
інтен сив ність фо то син те зу, а й на за галь ний 
рівень ме та болізму рос лин.

Під впли вом до б ри ва Кван тумЗер нові 
про тя гом періоду від цвітіння до мо лоч новос
ко вої стиг лості знач но зро с та ла кількість хло
рофілу в ли ст ках (рис. 1). До то го ж об роб ка 
рос лин найбільше впли ну ла на вміст фо то син
те тич них пігментів у ви со ко про дук тив но го 
сор ту Ас тар та на пізніх ета пах он то ге не зу. Це 
є свідчен ням по до вжен ня періоду функціону
ван ня фо то син те тич но го апа ра ту та 
збільшен ня на ко пи чен ня асимілятів у пізні 
фа зи роз вит ку.

 За сто су ван ня ком плекс но го до б ри ва 
Кван тумЗер нові знач ною мірою впли ну ло 
на ок ремі по каз ни ки зер но вої про дук тив ності 
рос лин ви со коінтен сив но го сор ту Ас тар та 
(табл.). За об роб ки кількість зе рен у ко лосі 
зрос ла на 19%, порівня но з кон троль ним 
варіан том, а їхня ма са збільши лась на 17%, 
тоді як ма са 1000 зе рен зміню ва лась неістот
но. Вплив об роб ки куль ту ри у фазі ко лосіння 
на ці по каз ни ки у ви со кобілко во го сор ту 
На тал ка був не суттєвим. 

Та ким чи ном, об роб ка рос лин у фазі 
ко лосіння до б ри вом Кван тумЗер нові спри я
ла збе ре жен ню функціональ но го ста ну піг
мент но го апа ра ту су час но го ви со коінтен сив
но го сор ту в пізні фа зи роз вит ку та збільшен
ню зер но вої про дук тив ності ко ло су.       

Уро жай рос лин за ле жить від 
їхньої фо то син те тич ної 

діяль ності. На інтен сивність 
фо то син те зу та вміст фо то

син те тич них пігментів  
у ли ст ках пше ниці і, як 

ре зуль тат, на на ко пи чен ня 
ор ганіч ної ре чо ви ни істот но 

впли ва ють еле мен ти міне
раль но го жив лен ня.

Рис. 1. Динаміка кількості хлорофілу в прапорцевому листку двох сортів пшениці озимої під впливом 
обробки рослин добривом Квантум-Зернові

Елемент структури 
врожайності

Астарта Наталка

Контроль Квантум Контроль Квантум

Кількість зерен у колосі, шт. 30,5±1,9 36,2±2,1* 27,3±1,1 27,8±1,3

Маса зерен із колоса, г 1,61±0,12 1,89±0,12* 1,27±0,07 1,35±0,08

Маса 1000 зерен, г 51,0±1,6 52,1±1,3 45,7±1,4 47,6±0,9

Таблиця. Вплив підживлення добривом КвантумЗернові на елементи структури 
врожайності рослин пшениці озимої

*Різни ця із кон тро лем до стовірна за Р≥95.

Жив лен ня, фо то син тез 
та про дук тивність 
ози мої пше ниці


