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Листки рослин – це основний орган, який забезпечує умови для 

проходження процесу фотосинтезу. Функціонально фотосинтез спрямований до 

спеціалізованих органел – хлоропластів, які складають понад 25 % маси листка. 

Хлоропласти вищих рослин містять хлорофіл а і хлорофіл b [1]. Хлорофіл і 

каротиноїди – найважливіші компоненти фотосинтетичного апарату листя. За 

хімічним складом хлорофіл є складним ефіром дикарбонової кислоти. 

Центральне місце у молекулі хлорофілу займає магній. Наявність двох варіантів 

феофитинової групи, які різняться між собою вмістом водню і кисню, зумовлює 

поділ хлорофілу на групи «а» і «б». Хлорофіл «а» має феофетинову групу з 



більшим числом атомів водню і меншим кисню – С32Н30ОN4, а хлорофіл «б», 

навпаки, з більшим кисню і меншим водню – С32Н28О2N4  [2]. 

За нормального розвитку листкового апарату вміст хлорофілу в ньому 

варіює   від 0,5 до 3 мг/г свіжої маси за співвідношення «а»/«б»=2,5/3,0 [3]. 

Варто відмітити, що в багатьох дослідженнях вміст та інтервали співвідношень 

значно більші. Залежать вони від біологічних та сортових особливостей 

культури, умов їх вирощування тощо. 

На вміст хлорофілу у листках інтенсивно впливають умови зовнішнього 

середовища – світло, живлення, водоспоживання, агротехніка тощо. Рослини в 

червоному спектрі світла утворюють широкі листки з високим вмістом 

хлорофілу, в інфрачервоному – видовженні світло-зеленого кольору. 

Варто акцентувати увагу на тому, що кількість хлорофілу у сортах ряду 

сільськогосподарських культур різниться на такому рівні, що стає сортовою 

ознакою.  

За розвитку рослин в умовах недостатнього зволоження листки рослин 

набувають темно-зеленого забарвлення з одночасним набуттям 

дрібноклітинності, підвищенням концентрації хлорофілу і зменшенням вмісту 

крохмалю. З переходом у режим нормального водопостачання названі 

рецидиви у рослин нівелюються і колір листів повертається до норми. 

Концентрація хлорофілу у тканинах рослин у великій мірі визначається 

дією макро- і мікроелементів. Такі елементи, як азот та магній, безпосередньо 

входять до його складу. Інші елементи діють на процес хлорофілоутворення 

посередньо, тобто через регулятивні функції [4, 5]. 

Антропогенна регуляція впливу, зазначених факторів зовнішнього 

середовища, на хлорофільний синтез здійснюється вибором сорту, 

попередником, обробітком ґрунту, удобренням та іншими елементами 

технології вирощування сільськогосподарської культури.  

Метою наших досліджень було вивчення впливу норм добрив на вміст 

хлорофілів у листках ріпаку ярого. 



Дослідження проводили у зерно-просапній сівозміні кафедри 

рослинництва у ВП Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Агрономічна дослідна станція» на чорноземах 

типових малогумусних середньосуглинкових із вмістом гумусу в орному шарі 

ґрунту 4,32 %.  

Погодні умови  досліджуваних років були близькими до середніх 

багаторічних показників та сприятливими для росту й розвитку рослин ріпаку 

ярого. Предметом досліджень був гібрид Юра. Технологія вирощування 

загальноприйнята для зони Лісостепу за винятком досліджуваних елементів. 

Попередник – ячмінь ярий. Схемою досліду передбачалось вивчення   

наступних норм внесення добрив: 1. Без добрив (контроль); 2. N30P20K35;            

3. N60P40K70; 4. N90P60K105;  5. N120P80K140. 

Результати досліджень. Відповідно до літературних даних удобрення 

позитивно впливає на концентрацію хлорофілу у ряду сільськогосподарських 

культур (кукурудзи, пшениці, цукрових буряків, гречки, ріпаку, редьки олійної 

та інших культур) [6,7]. Загальним для всіх культур є синхронне зростання 

вмісту хлорофілу «а» і «б» із зростанням норм удобрення. Проте, варто 

акцентувати увагу на тому, що за надмірного підвищення норм удобрення     

відмічена тенденція  до зниження вмісту хлорофілу.  

Результати наших досліджень показали, що у міру збільшення норм 

добрив спостерігалось підвищення і вмісту хлорофілів як групи «а» так і  «б» 

(табл. 1). 

Таблиця 1. 

 Вміст хлорофілу у листках ріпаку ярого  

за   різних норм внесення добрив (середнє за 2011-2012 рр.) 
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Без добрив  1,50 - 0,52 - 1,97 - 2,88 - 
N30P20K35 1,53 0,03 0,55 0,03 2,01 0,04 2,78 -0,10 



N60P40K70 1,67 0,17 0,61 0,09 2,06 0,09 2,74 -0,14 
N90P60K105 1,86 0,36 0,64 0,12 2,27 0,30 2,91 0,03 
N120P80K140 1,97 0,47 0,66 0,14 2,38 0,41 2,98 0,1 

НІР05 г - 0,14 - 0,03 - - - - 

 

Варто відмітити і те, що зі збільшенням норм удобрення співвідношення 

«а» до «б» зменшувалось у послідовності 2,88→2,78→2,74 (N60P40K70); 

подальше збільшення норм удобрення сприяло зростанню коефіцієнтів: 2,74 

→2,91→3,98, тобто замість лінійної залежності утворилась параболічна. 

 Висновки. Результати досліджень показали, що за вирощування ріпаку 

ярого гібриду Юра найвищий вміст хлорофілів «а» та «б»  було отримано за 

внесення N120P80K140. 
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