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УДК 633.78:631.547

ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА 
ІНТЕНСИВНІСТЬ КВІТКОУТВОРЕННЯ 

ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО НА НАСІННЯ 
ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРИЙОМІВ ЙОГО ВИРОЩУВАННЯ

В. П. Миколайко,1кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Уманський національний університет садівництва

У статті обґрунтовано застосування комплексу агрозаходів – схем 
садіння, добрив та зрошення. З’ясовано, що застосування комплек-
су агрозаходів забезпечило високу приживлюваність коренеплодів, 
оптимальну густоту рослин, яка наближена до планової, утворен-
ня більшої кількості пагонів, на яких формуються квітки та насіння, 
збільшення площі листкової поверхні і, відповідно – фотосинтетич-
ного потенціалу посіву і як результати насіннєвої продуктивності на-
сінників цикорію коренеплідного. 

Ключові слова: цикорій коренеплідний, приживлюваність, площа 
листової поверхні, фотосинтетичний потенціал, квіткоутворення.

Постановка проблеми. Однією з високопродуктивних 
культур різнобічного використання є цикорій коренеплідний 
(Cichorium intybus L.) – цінна лікарська, харчова та кормова 
рослина. Поряд з вирощуванням інших технічних високорен-
табельних сільськогосподарських культур цикорій є економіч-
но вигідною культурою, сировина якої використовується в 
харчовій та фармакологічній промисловості й інших галузях 
виробництва [1, 2].

Вивчення та удосконалення методів селекції та насінни-
цтва надасть можливість створити нові сорти та гібриди ци-
корію коренеплідного з широким спектром застосування в 
народному господарстві України, відновиться та розшириться 
вирощування культури як перспективного джерела одержання 
багатьох корисних продуктів для життєдіяльності людини [3-5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією з най-
важливіших проблем росту і розвитку рослин у технологіях 
вирощування сільськогосподарських культур, серед них і ци-
корію коренеплідного, є їх ростові процеси. За науковим забез-
печенням і практичним значенням значна кількість польових 
досліджень у рослинництві має за кінцеву мету пізнати гіпотезу 

© Миколайко В.П., 2016



80 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2016. – Вип. 3 

складних механізмів проходження етапів органогенезу культу-
ри і на основі цих знань та закономірностей створити найспри-
ятливіші умови для росту, розвитку і продуктивності рослин. 
Тому утворення листків і суцвіть, висота рослин значною мірою 
впливають на формування стеблостою і урожайності [6].

Фотосинтез є основним фактором отримання високого 
врожаю всіх сільськогосподарських культур, оскільки більше 
90% органічної речовини рослин створюється саме в проце-
сі фотосинтезу. Відомо, що продуктивність посівів визнача-
ється поєднанням численних зовнішніх і внутрішніх факторів 
(інтенсивність фотосинтезу, індекс листкової поверхні, інтен-
сивність і спектральний склад світла, мінеральне живлення, 
водний режим і багато ін.), які можуть взаємодіяти і взаємовп-
ливають один на одного. Однією з умов високої продуктив-
ність фотосинтезу є оптимізація фотосинтетичного потенціалу 
в процесі онтогенезу. Найважливішим завданням рослинни-
цтва є турбота про те, щоб площа листкової поверхні якомога 
швидше досягала оптимальних розмірів [7].

А. А. Ничипорович [8, 9] вважає, що максимальний уро-
жай забезпечується при досягненні сумарної площі листя в пе-
ріод найбільш активного росту рослин 40-60 тис. м2/га. При 
більш високих значеннях листкового індексу урожай їх най-
частіше знижується.

Мета. Вивчити вплив агротехнологічних прийомів: зро-
шення, схеми садіння і мінерального живлення на форму-
вання листкової поверхні рослин цикорію коренеплідного та 
інтенсивності фотосинтезу і квіткоутворення.

Методика дослідження. Вихідним матеріалом для до-
слідження були селекційні номери та сорти цикорію корене-
плідного, які в результаті селекційної роботи було отримано на 
Уманській дослідно-селекційній станції Інституту біоенергетич-
них культур і цукрових буряків НААН. Експериментальні до-
слідження виконано на цій же станції протягом 2012-2015 рр. 

Ґрунти Уманської дослідно-селекційної станції характе-
ризуються дуже високим вмістом рухомих сполук фосфору 
– 96,3 мг/кг та обмінного калію – 62,5 мг/кг (за методом Чи-
рикова) і низьким вмістом азоту легкогідралізованих сполук 
– 12,7 мг/кг ґрунту (за методом Корнфільда). Враховуючи ре-
зультати раніше проведених досліджень і публікацій та забез-
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печеність ґрунту елементами мінерального живлення схемою 
дослідження передбачено внесення лише азотних та калійних 
добрив навесні перед садінням коренеплодів як окремо, так і 
разом. 

Площу листкової поверхні (см2) визначали за методикою 
М. І. Орловського [10]. У польових умовах визначали кількість 
квіток на насінниках за варіантами досліду шляхом підрахунку. 

Статистичний обрахунок даних проводили методом дис-
персійного аналізу за Фішером [11].

Результати досліджень. Забезпечення рослин цикорію 
коренеплідного вологою є важливим фактором не лише для 
росту і розвитку рослин, а і для підвищення фотосинтетичної їх 
діяльності, що забезпечує активацію процесів життєдіяльності 
і збільшення листкової поверхні і, відповідно, продуктивності 
культури. Урожайність і якість насіння цикорію коренеплід-
ного значною мірою залежать від розмірів і рівня активності 
асиміляційної поверхні посіву. 

Експериментально доведено, що у середньому за чотири 
роки площа листків рослин цикорію коренеплідного залежала 
як від площі живлення насінників (схем садіння коренеплодів), 
застосування мінеральних добрив, так і від умов краплинного 
зрошення (табл. 1). 

Чим більша густота насінників, тим менша площа їх жив-
лення і менша площа листків однієї рослини. Так, у контролі 
– без зрошення і без добрив за схеми садіння коренеплодів 
60×45 см (площа живлення рослини 0,27 м2) площа листків од-
нієї рослини становила 6680 см2, за зменшення площі живлен-
ня більше, ніж удвічі (0,11 м2) за схеми садіння 45×25 см площа 
листків зменшилася на 59 см2  і становила 6621 см2. Аналогіч-
не зменшення площі листків спостерігалося у варіантах з вне-
сенням мінеральних добрив, але площа листків була більшою, 
порівняно з контролем – без добрив. Найвищу площу листків 
(6675 та 6930 см2) отримано за внесення азотних і калійних 
мінеральних добрив N45K70, найнижчу (6620 та 6802 см2) – за 
внесення лише калійних добрив. 
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Таблиця 1
Площа листкової поверхні цикорію коренеплідного 
залежно від агротехнічних заходів вирощування 

на насіння (середнє за 2012-2015 рр.)

Варіант
Кількість 
листків на 
рослині, шт.

Площа 
листкової 

поверхні, см2/
рослину

режим 
зрошення

схема садіння доза добрив 

Контроль (без 
зрошення

60×45

Без добрив 262 6680

N45 275 6862

K70 260 6802

N45K70 285 6930

45×25

Без добрив 240 6621

N45 255 6645

K70 245 6620

N45K70 265 6675

Зрошення. 
Вологість 

ґрунту 60% від 
НВ упродовж 
вегетації

60×45

Без добрив 346 8191

N45 360 8210

K70 353 8180

N45K70 370 8290

45×25

Без добрив 326 8392

N45 340 8415

K70 330 8400

N45K70 355 8425

Зрошення. 
Вологість 
ґрунту до 

фази цвітіння 
60%, у фазу 
цвітіння до 

збирання 80% 
від НВ

60×45

Без добрив 385 9596

N45 390 9620

K70 375 9600

N45K70 400 9685

45×25

Без добрив 349 9284

N45 370 9330

K70 360 9295

N45K70 385 9385

НІР05 зрошення 7,1

НІР05 схеми садіння 2,9

НІР05 добрива 5,0
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В умовах краплинного зрошення площа листкової поверх-
ні була значно більшою за обидві схеми садіння коренеплодів 
порівняно з контролем – без зрошення. Основний вплив 97,8% 
на площу листкової поверхні мав діапазон краплинне зрошен-
ня. Але зі збільшенням густоти насінників і зменшенням площі 
живлення також спостерігалося зменшення площі листків як 
без добрив, так і з внесенням мінеральних добрив. Найбіль-
шу площу листків отримано за внесення азотних і калійних 
мінеральних добрив N45K70. Застосування лише калійних до-
брив забезпечило також зростання площі листків, порівняно з 
контролем і з внесенням лише азотних та азотних і калійних 
добрив, але вона була значно нижчою.

На інтенсивність фотосинтезу впливає комплекс зовніш-
ніх факторів, таких як освітленість, температура повітря, 
вміст вуглекислого газу, вологість тощо, так і біологічні особли-
вості рослин, а особливо специфіка їхньої реакції на зовнішні 
фактори, тому процес фотосинтезу розглядають як результат 
взаємодії всього комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників 
у життєдіяльності рослин [9]. Одним з чинників підвищення 
продуктивності фотосинтезу є густота стояння рослин. Важ-
ливо сформувати таку густоту стояння рослин на насінниках, 
щоб насадження мало структуру, за якої сонячна енергія буде 
поглинатися найповніше, оскільки від неї залежить не тільки 
рівень урожайність культури, а і якість насіння. 

Спостереження за ростом і розвитком асиміляційної по-
верхні рослин цикорію коренеплідного показали, що площа 
листкової поверхні залежно від густоти рослин у середньому 
коливалася в межах 20,2-68,2 тис. м2/га (табл. 2). 

За даними А.О. Ничипорович [12], якщо фотосинтетич-
ний потенціал посівів становить 2,2-3,0 млн м2*діб/га, то вони 
вважаються добрими, середніми – 1,0-1,5 млн м2*діб/га і не-
задовільними – за 0,5-0,7 млн м2*діб/га. З’ясовано, що фото-
синтетичний потенціал, у середньому за роки досліджень, в 
контролі – без поливу за схеми садіння 60×45 см становив 2,04-
2,15 млн м2*діб/га, тобто посіви за класифікацією А. О. Ни-
чипоровича характеризуються як середні. У інших варіантах 
фотосинтетичний потенціал становив понад 3,0 млн м2*діб/
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га, тобто посіви вважаються добрими. За більшої густоти на-
сінників (схема садіння 45×25 см) фотосинтетичний потенціал 
посівів був значно вищим, ніж за схеми садіння 60×45 см, що 
зумовлено більшою густотою насінників і, відповідно – біль-
шою площею листкової поверхні посіву. Спостерігалася тен-
денція підвищення фотосинтетичного потенціалу залежно від 
застосування мінеральних добрив як в умовах краплинного 
зрошення, так і без нього.

Фотосинтетичний потенціал характеризує стан посівів. У 
наших дослідженнях в усіх варіантах фотосинтетичний по-
тенціал рослин був високим, що зумовлено добрим розвитком 
і функціонуванням їх листкової поверхні.

Таблиця 2
Площа листкової поверхні і фотосинтетичний потенціал 

цикорію коренеплідного на насіння залежно від агротехнічних 
заходів вирощування (середнє за 2012–2015 рр.).

Варіант Площа 
листкової 

поверхні, тис. 
м2 /га

Фотосинтетичний 
потенціал посіву, 
млн м2 • діб / га

режим 
зрошення

схема 
садіння

доза добрив

1 2 3 4 5

Контроль (без 
зрошення

60х45

Без добрив 20,2 2,04

N45 21,1 2,13

K70 20,8 2,10

N45K70 21,3 2,15

45х25

Без добрив 47,3 4,77

N45 47,4 4,79

K70 47,4 4,79

N45K70 47,8 4,83

Зрошення. 
Вологість 

ґрунту 60% від 
НВ упродовж 
вегетації

60х45

Без добрив 26,5 2,68

N45 26,7 2,69

K70 26,6 2,69

N45K70 26,9 2,72

45х25

Без добрив 60,8 6,14

N45 61,1 6,17

K70 61,0 6,17

N45K70 61,2 6,18
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Продовження табл. 2
1 2 3 4 5

Зрошення. 
Вологість 
ґрунту до 

фази цвітіння 
60%, у фазу 
цвітіння до 

збирання 80% 
від НВ

60х45

Без добрив 31,1 3,14

N45 31,2 3,15

K70 31,3 3,16

N45K70 31,5 3,18

45х25

Без добрив 67,1 6,78

N45 67,6 6,83

K70 67,4 6,81

N45K70 68,2 6,89

НІР05 зрошення 7,1

НІР05 схеми садіння 2,9

НІР05 добрива 5,0

Урожайність насіння залежить від інтенсивності квіткоутво-
рення рослин. Установлено, що за умов краплинного зрошення 
інтенсивність квіткоутворення була значно вищою, ніж у контр-
олі – без зрошення за обох схем садіння коренеплодів (рис. 1).

НІР05 зрошення =12,5 шт.; НІР05 схеми садіння=5,1 шт.; НІР05 =8,8 шт./рослині.

Рис. 1. Інтенсивність квіткоутворення цикорію коренеплідного залежно від 
агротехнічних заходів вирощування насіння (середнє за 2012-2015 рр.)
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Режими зрошення також впливали на формування квіток. 
Значно більше їх формувалося за режиму зрошення, коли до 
фази цвітіння вологість ґрунту підтримували на рівні 60% від 
НВ, а у міжфазний період «цвітіння – дозрівання насіння) – 
80% від НВ, порівняно з режимом, де упродовж усього веге-
таційного періоду вологість ґрунту була на рівні 60% від НВ. 

На інтенсивність квіткоутворення істотно впливали міне-
ральні добрива. Незалежно від форми і норм добрив інтенсив-
ність квіткоутворення була значно вищою, ніж без добрив як в 
умовах зрошення, так і без його застосування. Найбільше фор-
мувалося квіток за внесення азотних і калійних добрив N45K70. 
У середньому за роки досліджень, у цьому варіанті без поли-
ву формувалося в 1,03-1,10 рази, за краплинного зрошення 
в 1,70-2,00 рази більше квіток, ніж без застосування добрив. 
Основний вплив на інтенсивність квіткоутворення насінни-
ків цикорію коренеплідного мав діапазон краплинне зрошен-
ня (частка впливу становила 98,3%), частка впливу діапазону 
«добрива» та «схеми садіння висадків» була меншою і станови-
ла відповідно – 0,4 та 0,2% (рис 2).

Рис. 2. Частка впливу факторів на квіткоутворення цикорію 
коренеплідного насіннєвого призначення (середнє за 2012-2015 рр.)

Цей аналіз свідчить про те, що за вирощування насіння ци-
корію коренеплідного в умовах краплинного зрошення можна 
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досягнути високої інтенсивності квіткоутворення і, відповідно 
– високої насіннєвої продуктивності рослин. 

Отже, застосування комплексу агрозаходів забезпечило 
високу приживлюваність коренеплодів, оптимальну густоту 
рослин, яка наближена до планової, утворення більшої кількос-
ті пагонів, на яких формуються квітки та насіння, збільшення 
площі листкової поверхні і, відповідно, фотосинтетичного по-
тенціалу   і як результати насіннєвої продуктивності рослин 
цикорію коренеплідного. 

Висновки і перспективи. Установлено, що фотосин-
тетичний потенціал у контролі – без поливу за схеми садін-
ня 60×45 см становив 2,04-2,15 млн м2*діб/га, тобто посіви 
цикорію коренеплідного характеризуються як середні. У ін-
ших варіантах фотосинтетичний потенціал становив понад 
3,0 млн м2*діб/га, тобто посіви вважаються добрими. Спосте-
рігалася тенденція підвищення фотосинтетичного потенціа-
лу залежно від застосування мінеральних добрив як в умовах 
краплинного зрошення, так і без нього.

За краплинного зрошення інтенсивність квіткоутворен-
ня була значно вищою, ніж у контролі – без зрошення. На 
інтенсивність квіткоутворення істотно впливали мінеральні 
добрива. Незалежно від форми і норм добрив інтенсивність 
квіткоутворення була значно вищою, ніж без добрив як в 
умовах зрошення, так і без його застосування. За внесення 
азотних і калійних добрив N45K70 без поливу формувалося в 
1,03-1,10 рази, за краплинного зрошення в 1,70-2,00 рази 
більше квіток, ніж без застосування добрив.
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В. П. Миколайко. Фотосинтетический потенциал и интенсивность 
цветообразования семенников цикория корнеплодного на семена в 
зависимости от агротехнологических прийомов выращивания.

В статье обосновано применения комплекса агроприйомов - схем посадки, 
удобрений и орошения. Установлено, что применение комплекса агроприйомов 
обеспечило высокую приживаемость корнеплодов, оптимальную густоту рас-
тений, которая приближена к плановой, создание большего количества побе-
гов на которых формируются цветки и семена, увеличение площади листовой 
поверхности и, соответственно - фотосинтетического потенциала посева и как 
результаты семенной продуктивности цикория корнеплодного.

Ключевые слова: цикорий корнеплодный, приживаемость, площадь 
листовой поверхности, фотосинтетический потенциал, цветообразования.

V. Mykolayko. Photosynthetic potential and intensity of fl ower 
formation in seed chicory.

Applying of agricultural measures complex as planting schemes, fertilizers 
and irrigation was substantiated in the article. Consequently, use of agricultural 
measures complex provided high root crops survival, optimum density of plants 
which is close to the plan, formation of more shoots where seeds appear and more 
amount of fl owers on them, increasing of leaf surface area and therefore increasing 
of photosynthetic capacity of crops and as a result seed productivity enlarging of 
seed growers of Common Chicory.

Key words: Common Chicory, survival, leaf surface area, photosynthetic 
capacity, fl ower formation.
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