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Наведено результати досліджень із вивчення 
впливу технологічних прийомів вирощування на дина-
міку наростання площі листків та формування фо-
тосинтетичного потенціалу посівів. За результата-
ми досліджень встановлено, що найвищі показники 
площі листкової поверхні отримані за першого стро-
ку сівби у фазу цвітіння рижію ярого. Встановлено, 
що внесення мінеральних добрив мало суттєвий вплив 
на площу листкової поверхні рижію ярого й, відповід-
но, на показник фотосинтетичного потенціалу. 
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Постановка проблеми. Продукційний процес 
рослин складається з фотосинтезу та процесів 
перетворення й використання продуктів та енер-
ґії фотосинтетичного походження на дихання, 
біосинтез, ріст і розвиток рослинного організму. 
Завдання отримати найбільшу кількість органіч-
ної речовини полягає в тому, щоб створити фо-
тосинтезуючі системи, які б забезпечили най-
більш ефективне використання енерґії фотосин-
тетично активної радіації (ФАР) на утворення 
продуктів фотосинтезу та раціонального викори-
стання їх у процесах росту, розвитку й форму-
вання продуктивності сільськогосподарських 
культур [3].  

Тому програмою наших досліджень із метою 
виявлення залежностей формування фотосинте-
тичного апарату рижію ярого впродовж вегета-
ційного періоду було передбачено визначення 
таких показників фотосинтетичної діяльності 
рослин як площа листкової поверхні та фотосин-
тетичний потенціал. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Уже відомо, що 90–95 % сухої речовини врожаю 
культурних рослин створюється за рахунок фо-
тосинтезу, який проходить у листках, де під 
впливом засвоюваної сонячної енерґії з вуглеки-
слого газу та води створюються речовини, що 
становлять основну і найбільш цінну частину 

врожаю. У зв’язку з цим урожайність сільсько-
господарських культур у значній мірі залежить 
від динаміки наростання площі листків рослин 
та інтенсивності їх роботи впродовж веґетацій-
ного періоду. Площа листкової поверхні є досить 
змінною величиною, на формування якої істотно 
впливають умови вологозабезпечення, мінераль-
ного живлення та інші технологічні прийоми 
вирощування [4].  

Хід процесу формування площі листків і її 
розміри, насамперед, можуть визначатися густо-
тою посівів рослин.  

Посіви зі значною густотою рослин швидше 
формують велику площу листків, однак це нега-
тивно позначається на закладанні, формуванні й 
розвитку репродуктивних органів. Із цієї точки 
зору окремі рослини в розріджених посівах зна-
ходяться в значно кращих умовах.  

Аби такий розріджений посів зімкнувся й на 
кожному гектарі утворилась достатньо велика 
площа листків (40–45 тис. м2), кожна окрема ро-
слина повинна досягати великих розмірів і утво-
рювати велику площу листків [4, 5].  

Отже, процес формування листкової поверхні 
може бути як показником ступеня забезпечення 
посівів елементами мінерального живлення, так і 
показником ступеня відповідності густоти посі-
вів, фенологічних процесів, тривалості основних 
фаз росту й розвитку [5].  
Мета дослідження – вивчення впливу техно-

логічних прийомів вирощування рижію ярого на 
фотосинтетичну діяльність рослин в умовах 
Прикарпаття України. 

Завдання: вдосконалити технологію вирощу-
вання  рижію ярого в умовах Прикарпаття Укра-
їни для формування кращих показників листкової 
поверхні та фотосинтетичного потенціалу рослин. 
Матеріал і методика досліджень. Дослідження 

проводили протягом 2011–2013 рр. на дослідному 
полі технологічної сівозміни Прикарпатської дер-
жавної дослідної станції НААН України.  
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Ґрунти дослідної ділянки – дернові глибоко 
опідзолено глеюваті з наступною агрохімічною 
характеристикою орного шару (0–25 см): рН (со-
льове) – 5,1; вміст ґумусу – 2,76 %; азоту – 67,0; 
фосфору – 78,0; калію – 114,0 мг на 1 кг ґрунту. 
Дослід закладений у 3-кратній повторності.  

Загальна кількість ділянок – 24, посівна площа 
однієї ділянки – 75 м2, облікової – 45 м2. Розмі-
щення ділянок – систематичне. 

Попередник – пшениця озима. Посів проводи-
ли згідно зі схемою досліду. Для посіву викорис-
товували сорт Гірський селекції інституту АПВ. 

Зважаючи на нечутливість рижію до внесення 
калійних добрив, вивчали вплив лише азотних і 
фосфорних добрив.  

У досліді мінеральні добрива у вигляді аміач-
ної селітри й ґранульованого суперфосфату вно-
сили під основний обробіток ґрунту за схемою: 

1. Контроль – без добрив. 
2. Фон – (N0P45K45). 
3. Фон – (N30P45K45). 
4. Фон – (N30P45K45) + N60. 
5. Фон – (N30P45K45) + N30. 
Закладання дослідів і проведення досліджень 

виконували у відповідності з загальноприйняти-
ми методиками польових дослідів у землеробстві 
та рослинництві. 

На всіх варіантах дослідів проводилися феноло-
гічні спостереження; біометричні й фізіолого-біохі-

мічні дослідження  проводили за методиками 
Г. Л. Бондаренка, К. І. Яковенка, В. Ф. Мойсейченка 
[1, 2]. 
Результати досліджень. У дослідженнях ви-

вчали вплив технології вирощування на площу 
листкової поверхні фотосинтетичного потенціа-
лу посівів рижію ярого. 

Встановлено криволінійний характер форму-
вання показників площі листкової поверхні в 
онтогенезі рижію ярого залежно від впливу до-
сліджуваних чинників (табл. 1).  

У результаті проведених досліджень встанов-
лено, що найбільша площа листкової поверхні 
спостерігалася за першого строку сівби на всіх 
стадіях розвитку рослин.  

Застосування мінеральних добрив сприяє 
більш інтенсивному розвиткові листкової поверх-
ні.  

В ході досліджень нами було встановлено ди-
наміку формування площі листкової поверхні в ос-
новні періоди росту рижію ярого.  

У період формування двох справжніх листків 
залежності між площею листкової поверхні й 
дозами удобрення не було встановлено.  

Водночас різницю між строками сівби було 
відмічено: посіви за першого строку сівби мали 
дещо вищу площу листкової поверхні порівняно 
з другим і третім.  

1. Формування листкової поверхні рижію ярого за фазами розвитку залежно  
від різних технологічних приймів вирощування, середнє за 2011–2013 рр., тис. м2/га 

Фази росту і розвитку 
Строк сівби Варіант удобрення 

стеблування бутонізація цвітіння дозрівання 
без добрив (контроль) 0,75 4,62 8,80 4,39 

P45K45 0,82 4,87 8,86 4,61 
N30P45K45 1,15 5,31 9,22 5,15 

N30P45K45 + N60 0,95 5,09 9,09 4,88 

1-й строк сівби – 
температура 
ґрунту 1–2 0С 

N30P45K45 + N30 1,08 5,08 9,07 4,79 
без добрив (контроль) 0,56 3,88 6,88 3,67 

P45K45 0,60 4,21 7,14 3,89 
N30P45K45 0,80 4,79 7,30 4,18 

N30P45K45 + N60 0,86 4,64 7,18 4,03 

2-й строк сівби – 
через 5 днів  

N30P45K45 + N30 0,82 4,68 7,16 4,12 

без добрив (контроль) 0,60 4,10 7,23 3,89 

P45K45 0,65 4,34 7,38 4,12 

N30P45K45 0,89 4,93 7,92 4,45 

N30P45K45 + N60 0,83 4,72 7,62 4,32 

3-й строк сівби – 
через 10 днів  

N30P45K45 + N30 0,86 4,80 7,62 4,39 
НІР05 0,14 0,31 0,67 0,32 
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2. Вплив строків сівби і доз мінеральних добрив на формування фотосинтетичного потенціалу 
посіву рижію ярого, середнє за 2011–2013 рр., млн м2/га за добу 

 
Так, у фазу стеблування площа листкової по-

верхні була в межах від 0,075 до 1,15 тис. м2/га.  
У фазі бутонізації даний показник на контролі 
знаходився в межах 4,62 тис. м2/га.  

За внесення різних доз мінеральних добрив 
площа листкової поверхні зросла, в середньому, 
від 0,65 до 0,71 тис. м2/га залежно від варіанту 
удобрення. 

Найвища площа листкової поверхні була у фа-
зу цвітіння рижію ярого. Так, у контрольному 
варіанті даний показник становив 8,80 тис. м2/га, 
а за внесення мінеральних добрив у дозі 
N30P45K45 збільшився до 9,22 тис. м2/га.  

У фазі дозрівання площа листкової поверхні 
була в межах від 4,39 тис. м2/га на контролі й 
близько 5,15 тис. м2/га – за внесення мінераль-
них добрив у дозі N30P45K45. 

Найменші показники площі листкової поверх-
ні були відмічені нами за другого строку сівби  
на всіх фазах розвитку рослин рижію ярого. 

Аналізуючи показники фотосинтетичного по-
тенціалу посівів рижію ярого протягом веґетації, 
слід зазначити, що даний показник від початку 
вегетації до фази цвітіння зростав, після чого 
спостерігалось його зниження.  

Така закономірність простежувалася за всіх 
строків сівби. Водночас, було виявлено залеж-
ність фотосинтетичного потенціалу від дози 
удобрення та застосування гербіциду: зі збіль-
шенням дози удобрення спостерігалося збіль-

шення показника фотосинтетичного потенціалу 
за всіх сроків сівби по всіх фазах росту культури 
(табл. 2). 

Отже, на показники фотосинтетичного потен-
ціалу у посівах рижію ярого значно впливають 
фактори, що вивчалися у досліді.  

Встановлено, що внесення мінеральних доб-
рив дозою  N30P45K45 + N60 за першого строку 
сівби забезпечує формування максимальної ве-
личини фотосинтетичного потенціалу рижію 
ярого. 
Висновок. Дані експериментів свідчать: в 

умовах Прикарпаття України формування біль-
шої площі листкової поверхні рослин рижію 
ярого позитивно впливало на інтенсивність про-
цесу фотосинтетичної продуктивності, яка зале-
жала від строку сівби, мінеральних добрив і фази 
росту й розвитку рослин. Встановлено, що вне-
сення в основне удобрення мінеральних добрив 
дозою N30P45K45 за першого строку сівби забез-
печує формування максимальних показників 
площі листкової поверхні впродовж веґетаційно-
го періоду рижію ярого, які складали: у фазі сте-
блування – 1,15 тис. м2/га, а у фазі бутонізації – 
5,31 тис. м2/га, у фазу цвітіння – 9,22 тис. м2/га 
та у фазі дозрівання – 5,15 тис. м2/га. Динаміка 
фотосинтетичного потенціалу подібна до тієї, за 
якою формується площа листкової поверхні рос-
лин. 

 

Фази росту і  розвитку 
Строк сівби 

Варіант  
удобрення стеблування –

бутонізації 
бутонізація –

цвітіння 
цвітіння – початок 

дозрівання 
без добрив 0,076 0,191 0,130 

P45K45 0,083 0,200 0,134 
N30P45K45 0,094 0,204 0,139 

N30P45K45 + N60 0,092 0,205 0,141 

1-й строк сівби –  
температура 
ґрунту 1–20С 

N30P45K45 + N30 0,093 0,204 0,139 
без добрив 0,069 0,175 0,114 

P45K45 0,074 0,180 0,121 
N30P45K45 0,084 0,189 0,133 

N30P45K45 + N60 0,085 0,192 0,139 

2-й строк –  
через 5 днів 

N30P45K45 + N30 0,083 0,190 0,136 
без добрив 0,073 0,184 0,122 

P45K45 0,082 0,190 0,133 
N30P45K45 0,089 0,195 0,141 

N30P45K45 + N60 0,091 0,201 0,144 
N30P45K45 + N30 0,089 0,197 0,142 

3-й строк –  
через 10 днів 

НІР05 0,006 0,008 0,004 
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