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Аннотація. Розглянута можливість застосування методу лазерної 

спектрофлуориметрії сільськогосподарських культур. Досліджено вплив віку, 

ярусу рослини, сторони листка на флуоресценцію хлорофілу, що дало 

можливість отримати корисну інформацію щодо стану рослини протягом 

розвитку. Метод лазерної спектрофлуориметрії дозволяє проводити швидкий, 

точний та неруйнівний контроль стану рослин через вимірювання in vivo  

параметрів флуоресценції хлорофілу зеленого листка.  
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Abstract. The possibility of application of laser spectrofluorometry of agronomic 

plants is discussed. The effect of the nodal position, age, side of the leaf on 

chlorophyll fluoresecence of leaf was investigated. Laser spectrofluorometry is 

characterized by high sensitivity and gives a non-destructive estimate of in vivo 

fluoresecence parameters of agronomic plants. 
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Однією з задач сучасного рослинництва є розробка засобів та методів 

швидкого та точного аналізу сільськогосподарських культур впродовж 

розвитку. Флуоресцентна спектроскопія або флуориметрія − це різновид 

електромагнітної спектроскопії, який базується на аналізі флуоресценції зразка 

[1–3]. Реєстрація залежності інтенсивності флуоресценції зразка від довжини 

хвилі випромінювання флуоресценції є основою спектрофлуориметрії. Якщо 

як джерело збудження флуоресценції використовують лазер, йдеться про 

лазерну спектрофлуориметрію [4,5].  

 

Рис. 1. Лазерний спектрофлуориметр 

Схему лазерного спектрофлуориметра наведено на рис. 1. Як джерело 

збудження флуоресценції використовували азотний лазер 1 з параметрами: 

довжина хвилі випромінювання 337 нм; частота повторення імпульсів 50 Гц; 

середня потужність випромінювання 3 мВт; тривалість імпульсу 10 нс; 

розбіжність лазерного променя 3·10-3 рад. Випромінювання лазера спрямоване 

на напівпрозору скляну пластину 2 на зразок 3 (листок) або флуоресцентний 

стандарт 3 (розчин барвника). Зразок або кювету зі стандартом розміщено під 

кутом 450 до лазерного променя з тим, щоб запобігти небажаному поглинанню 

лазерного випромінювання зразком або стандартом відповідно. 

Випромінювання флуоресценції листка (чи стандарту) збирається сферичним 

дзеркалом 5, після чого воно проходить через обмежувальний фільтр 6 та 

фокусується на вхідній щілині 7 монохроматора 8. Дисперсійний елемент 



(призма) 9 монохроматора з’єднана з електродвигуном 10, який забезпечує 

обертання призми та вибір необхідної довжини хвилі. Випромінювання 

флуоресценції реєструється фотоприймачем 11 (фотоелектронний помножувач 

ФЭУ-79), електричний сигнал з виходу якого подається на підсилювач 12, 

аналого-цифровий перетворювач та ПК 13.  

Переважна більшість агрономічних рослин мають дволике листя: верхня 

(вентральна) сторона листка включає стовпчасту паренхіму зі щільно 

упакованих клітин; нижня (спинна) сторона містить губчасту паренхіму з 

меншою кількістю клітин. Таким чином верхня сторона листка має вищу 

концентрацію хлорофілу, ніж нижня. Коли флуоресценція збуджується і 

реєструється з верхнього боку листка, то максимуми випромінювання на 690 та 

735 нм, рівні по висоті; значення максимума на 690 нм, перевищує значення 

максимума на 735 нм при збудженні флуоресценції від нижньої сторони листка. 
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Рис. 2.  Спектри флуоресценції хлорофілу листків пшениці озимої 

м’якої Іванівська 60, зареєстрованих на різних ділянках листка 

Вплив позиції листка на стеблі рослини на характеристики флуоресценції 

може пов'язуватися з віком листка (молоді листки розташовані у верхніх 

вузлах) і різними рівнями фотосинтезуючої діяльності. Старіші, жовто-зелені 

листки пшениці продемонстрували вищу інтенсивність флуоресценції, ніж 



наймолодше зелене листя (рис. 2). Причина в тому ж — різна концентрація 

хлорофілу та відповідно різні рівні реабсорбції флуоресценції. Природний 

процес старіння листків рослини викликає відповідне збільшення максимуму 

флуоресценції на 690 та 735 нм. 

Метод лазерної спектрофлуориметрії дозволяє проводити швидкий, 

точний, неруйнівний контроль стану сільськогосподарських рослин через 

вимірювання in vivo  параметрів флуоресценції хлорофілу в залежності від 

різноманітних факторів. 
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