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А
ле навіть за до стат ньої кількості ру хо мо
го цин ку в ґрунті ціла низ ка фак торів 
пе ре шко д жає рос ли нам по вноцінно його 

за своїти. На сам пе ред, низь ка тем пе ра ту ра 
ґрун ту, ви со кий рівень рН, вап ну ван ня або 
ви со кий уміст кар бо натів, ущільне ний ґрунт та 
низь кий уміст ор ганічної ре чо ви ни мо жуть зни
жу ва ти ру хомість і за своєння цьо го еле мен та 
ко ре не вою си с те мою.

Най частіше не ста ча цин ку в рос лин про
яв ляється на піща них, сла бо луж них або 
близь ких до ней т раль них і кар бо нат них ґрун
тах, де вміст ру хо мих форм цьо го еле мен та 
через оса д жен ня йо го у ви гляді кар бо натів, 
до сить не знач ний.

По ру шен ня співвідно шен ня над хо д жен ня 
ма к ро еле ментів мо же та кож спричини ти 
дефіцит цин ку в рос лин. Так, напри клад, у 
результаті вне сен ня фо с фор них до б рив у 
ґрунт по си люється зв'язу ван ня цин ку та по ру
шу єть ся по гли нан ня йо го ко ре не вою си с те
мою. Ан та гонізм цин ку й фо с фо ру в рос лині 
по яс нюється взаємним об ме жен ням їхньої 
міграційної здат ності. 
  Зна чен ня цин ку

Фізіологічне зна чен ня Zn для рос лин ду же 
ши ро ке.  Під його впли вом ак ти вується син тез 
цукрів і крох ма лю, збільшується за галь ний 
уміст вуг ле во дів, білко вих ре чо вин, ас корбіно
вої кис ло ти й хло рофілу, підви щу ють ся по су
хо, жа ро та хо ло достійкість рос лин.

Цинк відіграє клю чо ву роль у ка та лізі 
фер мен та тив них ре акцій кар бок си лю ван ня та 
де кар бок си лю ван ня, вхо дить до скла ду окис
новіднов них, ан ти ок си дант них фер ментів та 
білків, що ре гу лю ють транс крипцію РНК. 
Дефіцит Zn при зво дить до по ру шен ня ме та
болізму азо ту та син те зу білків. У ціло му 
близь ко 2800 білків за ле жать від оп ти маль но

го за без пе чен ня рос
лин цим еле мен том. 

Цинк та кож ви ко
нує струк тур ну функ цію 
як най важ ливіший 
мікро е ле мент, що впли
ває на стабільність 
клітин них мем б ран. У 
ре зуль таті Znдефіци ту 
підви щу єть ся про
никність мем б ран ко ре
не вої си с те ми, що 
су про во д жується ви ки
дом ек су датів (фо с фо
ру, аміно кис лот та вуг
ле водів), які підви щу ють 
рі вень за ра же ності хво ро ба ми, оскільки є 
по жи вою для па то ген них мікро ор ганіз мів. 

Крім ос нов них функцій ме та болізму рос
лин, Zn впли ває на за пи лен ня та жит
тєздатність насіння. Шля хом де ток си кації ток
сич них ра ди калів кис ню він пом'як шує біотич
ні та абіотичні на ван та жен ня, такі як па то ген
ний тиск, по су ха, спе ка, низькі тем пе ра ту ри 
та ви со ка інтен сивність освітлен ня.

Най чут ливіші до не стачі цин ку ку ку руд
за, бо бові, хміль, ци бу ля, сор го, льон, пло
дові, ци т ру сові куль ту ри та ви но град. Із 
по льо вих куль тур цин ко вий дефіцит най
частіше ви яв ляється на ку ку рудзі у ви гляді 
міжжил ко во го по жовтіння, по чи на ю чи від 
ос но ви ли ст ка. Його край, кінчик і цен т раль
на жил ка за ли ша ють
ся зе ле ни ми. Оз на кою 
цин ко во го го ло ду ван
ня у бо бо вих (ква со ля, 
соя) є на явність хло
ро зу на ли ст ках, іноді 
аси ме т рич ний роз ви
ток ли ст ко вої пла с
тин ки (рис. 1). 

Слід та кож ма ти на 
увазі, що цинк швид ко й 
міцно фіксується ґрун
то во вбир ним ком плек

сом, то му пе ре ва гу в за сто су ванні цин ко вих 
до б рив слід на да ва ти пе ред посівній об робці 
насіння та по за ко ре не вим піджив лен ням.
  Об роб ка насіння — ко ре не у тво рен ня та 
стре состійкість

Пе ред посівна об роб ка насіння цин ком, 
особ ли во зер но вих куль тур, сприяє сти му ляції 
рос ту та роз вит ку ко ре не вої си с те ми, 
збільшен ню її ма си та до вжи ни корінців,  
підви щує енергію про ро с тан ня та по льо ву 
схожість посівно го ма теріалу. 

За умо в низь ко го за без пе чен ня ґрун ту 
цин ком міне ральні ре зер ви на сіння відігра ють 
важ ли ву роль в рості та роз вит ку рос ли ни. 
Оп ти маль ний вміст Zn у зерні є універ саль ним 
ме ханізмом адап тації рос лин до дефіци ту цьо

го еле мен ту в ґрунті та підви щен ня стійкості 
рос лин проти гриб них, бак теріаль них інфекцій 
та до інших стре со вих умов (не спри ят ливі тем
пе ра ту ри ґрун ту, змінна во логість та рН). І 
са ме пе ред посівна об роб ка насіння є еко
номічно вигідним і про стим спо со бом над хо д
жен ня в рос ли ни потрібних мікро е ле ментів. 

Ско ри гу ва ти цин ко ве жив лен ня про ро с та
ю чо го зер на та за без пе чи ти дружні схо ди 
мож на шля хом об роб ки насіння відповідни ми 
хе лат ни ми ком плек са ми мікро е ле ментів та 
мо нопре па ра та ми цин ку (рис. 2). Для цього 
ре ко мен дуємо ви ко ри с то ву ва ти Кван тум-Хе-
лат цин ку або до б ри вости му ля тор ко ре не
утво рен ня Кван тум-СРКЗ, яке містить у сво
єму складі знач ну кількість цин ку, фо с фо ру, 
калію та аук синів, які спри я ють рос ту та роз
вит ку ко ре не вої си с те ми. 
  По за ко ре не ве піджив лен ня — 
вро жайність та якість

По за ко ре неві піджив лен ня є опе ра тив ним 
і ви со ко е фек тив ни м спо со бом профілак ти ки 
та усу нен ня дефіциту цин ку про тя гом ве ге
тації. Об роб ки  важ ливі під час кри тич них фаз 
роз вит ку рос лин, особ ли во за пе ре хо ду від 
ве ге та тив но го до ре про дук тив но го періоду. 
Так, на при клад, піджив лен ня зер но вих Zn у 
фа зі ку щен ня по зи тив но впли ває на кількість 

про дук тив них сте бел, у 
період ви хо ду в труб ку — 
на кількість зер нин у 
ко лосі, а в період 
ко лосіння та на ли ву — на 
якість зер на та ма су 1000 
зе рен. Ви со ку біодо с
тупність та ефек тивність 
за своєння по жив них еле
ментів ли ст ко вою по верх
нею за без пе чать ли ст кові 
під жив  лен ня хе лат ни ми 
ком плек са ми, та ки ми як 
Кван тум-Хе лат цин ку. На куль ту рах, чут ли
вих до не стачі цин ку, зо к ре ма ово че вих та 
пло до вих рос ли нах, важ ли во за сто со ву ва ти 
Кван тум-Хе лат цин ку в період бу тонізації та 
після цвітіння.

Досліджен ня ми вста нов ле но по зи тив ний 
вплив по за ко ре не вих піджив лень на підви
щен ня вро жай ності куль тур та кон цен т рації 
Zn у зерні. Об роб ка рос лин са ме у фа зу 
мо лоч ної — мо лоч новос ко вої стиг лості знач
но впли ває на на ко пи чен ня Zn зер но вою 
ма сою (рис 3).

 Ви ко ри с тан ня зба га че но го цин ком посівно го 
ма теріалу (рис. 4) дає змо гу за без пе чи ти рівно
мірну схожість рослин, по кра щи ти роз ви ток їхньої 

ко ре не вої си с те ми та підви щи ти стійкість про
рост ків проти інфекцій та до стре со вих умов 
(не спри ят ливі тем пе ра ту ри ґрун ту, зміни во ло
гості, рН). Крім то го, от ри муємо зер но ви щої якос
ті, що особ ли во важ ли во в ас пекті зба лан со ва но
го хар чу ван ня лю ди ни та годівлі тва рин.

 Та ким чи ном, си с тем ний підхід щодо 
за без пе чення рос лин потрібни ми еле мен та ми 
жив лен ня, по чи на ю чи з об роб ки насіння та 
закінчу ю чи по за ко ре не вим піджив лен ням у 
пізні фа зи ве ге тації, знач но по кра щи ть якість 
посівно го ма теріалу, підви щи ть про дук
тивність рос лин та до по мо же от ри ма ти про
до воль чу про дукцію, зба га че ну потрібни ми 
по жив ни ми ре чо ви на ми для лю ди ни.    

Ве ли кою по пу лярністю в ук раїнсь ких аг раріїв ко ри с ту ють ся 
цин кові до б ри ва, оскільки для май же 60% ґрунтів Ук раїни 
ха рак те рна низь ка за без пе ченість ру хо ми ми фор ма ми цин ку (в 
се ред нь о му — 0,2–0,3 мг/кг ґрун ту), що об ме жує по тенціал уро
жай ності ба га ть ох сільсько го с по дарсь ких куль тур.

Цинк: си с тем ний підхід до 
міне раль но го жив лення рос лин

Рис. 1. Симп то ми дефіци ту цин ку на 
ку ку рудзі та сої

Рис. 4. Ви гляд посівів пше ниці в за леж ності від вмісту Zn у насінні в 
умо вах вап ня ко во го ґрун ту (Cakmak, 2009)

Рис. 2. Кон цен т рація (зе ле ний) та вміст (чор ний) цин ку в насінні ку ку руд зи 
під впли вом об роб ки цин ко ви ми до б ри ва ми та во дою (Muhammad Imran, 

IPNC 2017)

Рис. 3. Вплив спо со бу вне сен ня цин ко вих до б рив на вміст Zn у зерні та 
вро жайність пше ниці (Cakmak et al., 2010) 


