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Лабораторна робота № 9 

 

ДІАГНОСТИКА ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН,  

ПРИЙНЯТА В УКРАЇНІ 

 

Мета:  засвоїти принципи методик рослинної діагностики живлення. 

Завдання: використовуючи зразки частин рослин  провести експрес-

діагностику живлення рослин азотом, фосфором і калієм. 

 

 

1. Значення і види діагностики живлення рослин 

Раціонально використовувати добрива допомагає діагностика живлення 

рослин, яка дає інформацію про забезпеченість посівів поживними елементами з 

метою управління мінеральним живленням сільськогосподарських культур. 

Найбільшу віддачу від добрив можна отримати при комплексній 

діагностиці, яка включає ґрунтову, рослинну і метеорологічну і дозволяє точніше 

встановити рівень мінерального живлення на різних етапах органогенезу або 

фенофаз рослин. 

Ґрунтова діагностика - це агрохімічне обстеження ґрунтів з метою 

визначення вмісту рухомих форм фосфору, калію, засвоюваного азоту 

(мінеральний і легкогідролі-зований), рухомих форм мікроелементів тощо. 

Рослинна діагностика може бути візуальною і хімічною (тканинна і 

листова). Візуальна діагностика рослин дозволяє за зовнішніми ознаками рослин 

зробити висновок про недостатнє або надмірне живлення посівів. 

Метеорологічна діагностика дозволяє прогнозувати ефективність добрив 

із врахуванням кількості опадів, що випали, і вмістом у ґрунті продуктивної 

вологи. 
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2. Візуальна діагностика живлення рослин 

 

Для повноцінного живлення рослини використовують переважну більшість 

із відомих хімічних елементів, найважливішими з них є азот, фосфор та калій. 

Як нестача, так і надлишок азоту в ґрунті призводить до зниження 

продуктивності культур та погіршення якості врожаю. Цей елемент може 

реалізуватися та відтікати із раніш утворених частин рослини в молоді, більш 

активні органи. Тому нестача його, в першу чергу, проявляється на вигляді 

листків, які закінчили ріст. Сповільнюється ріст стебла, листків та коренів. 

Пожовтіння листків (особливо нижніх) через розклад хлорофілу змінюється 

побурінням тканин і їх засиханням, потім ці ознаки передаються на подальший 

ярус. У злаків укорочується суцвіття (колос зверху, волоть знизу) і виникає 

малоозерненість колосу. Формується щупле, невиповнене зерно. Характерне 

пожовтіння нижніх листків кукурудзи починається з верхнього кінчика листка, а 

продовжується впродовж центральної жилки, причому краї листка деякий час 

залишаються зеленими. Оптимальне азотне живлення культури дозволяє 

максимально реалізувати потенціал сорту та отримати високоякісну продукцію. 

Дефіцит фосфору починає проявлятися з нижніх листків, вони мають 

зелений колір із блакитним відтінком (за достатньої кількості азоту), але між 

жилками з'являються бурі плями, які згодом зливаються, і листок повністю 

засихає. Часто на стеблі та листі утворюється фіолетово-червоний відтінок, а краї 

листкових пластинок загинаються догори. У цілому рослини відстають у рості та 

сповільнюється їх онтогенез (табл. 1). 

Дефіцит калію порушує метаболізм у рослинах; ослаблюється діяльність 

деяких ферментів, погіршується вуглеводнево-білковий обмін, збільшуються 

втрати цукрів на дихання, що зумовлює утворення щуплого зерна, зниження 

схожості та життєздатності насіння. Недостатнє калійне живлення призводить до 

збільшення грибкових захворювань та погіршення лежкості, а також може 

призвести до "краєвого опіку" нижніх листків. При хронічному калійному 

голодуванні призупиняється ріст стебел та міжвузлів, затримується дозрівання 

зерна та плодів. 
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Таблиця 1 

Колір рослин як ознака нестачі елементів живлення 

Колір рослин Культура Фаза росту 

і розвитку 

Елемент, 

якого бракує 

Жовтий Зернові озимі та ярі Сходи-кущення Калій 

Жовтий Льон Сходи, фаза ялинки Калій 

Світло-зелений Ярі зернові, льон Кущення, вихід в 

трубку, ялинка 

Мідь 

Світло-зелений Ярі зернові, льон Кущення, ялинка Азот 

Палевий Льон Ялинка Бор 

Оливково-зелений Картопля Бутонізація Фосфор, калій 

Темно-зелений з 

блакитним відтінком 

Цукрові буряки 6-8 листків Фосфор 

Зеленувато-жовтий з 

коричневим 

відтінком 

Цукрові буряки 6-8 листків Калій 

Червоно-фіолетовий Озимі зернові Фаза 3-х листків, 

початок кущення 

Фосфор 

Ліловий Озимі та ярі 

зернові 

Сходи, кущення Фосфор 

Сірий Овес 3 листка, початок 

кущення 

Марганець 

 

 

3. Переносні лабораторії для діагностики живлення рослин 

Існує кілька переносних лабораторій, які компактні, зручні та прості у 

застосуванні й дозволяють отримати досить точні результати з визначення 

забезпеченості рослин азотом, фосфором і калієм. 

Для визначення ступеня забезпечення рослин макроелементами 

використовують прилад типу ОП-2, призначений для діагностики живлення 

рослин азотом, фосфором і калієм безпосередньо на місці знаходження 

досліджуваних рослин. Прилад призначений для використання в агрохімічній 

практиці у польових умовах. Він складається з набору скляних деталей, 

інструментів і хімреактивів, необхідних для проведення аналізів. 
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Визначення можна провести на зрізах будь-яких частин рослин, причому 

слід мати на увазі, що органічні сполуки, які визначаються цим методом, 

сконцентровані в органах, збагачених судинно-провідною системою, тобто у 

стеблах і черешках листків. У нижніх ярусах рослин їх більше, ніж у верхніх. 

Молоді рослини ними більш збагачені порівняно зі старими, а такі сполуки, як 

нітрати, у фазі цвітіння майже зникають у тканинах навіть добре забезпечених 

рослин. Унаслідок цього найбільш різкі відмінності між забезпеченими і 

незабезпеченими поживними речовинами рослинами найпомітніші у молодому 

віці до фази цвітіння, тобто тоді, коли застосування підживлення найбільш 

ефективне. При вивченні динаміки живлення рослин слід враховувати, що 

найважливішими фазами розвитку рослин, коли доцільно відбирати рослини для 

аналізу, є наступні чотири терміни: 

1) до початку кущення або розгалуження; 

2) найбільш рання бутонізація, а у злаків - стеблування, початок 

трубкування; 

3) бутонізація, а у злаків - трубкування; 

4) цвітіння. 

Порядок роботи. Всі визначення проводять на грубих зрізах (краще 

поперечних) частин рослин, які для аналізу кладуть на предметне скло. Усі 

визначення базуються на кольорових реакціях, порівнянні інтенсивності 

забарвлення з відповідними шкалами для кожного з елементів, де оцінка дається у 

балах. Шкали, наведені у таблицях 4,32-4,34, відповідають забезпеченню молодих 

рослин. Для більш дорослих рослин і фаз кінця бутонізації, трубкування і до 

початку цвітіння оцінка повинна бути знижена на 1-2 бали по нітратах і на 1 бал 

по фосфору і калію. 

Визначення нітратів. На предметне скло кладуть з проміжками 1-2 см 

зрізи тієї чи іншої частини рослини. Потім на кожен зріз наносять по одній краплі 

1%-го розчину дифеніламіну і слідкують за зміною забарвлення. Отримане 

забарвлення за інтенсивністю порівнюють зі шкалою. Результати записують у 

балах шкали, які розмежовані за ступенем потреби рослин у азотних добривах. 

Вміст нітратів у рослинах зменшується з віком рослин, а до цвітіння вони майже 
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зникають. Слід пам'ятати, що реактив дифеніламін добре зберігає свої 

властивості, але при забрудненні, про що свідчить помутніння, його слід відразу 

замінити свіжим. 

Таблиця 2 

Шкала потреби рослин у азотних добривах 

Бал Візуальні ознаки забарвлення зрізу Вміст нітратів 

1 Блідо-блакитне, інтенсивно з'являється обвуглення низький 

2 Синє, поступово зникаюче середній 

3 Темно-синє або темно-лілове, швидковиникаюче високий 

 

Визначення фосфатів. На сухе предметне скло, під яке підкладено папір, із 

проміжками 2 см кладуть зрізи, продавлюють скляним пестиком, наносять 

краплю моліб-деновокислого амонію. Зріз відсовують вбік, на нього і на пляму 

соку наносять послідовно по 1 краплі розчину бензидину і оцтовокислого натрію. 

За наявності фосфатів на склі з'являється синє забарвлення, інтенсивність якого 

порівнюють зі шкалою і визначають бал та потребу в фосфорних добривах. 

Таблиця 3 

Шкала потреби рослин у фосфорних добривах 

Бал Візуальні ознаки забарвлення зрізу Вміст фосфору 

1 Світло-блакитне, судинні пучки темні низький 

2 Світло-синє, судинні пучки сині середній 

3 Темно-синє, судинні пучки чорно-сині високий 

 

Визначення калію. На сухе предметне скло, під яке підкладено папір, із 

проміжками 2 см кладуть зрізи. Потім їх продавлюють скляним пестиком і 

відсовують вбік, залишивши пляму соку. На пляму соку і на зріз наносять 1 

краплю 5%-го розчину кобаль-тонітриту натрію, через 1 хв. додають 1-2 краплі 

соляної кислоти для розчинення надлишку реактивів і перемішують вміст 

скляною паличкою для прискорення реакції. Через 3-5 хв. порівнюємо 

забарвлення осаду з кольоровою шкалою. Визначають бал та потребу в 

фосфорних добривах. 
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Таблиця 4 

 Шкала потреби рослин у калійних добривах 

Бал Візуальні ознаки забарвлення зрізу Вміст калію 

1 Солом'яно-жовте низький 

2 Жовтогаряче середній 

3 Червоно-сурикове високий 

   

1 Світло-рожеве низький 

2 Жовте середній 

3 Жовто-жовтогаряче високий 

 


