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ФОТОСИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
І ДОБОВА ПЕРІОДИЧНІСТЬ РОСТУ 
ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ 
Внесення N30P90K12o та N15P45K90 на сірих лісових 
легкосуглинкових грунтах у профіль грунту 
0—12 см при активному перемішуванні його 
дисковими знаряддями забезпечує формування 
високого показника індексу листкової поверхні і 
продуктивного фотосинтезу, що сприяє 
середньодобовій швидкості росту льону — 1,64 
мм/год з максимальними показниками — 2,57 
мм/год о 20-й год. 

Вважають, що на дерново-підзолистих серед
ньо-суглинкових грунтах оптимальною нормою 
внесення мінеральних добрив є N45P90K90, що за
безпечує одержання максимального врожаю [1, 2]. 
За даними УНДІЗ [3], доза добрив залежить від ре
гіону вирощування і попередника: у зоні централь
ного й східного Полісся після стерньових — 
N4 0 - 6 0P6 0 - 9 0К9 0 - 1 2 0; конюшини - N2 0 — 3 0P4 O — 6 0К6 0 — 9 0 

кг д.р./га. На низинних ясно-сірих грунтах найви
щий врожай льонопродукції, у тому числі довгого 
волокна, за високих показників якості і в центнеро-
номерах одержано у досліді з потрійною комбіна
цією удобрення — N30P60K120 (співвідношення NPK 
1:3:3) [4]. Застосування низьких і високих доз азоту 
не дає позитивних результатів . 

В абсолютній більшості норми внесення до
брив на різних за типом і гранулометричним 
складом грунтах вивчали при застосуванні інтен
сивної технології вирощування льону-довгунця 
за звичайного або напівпарового обробітку грун
ту з обов'язковою зяблевою оранкою. 

У багаторічних дослідженнях стаціонарного 
польового досліду на сірих лісових легкосуглин
кових грунтах вивчали рівень живлення залежно 
від способів обробітку грунту в системі біологіч
ного землеробства і його вплив на продукційний 
процес. 

У сівозміні, де розміщувався льон, перший 
варіант на всіх системах обробітку грунту був ор
ганічний, в якому за 8 років внесено лише 220 т 
гною; у другому — органо-мінеральному з обме
женою нормою мінеральних добрив — 190 т гною 
+ N230, У третьому — з половинними нормами від
повідно — 150 т гною + N2 3 0P2 4 5 і К275 і четвер
тий — органо-мінеральний з повною нормою доб
рив — 90 т гною + N 4 6 0 P 4 9 0 K 5 5 0 . Внесення 
мінімальної кількості азоту на всіх способах обро
бітку грунту сприяє істотному зростанню облист-
неності рослин льону, розміру поверхні одного 
листка, всієї рослини і площі посіву в цілому (таб
лиця). Внесення на фоні азоту фосфорно-калій
них добрив у співвідношенні NPK 1:3:4 забезпе
чує подальший розвиток асиміляційного апарату. 
Оптимальною нормою добрив на всіх способах 
обробітку грунту є N30P90K120 і близька до неї за 
основними фітопоказниками — N1 5P4 5K6 0 . Кра
щим обробітком виявляється активне рихлення 
поверхні грунту з ретельним перемішуванням 
внесених добрив у шарі 10—12 см. Фотосинте

тичний потенціал об'єднує показники формуван
ня площі поверхні листків їх роботи за певний пе
ріод часу. Формування високих урожаїв визнача
ється не лише розмірами поверхні листків, а й ін
тенсивністю засвоєння асимілюючими тканинами 
вуглекислоти і як кінцевий показник — чистої про
дуктивності фотосинтезу. 

Внесення азотних добрив у дозі г\І15кгд.р. на 
1 га сприяє зростанню фотосинтетичного потен
ціалу і чистої продуктивності фотосинтезу. Так, у 
фазі «ялинка» приріст органічної речовини при 
внесенні N 1 5 на варіанті полицевого обробітку 
зростає на 0,9 і безполицевого — 0,8 г/м2-добу. У 
період активного росту та інтенсивної асиміляції 
вуглеводів (фаза бутонізації) показники Ф ч п зрос
тають. 

На фоні N 1 5 внесення фосфорно-калійних 
добрив сприяє інтенсивному розвитку фотосин
тетичного апарату за рахунок збільшення площі 
асимілюючої поверхні. Оптимальною нормою 
мінерального живлення, що позитивно впливає 
на продукційний процес завдяки збільшенню пе
ріоду діяльності асиміляційного апарату (зеле
них листків і стебел), слід вважати N3 0P9 0K1 2 0 на 
всіх способах обробітку грунту, і насамперед ви
діляється безполицеве рихлення грунту диско
вими знаряддями, за ним плоскорізний обро
біток. 

Отже, рослини льону, незважаючи на слабо 
розвинуту асиміляційну поверхню при оптималь
ному живленні і безполицевому обробітку грунту 
характеризуються достатньою величиною чистої 
продуктивності фотосинтезу [5, 6]. Відомо, що во
на досягає 8—12 г/м2-добу. Близькі до цих зна
чень величини Ф ч п одержані й нами. 

У досліді з вивченням норми добрив і безпо
лицевого обробітку грунту одержані результати 
підтверджують загальні положення про норми та 
співвідношення між NPK і їх вплив на синтез ор
ганічних сполук. Оптимальне співвідношення 
елементів живлення на сірих лісових легкосуг
линкових грунтах за всіх способів обробітку грун
ту становить 1:3:4, а максимальне нагромаджен
ня загальних цукрів впродовж періоду вегетації 
льону-довгунця зафіксовано на рівні внесення 
повної норми мінерального живлення у дозі 
N30Р90К120. Внесення половинної норми супрово
джувалось значним зниженням утворення цук
рів, що за деякими дослідженнями [8] можна по-
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яснити позитивним впливом фосфору на пере
міщення водорозчинних вуглеводів з асимілюю-
чих органів до всієї рослини у цілому. Така дія, 
можливо, пов'язана з інтенсивним включенням 
вільних цукрів у процес біосинтезу целюлози й 
формуванням тканини стебла та підвищенням 
потреби у будівельному матеріалі. Ось чому, на 
погляд Л.Л. Кошелевої, при більшій нормі вне
сення фосфору (Р90 кг/га) та зменшенні загаль
ного вмісту полісахаридів у стеблах і внаслідок 
гальмування утворення целюлози спостеріга
ється достатньо висока концентрація вільних цу
крів. 

У фазі бутонізації загальний вміст цукрів на 
варіанті із застосуванням безполицевого обро
бітку грунту на базі дискових знарядь за повної і 
половинної норми внесення добрив зафіксовано 
найбільший синтез загальних цукрів. Таке явище 
може бути пов'язано з активним перемішуван
ням та рівномірним розміщенням їх по всьому 
профілю поверхневого шару грунту. 

Зростання суми водорозчинних цукрів й про
дуктивності фотосинтезу становлять основу для 
визначення періодичності росту як інтегрованого 
показника продуктивності льону-довгунця. 

Добовий ріст стебел льону відбувається за 
добре вираженою синусоїдальною кривою, з 
максимальними характеристиками інтенсивнос
ті росту у вечірні та мінімальними у ранкові годи
ни. Добові коливання швидкості росту льону 
більші, ніж у інших культур. 

Дослідження щодо вивчення добової періо
дичності і ритмічності росту за постійної його ре
єстрації за часом у період вегетації залежно від 
норм внесення мінеральних добрив майже пов
ністю відсутні. 

У своїх дослідах ми вперше зробили спробу 
вивчити вплив норм добрив за різних способів об
робітку грунту на добову періодичність і ритміч
ність росту льону-довгунця. На рис. (а, б, в) пока
зано криві росту протягом доби при безперервній 
їх реєстрації. Середньодобовий приріст льону у 

висоту без внесення добрив на варіанті з оран
кою становить 22,2 мм, що на 7,26 мм менше по
рівняно з внесенням азотних добрив. Однобічне 
внесення азотного живлення сприяло інтенси
фікації в стеблах льону вуглеводного обміну за 
рахунок більш активного розвитку асиміляційного 
апарату. Внесення фосфорно-калійних добрив 
на фоні азотного живлення сприяє активнішому 
росту стебел, середньодобовий приріст його при 
співвідношенні NPK як 1:3:4 і нормі N15P45K60 був 
на 12,46 мм більший порівняно з контролем, під
вищення їх до N30P90K120 дає незначне прискорен
ня росту на безполицевих варіантах. 

Мінімальна швидкість росту при внесенні 
половинної норми добрив спостерігається о 9-й 
ранку і становить 0,8 мм/год, потім поступово 
прискорюється з максимальними показниками з 
15 до 22-ї год. При внесенні повної норми NPK 
мінімальна швидкість росту 0,48—0,66 мм з 8 до 
12-ї год з подальшим зростанням і досягненням 
максимуму з 20 до 22-ї год. 

На фоні дискування грунту на глибину 10—12 
см середньодобова швидкість росту становить 
1,04 мм/год без внесення добрив, на варіанті з 
внесенням азоту—1,1 мм/год, та половинна і осо
бливо повна норма NPK дають найкращі резуль
тати. При середній швидкості росту 1,64 мм/год се
редньодобовий приріст у варіанті з включенням 
повної норми NPK найбільший і становить 39,38 
мм. Максимальна швидкість росту 2,57 мм/год о 
20-й год, а мінімальна — 0,88 мм о 8-й. 

На плоскорізному обробітку грунту періо
дичність і ритмічність зберігаються при деякому 
уповільненні погодинної швидкості росту та се
редньодобового приросту стебел у висоту. 

Отже, систематичний безполицевий обро
біток грунту із застосуванням дискових знарядь і 
внесенням повної норми мінеральних добрив у 
співвідношенні NPK як 1:3:4 восени забезпечує 
збільшення добового приросту і швидкості при 
незмінній періодичності й ритмічності росту льо
ну-довгунця. 
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Так, на органічному фоні, де під льон не вно
сили мінеральних добрив, середній урожай со
ломи за 1990—1998 pp. коливався у межах 
42,6—45,2 ц/га, а насіння 3,9—4,4 ц/га. 

На фоні органо-мінеральної системи з внесен
ням безпосередньо під льон лише обмеженої кіль
кості азотних добрив у нормі N1 5 кг д.р. на 1 га одер
жано прибавку врожаю соломи і насіння на оранці 
1,9 й 0,6 ц/га; на дискуванні 4,0 і 0,3 ц/га і на плоско-
різному обробітку 1,7 й 0,4 ц/га. На фоні органо-
мінеральної системи за внесення половини реко
мендованої норми мінеральних добрив N15P45K60 

прибавка врожаю соломи та насіння становила: на 
оранці 6,2—1,0 ц/га; дискуванні 8,2—0,9 ц/га і плос
корізному обробітку 5,4—0,5 ц/га. 

На фоні органо-мінеральної системи з вне
сенням безпосередньо під льон повної норми 

мінеральних добрив у дозі N30P90K120 прибавка 
урожаю соломи і насіння становила: на оранці 
5,1—0,8; дискуванні і плоскорізному 7,6—0,5 ц/га. 

Технологія обробітку грунту із застосуван
ням дискових борін та внесенням повної і поло
винної норм мінеральних добрив засвідчила 
найкращі результати й забезпечила одержання 
високого врожаю соломи. 

Одержана прибавка врожаю соломи за дис
кування і внесення N1 5, N-15P45K90 і N3 0P9 0K1 2 0 Що
до оранки становить: 2,1—2,0 і 6,3 ц/га; плоско-
різного обробітку 2,6—2,8 і 3,8 ц/га. 

За показниками врожайності соломи, насіння і 
волокна, а також якості льонопродукції вирізняєть
ся безполицеве рихлення на глибину 10—12 см з 
внесенням повної й половинної норм мінеральних 
добрив. 
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