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Висвітлено результати досліджень по вивченню впливу препаратів з 

рістактивуючою дією (Атонік,  Босфоліар Актив, Босфоліар Келп СЛ) та 

мікродобрив (Інтермаг бор,Росток Макро, Росток Плодоношення) на 

активність окремих фізіологічних процесів  в рослинах картоплі. Встановлено 

підвищення активності  листкової  поверхні рослин, чистої продуктивності 

фотосинтезу  та збільшення темпів синтезу сухої речовини за використання 

речовин що застосовувалися на фоні основного удобрення (N100P75K180Mg10) 
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The results of influence of fertilizers with simulative agent on activity of 

physiological processes into potato were highlight The fertilizers with simulative 

agentare Atonic, Bosfoliar active, Bosfoliar Kelp LC. The effect of microfertilizers 

such as Intermag B, Rostok Macro, Postok Plodonoshennya on these processes in 

plants was researched too.In investigation there are increasing of activity of leaves 

surface, increasing of dry matter in plants and improving of photosynthesis 



productivity in variants these fertilizers on background of basic fertilizers application 

in rate N100P75K180Mg10 
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Огляд літератури. Формування врожаю є складним процесом, до якого 

залучені чисельні, з різними взаємозв’язками фактори. Вони взаємодіють і 

обумовлюють певний рівень клітинних та внутрішньотканинних режимів, які 

формують різні реакції рослин через ріст, фотосинтез, органогенез, структуру і 

якість врожаю. 

Вирішальним фактором, що обумовлює формування високого врожаю 

культур, в тому числі і картоплі столової, є фотосинтетична діяльність 

листового апарату. Величина фотосинтезу проявляється через такі показники: 

інтенсивність фотосинтезу, площа поверхні листків та активність їх роботи.  

Із зростанням площі листової поверхні збільшується фотосинтетичний 

потенціал. Сезонна продуктивність рослин залежить від площі листків, а 

значить від норми висіву насіння і густоти їх стояння. При підвищенні цих 

показників зростає площа листової поверхні, біологічний урожай, але 

зменшується чиста продуктивність фотосинтезу. 

Посіви як фотосинтезуючі системи повинні мати високу загальну 

щільність, велику поверхню контакту із зовнішнім середовищем і розмір 

кореневої системи. Ці умови регулюються оптимізацією густоти посіву та 

площі живлення рослин. Це досягається оптимізацією факторів ґрунтової 

родючості, водозабезпеченням та удобрення. 

Світло принципово не є лімітуючим фактором для здійснення 

фотохімічних реакцій. Водночас, в багатьох випадках, освітленість рослин 

виявляється не достатньою. Концентрація вуглекислоти в атмосфері в 

середньому становить 0,03%, що забезпечує лише 50% від максимальної 

інтенсивність фотосинтезу, яка досягається при показнику 0,3-1,0% СО2. 

Внесення органічних добрив сприяє цьому процесу. Важливе значення за таких 

умов має температура оточуючого середовища. Особливо залежать від неї 



фотосинтетичне фосфорилювання, карбоксилювання, перетворення фруктозо-

6-фосфат в сахарозу і крохмаль. Максимальної інтенсивності фотосинтезу 

рослини полярного поясу досягають за температури 20-25°С. Інгібування цього 

процесу за високих температур пов’язано, насамперед, із інактивацією 

ферментів, що може навіть пригнічувати фотосинтез. В польових умовах 

продуктивність в температурних межах від 16 до 29°С майже не змінюється. Це 

може бути пов’язано з умовами водозабезпечення рослин. Оптимальним для 

фотосинтезу є не повне насичення тканини водою, а також водний дефіцит в 

інтервалі 5-20% повного насичення. Стан не насиченості листя водою є 

звичайним для наземних рослин. Подальше обезводнення обумовлює зниження 

інтенсивності фотосинтезу, а при втраті 50% води - повне його гальмування. 

Інтенсивність фотосинтезу за нестачі вологи знаходиться в обернено 

пропорційній залежності від посухостійкості рослин. Обезводнення тканини 

впливає на стан продихових отворів, від розміру яких залежить надходження 

вуглекислоти до тканин листка. За повного насичення його водою продихи 

закриваються. Нестача вологи гальмує регенерацію акцептора вуглекислоти – 

рибулозобіфосфату і знижує енергетичну ефективність фотофосфорилювання. 

Відмічено лімітуючий вплив на наростання листової поверхні та на 

фотосинтезуючу активність рослин посушливих погодних умов. Вчені 

стверджують, що основною причиною зменшення інтенсивності фотосинтезу в 

умовах засухи є порушення його світлової фази, зумовлене негативними 

змінами структур мембран тіллакоїдів. В умовах підвищених температур та 

обезводнення порушується єдність світлової фази фотосинтезу і фіксації 

вуглекислого газу. При значному підвищенні температури та нестачі вологи 

спостерігається як інгібування фотофосфорилювання, так і розділення 

електронного транспорту і утворення АТФ [1]. Є дані про те [2] , що при 

водному стресі спочатку гальмується нециклічний і циклічний транспорт 

електронів і пов’язане з ним фотофосфорилювання, а потім підсилення 

розріднюючої дії, що супроводжується зменшенням величини відношення 

АТФ/НАДФК.  



Для нормального функціонування фотосинтетичного апарату рослини 

повинні бути забезпечені усім комплексом макро- і мікроелементів. На основі 

своїх досліджень ще Гіллер Ю.Є. дійшов до висновку про те, що умови 

мінерального живлення впливають на властивості листка через зміну 

концентрації пігментів, обводнення і поверхневої щільності сухої речовини [3] . 

Мінеральне живлення здійснює основний вплив на параметри листків, перш за 

все, через концентрацію фотосинтетичних пігментів. Рівень накладання в 

листках різних ділянок спектру ФАР залежить від умов мінерального живлення 

і носить чітко виражений селективний характер, що може суттєво впливати на 

основний енергетичний процес – фотосинтез.  

Удобрення рослин основними елементами мінерального живлення не 

обумовлювало зміщення основних максимумів спектру поглинання листків. В 

той час, основний максимум пропускання і відбивання, а звідси і мінімум 

поглинання в області видимого випромінювання при 500 нм, може зміщуватись 

у старих листків у більш довгохвильовому спектрі. Підсилене живлення одним 

із макроелементів може обумовити скорочення чи подовження періоду 

життєдіяльності асимілятивного апарату [4]. 

Ефективність фотосинтезу кожної окремої рослини, як і агроценозу в 

цілому, зумовлена великою кількістю чинників, отже, важливо розробити 

комплекс заходів, спрямований не лише на забезпечення потреб рослин у волозі 

та мінеральному живленні, а й на сприяння достатньо швидким темпам 

розвитку оптимальної листкової площі та тривалому її функціонуванню. 

Велике значення для продуктивної роботи посіву як фотосинтезуючої системи 

має оптимізація теплового, водного, повітряного та поживного режимів. 

Для оптимального проходження фотосинтезу посів повинен мати певну 

площу листкової поверхні. Проте слід розрізняти листкову поверхню як засіб 

нагромадження пластичних речовин для формування врожаю зерна, коренів, 

бульб, різних плодів, які є метою посіву, і листкову масу культур, які 

вирощують для одержання кормів (зелених, сіна, сінажу та ін.).  



Оптимальна площа листкової поверхні (40 — 60 тис. м2/га) має припадати 

на період активної вегетації рослин[5]. 

 Посилення інтенсивності ростових процесів у картоплі, а також 

збільшення тривалості фотосинтезу супроводжується звичайно збільшенням 

асиміляційної поверхні. Але співвідношення між інтенсивністю фотосинтезу і 

врожаєм бульб має складніший характер. Фотосинтез забезпечує тільки 

нагромадження первинних ассимілянтів у листках, в той час як урожай 

залежить від використання їх для росту органів рослини. Процеси ж росту 

більше залежать від зовнішніх факторів, ніж від фотосинтезу. 

Суттєву роль у підвищенні врожаю належить створенню сприятливих умов 

для продуктивної роботи фотосинтетичного апарату рослин картоплі, а саме: 

забезпечення рослин вологою, світлом, а особливо – елементами мінерального 

живлення. Це є актуальним завданням у дослідженні цієї культури. [6] 

Метою дослідження, що проводилося на темно-сірому опідзоленому ґрунті 

в умовах Лівобережного Лісостепу України  було вивчення впливу добрив, які 

мають рістактивуючу складову на активність фізіологічних процесів картоплі 

столової сорту Ред Скарлетт.  

Результати дослідження та їх аналіз. Поєднання основного удобрення з 

позакореневими підживленнями добривами, що мають рістактивуючу дію 

сприяло оптимізації умов живлення рослин картоплі та підвищенню активності 

асиміляційних процесів. Найбільша площа листкової поверхні картопля 

формувалася  у фазу цвітіння за внесення N100P75K180Mg10 в поєднанні з 

позакореневим підживленням Ростком Макро та Ростком Плодоношенняі 

(87,54 тис. м2/га), тоді як за використання лише основного удобрення цей 

показник був меншим на  36,71 тис. м2/га. Найменша площа листкової поверхні 

формувалася  у фазу цвітіння за умов, що створювалися внесенням  

N100P75K180Mg10 з підживленням Інтермаг бором у фазу зеленої ягоди – 50,77 

тис. м2/га. Босфоліар Келп, що вносився в поєднанні з мінеральними 

добривами, інтенсивніше впливав на наростання фотосинтезуючої листової 

поверхні картоплі і забезпечував високу її активність. 



 Таблиця 1 

Вплив умов живлення на активність фото синтезуючої поверхні картоплі 

столової. 

 
Варіант 
досліду 

Площа листкової 
поверхні,  тис. м2/га 

ЧПФ, г/м2 за добу 

Фази росту та розвитку рослин 
Бутоні
зація 

Цвітін
ня 

Зелена 
ягода 

Бутоніз
ація 

Цвітіння Зелена 
ягода 

N100P75K180Mg10 
(контроль) 

32,10   50,83 32,71 
 

4,07 5,87 3,87 

N100P75K180Mg10+Босфо
ліар Актив 
(2 л/га) (фаза 
бутонізації) 

36,64 69,68 34,89 4,12 6,88 6,32 

N100P75K180Mg10+ 
Росток Макро (2л/га) 
(фаза бутонізації) + 
Росток Плодоношення  
(2 л/га) (фаза зеленої 
ягоди) 

31,56 57,54 
 

38,46 4,77 6,11 3,15 

N100P75K180Mg10+Аміно
кат (0,1л/га) (фаза 
бутонізації) 

38,84 43,52 47,35 5,42 6,47 4,14 

N100P75K180Mg10+Атонік 
(0,2 л/га) (фаза 
бутонізації) 

31,78 56,28 
 

41,99 4,68 6,49 3,66 

N100P75K180Mg10+Інтерм
аг бор (1л/га) (фаза 
зеленої ягоди) 

39,88 50,77 
 

37,90 4,61 5,95 3,54 

N100P75K180Mg10+Босфо
ліарКелп СЛ (2 л/га) 
(фаза зеленої ягоди) 

35,55 65,84 
 

26,81 3,46 5,87 4,37 

 

Характеризуючи чисту продуктивність фотосинтезу  слід відмітити 

підвищення цього показника за використання Босфоліар Активу у фазу цвітіння 

за поєднання з основним внесенням N100P75K180Mg10 - 6,88 г/м2 за добу.  

Позакореневе підживлення у фазу бутонізації цим препаратом створювало 

умови для високої фотосинтетичної активності листового апарату картоплі. 

Меншими показниками чистої продуктивності фотосинтезу  характеризувалися 



рослини картоплі, що формувалися за внесення Росток Макро  у фазу 

бутонізації та Росток Плодоношення  у фазу зеленої ягоди.  Фоліарне  

застосування добрив у фазу зеленої ягоди було менш продуктивним і суттєво 

не впливало на роботу фотосинтетичної поверхні рослин.Показники ЧПФ 

зменшувалися, підсилювалася реутилізація вже використаних елементів 

живлення рослинами картоплі. 

Таким чином важливим  є не лише підбір добрив, що мають рістактивуючу 

дію, а й термінів їх використання із прив’язкою до фаз росту і розвитку рослин.  

Ефективнішим було використання Босфоліару Актив, Амінокату  у фазу 

бутонізації, тоді як внесення їх у фазу зеленої ягоди зменшувало вплив на 

асиміляційні процеси рослин картоплі. 

Висновки. Фоліарне внесення Босфоліар Актив у фазу бутонізації в 

поєднанні з основним удобрення (N100P75K180Mg10) збільшувало площу листової 

поверхні рослин картоплі до  69,68тис. м2/га та підвищувало  чисту 

продуктивність фотосинтезу до 6,88г/м2 за добу, що  забезпечувало отримання 

високого врожаю бульб картоплі.  

 

Література 

1. Лебедев С.И., Ларин А.П., Литвиненко Л.Г., Соловьова А.М.. Сакало 

Н.Д. в сб.: ”Фотосинтез как фактор урожая”. К.: Наукова думка. 1965. – 204с. 

2. Жакотэ А.Г. Минеральное питание и активность фотосинтетического 

аппарата растений. -  Кишенев, ”Штишица”. 1974. С.3-135. 

3. Тарчевский И.А. Биохимия и биофизика фотосинтеза. – М.:Наука, 1965. 

– 305с. 

4. Тарчевский И.А. Фотозинтез и засуха. – Казань: Изд-во Казанского у-та, 

1964. – 185с. 

5. В.П. Ступаков, П.М. Кондратенко, М.І. Самокиш Основи сільського 

господарства. К.: Вища школа. – 1992. – 242 с. 

6. Основи сільського господарства. Практикум. Під редакцією Польського 

Б.Н. – К.: Вища школа, 1983. 



Стаття відправлена 04.10.2016 р 

© Бикіна Н.М. 

 


	Бикіна Н.М.
	ВПЛИВ УМОВ ЖИВЛЕННЯ НА АКТИВНІСТЬ  ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ
	Bykina N.
	THEEFFECTOFNUTRITIONONACTIVITYOFPHYSIOLOGICALPROCESSES INTO POTATO

