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С. По лян чи ков, ди рек тор із роз вит ку, 
О. Капітансь ка, науковий кон суль тант із 
жив лен ня рос лин,  
А. Ков бель, аг ро ном-кон суль тант, 
ТОВ «НВК "КВА Д РАТ"»

У
ро жайність зер но вих куль тур виз на ча
ють за кількістю про дук тив них сте бел 
на оди ни цю площі, чи сельністю зе рен у 

ко лосі та ма сою 1000 зе рен. За не спри ят ли
вих умов, недостатньої кількості спо жи ван ня 
во ло ги або по жив них ре чо вин рос ли ни зер но
вих куль тур «ски да ють» ча с ти ну па гонів або 
інших про дук тив них ор га нів. Так, ре дукція 
кількості па го нів на рос лині мо же ста но ви ти 
до 90%, а за род ко вих зе рен під час цвітіння — 
до 50%. Ува жа ють, що у фор му ванні вро жай
ності зер но вих бе ре участь не більше ніж 20% 
спо чат ку за кла де них про дук тив них ор ганів. 

То му ос нов ним за вдан ням си с тем піджив
лен ня є фор му ван ня оп ти маль них умов за без
пе чен ня рослин по жив ни ми ре чо ви на ми для 
ут во рен ня та збе ре жен ня еле ментів уро жай
ності відповідно до фа зи рос ту й роз вит ку 
куль ту ри. Що до цих еле ментів про дук тив ності 
зер но вих куль тур виз на че но певні кри тичні 
періоди.

Фа за ку щен ня
Період ку щен ня (BBCH 21–29) — над зви

чай но важ ли ва фа за у фор му ванні май бут
ньо го вро жаю. На по чат ку періоду відбу
вається фор му ван ня про дук тив них сте бел, а 
під кінець фа зи — за чатків ко ло су. То му ли с
тко ве під жив лен ня ма к ро і мікро е ле мен та ми 
та ре чо ви на ми, що ре гу лю ють їхній ріст, са ме 
в цей період сти му лює роз ви ток ве ге та тив ної 
ма си та ко ре не вої си с те ми, підви щує 
ко ефіцієнт ку щен ня, ніве лює вплив по год них 
умов і гер біцид но го стре су.

Фа за ви хо ду в труб ку —  
пра пор це вий лист

Це найбільш кри тич на фа за, яка істот но 
впли ває на про дук тивність рос ли ни. У фазі 
од но го вуз ла в пше ниці й жи та (BBCH 30–31) 
закінчується за кла дан ня ко ло са та виз на чає
ться мак си маль на кількість зе рен у ньому (рис. 
1). Фа за закінчен ня за кладання ко ло са яч ме ню 
менш чітка. У пше ниці кож ен ко ло сок має дві

три, рідше — чо ти рип’ять сфор мо ваних квіток, 
які да ють зер но. Ре ш та їх роз ви вається непов
ністю й не ут во рює зер на. У ранні фа зи фор
му ван ня ко ло са в ко ло с ку за кла дається до 
вось мидев’яти за чатків квіток, але як тільки 
перші двічо ти ри квітки до сяг ли пев но го сту пе
ня роз вит ку, інші, ви ще роз та шо вані, — пе ре
ста ють рос ти. Під час за без пе чен ня оп ти маль
но го рівня міне раль но го жив лен ня в цей період 
мож на от ри ма ти до 11 квіток і до вось ми зе рен 
у ко ло с ку. Вва жа ють, що 25–35 зе рен у ко лосі 
мо жуть за без пе чи ти вро жайність 30–50 ц/га, 
але ре аль но в од но му ко лосі мож на от ри ма ти 
70 зер нин, що под воїть про дук тивність посівів.

 Між фа зою дру го го вуз ла та по явою 
пра пор це во го ли ст ка (BBCH 32–39) — 
«ве ли кий кри тич ний період»: уп ро довж 
од но го тиж ня до вжи на ко ло са зро с тає від 
декількох міліметрів до 10 см і біль ше. Різко 
збільшується чут ливість рос лин до дефіци ту 
по жив них ре чо вин, во ди та світла. За 
не спри ят ли вих умов від бу вається ре дукція 
про дук тив них па го нів. У пше ниці й жи та в 
нижній, а в яч ме ню — у верхній ча с тині 

колоса відми ра ють сла бороз ви нені ко ло с ки. 
Як що кіль кість листків на па гоні мен ш ніж 
п’ять, мож на очіку ва ти змен шен ня кіль кості 
ко лосків у ко лосі та зни жен ня про дук тив
ності ок ре мих рос лин.

Ма са зернівки за ле жить не тільки від 
умов роз вит ку, а насампередвиз на чається 
до вжи ною квітко вих лу со чок, ріст яких закін
чується вже під час ко лосіння. Піджив лен ня 
ком плек сни ми до б ри ва ми, про ве де не до 
закінчен ня фор му ван ня квітко вих лу со чок, 
спри я в їхньо му збільшен ню. Пізніші піджив
лен ня вже не впли ва ють на роз міри лу со чок і 
до вжи ну зер на, але забезпечують ріст зе рен 
до по вно го за пов нен ня про сто ру між квітко
ви ми лу с ка ми. 

Фа за на ли вання зер на
До кри тич них та кож належить і фа за від 

по чат ку на ли вання зер на до вос ко вої стиг
лості (BBCH 71–87), ко ли фор му ють ся якісні 
по каз ни ки май бут нь о го вро жаю. По за ко ре
неві об роб ки до то го ж по до вжу ють термін 
функціону ван ня фо то син те тич но го апа ра ту 
та три ва лість жит тя листків як ос нов но го 
до но ра асимілятів, що спри яє на ко пи чен ню 
більшої кількості по жив них ре чо вин, підви
щен ню якості та збільшенню ма си зер на.

З урахуванням кри тичних періодів рос ту 
та фізіологічних по тре б зер но вих куль тур сис
тема  зба лан со ва но го жив лення, розроблена  
ТОВ НВК «Ква д рат», містить лінійку ком п лекс
них до б рив ТМ «Quantum».

По чи на ю чи з фа зи се ре ди ни ку щен ня, в 
період за кла дан ня ко ло са (фор му ван ня ре про
дук тив них ор ганів), заплід нен ня та дозріван ня 

Уп равління про дук тивністю  
зер но вих куль тур. 
По за ко ре не ві піджив лення

Потенціал продуктивності зернових культур може бути 
надзвичайно високим. Сьогодні на полях України вже 
отримують урожайність озимої пшениці на рівні 105–110 ц/га. 
Втім, генетичний потенціал сучасних сортів набагато вищий. 
Подальше зростання врожайності можливе за умови 
використання сучасних високопродуктивних сортів, 
ефективної системи захисту та збалансованого забезпечення 
макро та мікроелементами, які спрямовані на створення 
оптимальних умов для формування надземної біомаси та 
окремих елементів урожайності. 

Рис.1. Фа за по чат ку ви хо ду в труб ку  
ози мої пше ниці (BBCH 30) 
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особ ли ве зна чен ня має за без пе чен ня рос лин 
бо ром. Бор (B) сприяє по си лен ню рос ту пил ко
вих тру бок і про ро с тан ню пил ку, збільшен ню 
кількості квіток і зе рен, а за йо го відсут ності 
по ру шується про цес дозрі ван ня насіння. Бор 
ре гу лює син тез фіто гор монів — аук синів і 
фе нолів, сти му лює вуг ле вод ний, білко вий і нук
леїно вий обмін та ряд інших біохімічних про
цесів у рос ли нах. За не стачі бо ру по ру шується 
син тез, пе ре тво рен ня, транс порт вуг ле водів і 
фор му ван ня ре про дук тив них ор ганів. Дефіцит 
бо ру най час ті ше про яв ляється за не стачі во ло
ги, на вап ня ко вих та кар бо нат них ґрун тах лег
ко го гра ну ло ме т рич но го скла ду.

Ком плекс не бор не до б ри во на ос нові біо
логічно ак тив них ор ганічних полібо ратів — 
«Кван тум-БОР АК ТИВ» є ви со ко е фек тив ним 
пре па ра том для профілак ти ки дефіци ту та 
за без пе чен ня рос лин бо ром (рис. 2). 

 Зер нові куль ту ри особ ли во чут ливі до 
та ких мікро е ле ментів, як мідь, цинк, мар га нець, 
бор, молібден та до б ре ре а гу ють у кри тичні 
фа зи на за сто су ван ня біологічно ак тив них 
ре чо вин. То му впро довж ве ге тації ре ко мен ду
ють про во ди ти піджив лен ня ком плек са ми ма к
ро та мікро е ле ментів «Кван тум-ЗЕР НОВІ». 
За сто су ван ня ма к ро еле ментів (азо ту, фо с фо ру 
та калію) у фа зу кущ іння впли ває, перш за все, 

на гу с то ту стеб ло с тою; в фазі ви хо ду в труб ку 
— на кількість зе рен у ко лосі; в більш пізні 
фа зи — го ло вним чи ном, на ма     су 1000 зер нин і 
вміст білка в зерні. Мікро е ле мен ти до б ри ва 
своєю чер гою бе руть участь у ба  га ть ох біохі
мічних ре акціях, вхо дять до скла ду фер ментів, 
вітамінів, гор монів та інших біологічно ак тив них 
ре чо вин, чим ак ти ву ють ріст біо  ма си, підви щу
ють ефек тивність фо то син те зу та стійкість 
рос лин до не спри ят ли вих умов се ре до ви ща. 

Ду же важ ли во за без пе чи ти оп ти маль ний 
фіто санітар ний стан посівів. Від фіто санітар
но го ста ну верхніх лист ків та ко лосків у періо
ди цвітіння та  дозріван ня за ле жить за галь на 
кількість ре про дук тив них ор ганів і ма са зерні
вок. Крім то го, ура жен ня рос лин хво ро ба ми 
знач но зни жує ефек тивність піджив лен ня 

ма к ро та мікро е ле мен та ми. Ви ко ри с тан ня 
фо с фор нокалійно го до б ри ва, підсиленого  
фунгіцид ним ефек том «Кван тум-ФІТО ФОС», 
сприяє ліквідації дефіци ту фо с фо ру та калію, 
галь мує ріст па то ген них ор ганізмів, підвищує 
іму нітет рос лин та фор мує за хис ний ме ханізм 
рос лин у відповідь на дію не спри ят ли вих умов 
на вко лиш нь о го се ре до ви ща.

У фа зу  мо лоч новос ко вої стиг лості (ВВСН 
83–87) для по кра щен ня якості зер на та сти му
лю ван ня ре у тилізації по жив них ре чо вин із 
ли ст ка до ко ло са вар то за сто со ву ва ти кон цен
т ро ва не калійне до б ри во з ор ганічни ми кис ло
та ми та мікро е ле мен та ми «Кван тум-К36». 

У разі за гро зи ви ник нен ня теп ло вих, вод
них або інших стресів ре ко мен ду ють по за ко
ре не ве піджив лен ня біо логічноак тив ни ми 
пре па ра та ми з ви со ким вмістом гуміно вих 
ре чо вин («Кван тум-ГУ МАТ»), аміно кис лот 
(«Кван тум-Аміно Макс») та ком плек са ми на 
ос нові ви со ко до ступ них спо лук кремнію 
(«Кван тум-Ак ва Сил»). 

Та ким чи ном, по за ко ре неві піджив-
лен ня ма к ро- та мікро е ле мен та ми в кри-
тичні періоди роз вит ку рос лин да ють 
змо гу уп рав ля ти роз вит ком ком по нентів 
про дук тив ності, фор му ва ти струк ту ру 
вро жаю та йо го ве ли чи ну.  

Рис. 2. Вплив по за ко ре не во го піджив лен ня 
бо ром на фор му ван ня зернівок ко ло су


