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photosynthetiC performanCe plants  
potatoes depending on grade

Annotation. Highlights the results of research on photosynthetic productivity 
of varieties of potatoes. For a more complete understanding of the impact of the 
intensity of the growth area of the leaves and their activities on the formation of 
the final harvest tubers should be considered indicators of photosynthesis as the 
photosynthetic potential (PP) and net productivity of photosynthesis. It is important 
that the process of forming a square leaves intensively in the early period of the first 
half of the growing season, which is characterized by a generally more favorable terms 
of insolation, thermal and water regimes of the soil. The obtained data testify that 
the indicator sheet surface is significantly changed from the phase of development 
of the plants. The grade also greatly affects forming square leaves. The indicator 
square sheet surface has changed for the phases of development and acquired the 
largest expression in the phase of flowering. In the largest varieties analyzed area 
of leaf surface is enabled in grade Glazurna in the phase of flowering. To assess 
the performance of crops was found to total working area of leaf surface during 
vegetation period, i.e. the photosynthetic potential. The results of the studies found 
that the most effective area of leaf surface plantings of observed flowering potatoes. 
Most high performance photosynthetic performance for growing season of potatoes 
found on varieties of Glazurna, Ovaziya, Cimmeria, lowest in grade of Zeleniy Gay.

Keywords: potato, grade sheet surface,  photosynthetic performance.
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фотосинтетична продуктивність рослин 

картоплі Залежно від сорту
Висвітлено результати досліджень щодо фотосинтетичної продук-

тивності сортів картоплі. Дослідженнями встановлено показник  площі 
листкової поверхні у рослин в різні періоди росту і розвитку картоплі. Ви-
значено фотосинтетичний потенціал посадок картоплі за фазами розвит-
ку рослин. 

Ключові слова: картопля, сорт, листкова поверхня, фотосинтетична 
продуктивність.

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Картопля 
© У.І. Недільська, 2015



144 Збірник наукових праць
відноситься до автотрофних рослин, а отже самостійно синтезує 
всі необхідні для росту й розвитку органічні речовини. Даний 
синтез формується з утворення первинної органічної речовини, 
яка в подальшому вступає до складних біохімічних реакцій з 
поєднанням до них поглинутого з ґрунту азоту, фосфору, калію, 
інших макро-, мікро- та ультрамікроелементів. Процес завер-
шується синтезом складних вуглеводів, білків, жирів, біологічно 
активних ростових речовин, фотосинтетичних пігментів та 
інших необхідних для живого організму сполук [1].

Картопля за вимогами до тривалості дня належить до космо-
політів, тобто до нейтральних культур. Проте існує точка зору, 
що вона є коротко- або довгоденною рослиною [2], що пов’язано 
головним чином із сортовими особливостями. Різні сорти 
неоднаково реагують і на спектральний склад світла. 

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатко-
вано розв’язання даної проблеми. За дослідженнями [3] пока-
зано, що обсяги і якість врожаю до певного рівня знаходяться в 
тісній кореляції з розмірами площі листків, тривалістю та інтен-
сивністю їх діяльності та відтоку асимілянтів.

Для досягнення оптимального фотосинтезу, а отже продук-
тивності картоплі, необхідно досягти не тільки оптимального 
листкового індексу рослин на певний період вегетації, наприк лад, 
бутонізації-цвітіння, а й на більш пізні строки [4].

Посилення інтенсивності ростових процесів у картоплі, а 
також збільшення тривалості фотосинтезу супроводжується 
звичайно ростом асиміляційної поверхні. Співвідношення між 
інтенсивністю фотосинтезу і врожаєм бульб має більш складний 
характер. Фотосинтез забезпечує нагромадження первинних 
асимілянтів в листках, в той час як урожай залежить від викорис-
тання їх для росту органів рослини [5].

Для більш повного уявлення про вплив інтенсивності росту 
площі листків і їх діяльності на утворення кінцевого врожаю 
бульб необхідно враховувати такі важливі показники фотосин-
тезу, як фотосинтетичний потенціал (ФП) і чиста продуктивність 
фотосинтезу.

У цілому простежується обернена залежність між фото-
синтетичним потенціалом і чистою продуктивністю фото-
синтезу. Виходячи з їх величин стосовно конкретного сорту, 
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оптимальним слід визнати таке поєднання цих показників, яке 
забезпечує підвищення фотосинтетичного потенціалу, з таким 
зменшенням чистої продуктивності фотосинтезу, при яких одер-
жують найвищу врожайність.

Сорти зі слабкою водоутримувальною здатністю тканин 
швидше піддаються депресії фотосинтезу. 

Інтенсивність та продуктивність фотосинтезу регулюється не 
тільки зовнішніми, але й внутрішніми факторами. Одним з них є 
кількість глюкози як кінцевої сполуки циклу Кальвіна.

Інтенсивність та продуктивність фотосинтезу залежить не 
тільки від сили освітлення рослин, яка значною мірою визна-
чається габітусом куща та густотою насаджень картоплі, але й 
фотоперіоду. При довгому дні засвоєння рослинами фотосинте-
тично активної радіації підвищується. 

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було 
визначити листковий індекс і фотосинтетичний потенціал 
рослин різних сортів картоплі залежно від фази розвитку куща. 
Завданням досліджень було встановлення сортових особли-
востей картоплі за фотосинтетичною продуктивністю рослин.

Матеріали і методи дослідження. Польові досліди закла-
дались на дослідному полі Подільського державного аграрно- 
технічного університету протягом 2013-2014 рр. Агротех-
ніка загальноприйнята для зони. Усі обліки та спостереження 
проводили згідно методичних рекомендацій щодо проведення 
до сліджень з картоплею [6] і методів біологічних та агрономічних 
досліджень рослин і ґрунтів [7].

виклад основного матеріалу дослідження. Процес росту і 
розвитку картоплі та формування урожаю – це реалізація спад-
кової інформації у взаємодії з постійно мінливими факторами 
навколишнього середовища, за рахунок якого розвивається 
рослинний організм. Сортові відмінності щодо продуктивності 
визначаються особливостями бульбоутворення, розмірами і 
тривалістю активності асиміляційної поверхні листя, продук-
тивністю фотосинтезу листя, скоростиглістю сорту, швидкістю 
росту та розвитку маси рослини. 

На кожному стеблі залежно від сорту і умов вирощування 
формується 14-20 ярусів листків загальною площею 0,6-2,0 м2 на 
кущ. Звичайно найбільша кількість світла припадає на листки 
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двох верхніх ярусів, а нижні поступово поглинають все менше 
енергії світла внаслідок взаємного затінення. Максимальна 
інтенсивність фотосинтезу, як правило, спостерігається у листків 
3-4 ярусів зверху. Це пов’язано насамперед з тим, що вони отри-
мують достатню кількість енергії, характеризуються найвищим 
вмістом елементів мінерального живлення і закінчили ріст, а 
отже фізіологічно більш активні. Листки нижчих ярусів не тільки 
менше поглинають сонячної радіації, але й старіші за віком. І 
чим нижче вони розміщені, тим старіші, а отже мають невисоку 
активність фотосинтезу.

Важливе значення для інтенсивності освітлення має не тільки 
розміщення листків на стеблах рослин, але й густота стояння 
рослин на одиниці площі насаджень. При загущених посадках 
спостерігається не тільки взаємне затінення листків різних 
ярусів, але й однієї рослини іншою внаслідок великої кількості 
листків і стебел. Збільшення площі листків у посівах картоплі 
малоефективне.

Дуже важливо, що процес формування площі листків інтен-
сивно відбувається в ранні строки першої половини вегетації, 
яка характеризується, як правило, більш сприятливими умовами 
інсоляції, тепловим та водним режимами ґрунту.

Проведеними дослідженнями встановлено, що залежно від 
сорту картоплі і фенологічних фаз площа листкової поверхні 
була різною (табл. 1).

Таблиця 1
площа листкової поверхні рослин картоплі залежно від сорту, 

тис. м 2 /га (середнє за 2013-2014 рр.)

Сорт

Фази розвитку

сходи бутонізація цвітіння
початок від-

мирання кар-
топлиння

збирання

Овація 7,8 29,1 34,6 24,3 16,2
Глазурна 8,0 32,5 36,8 27,8 18,4
Кіммерія 7,3 27,2 33,1 22,1 14,5
Зелений гай 6,6 26,8 31,7 18,5 12,1
Вернісаж 7,1 26,4 32,7 20,7 14,1

Одержані дані свідчать, що показник листової поверхні 
значно змінювався від фази розвитку, що обумовлено основними 
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фізіологічними особливостями культури. Сорт також суттєво 
впливає на формування площі листків. Величина асиміляційної 
поверхні залежить від темпів наростання та тривалості актив-
ності функціонування листків. Величина урожаю визначається 
розміром максимальної площі листкової поверхні. Отримані 
результати досліджень свідчать, що листкова поверхня у сортів 
на початкових етапах розвитку майже не відрізнялася, а в подаль-
шому змінювалась залежно від сортових особливостей.

Показник площі листової поверхні змінювався за фазами 
розвитку і набував найбільшого виразу у фазі цвітіння, що харак-
теризувало рослину у найбільш активному стані росту і розвитку. 
Фаза початку відмирання картоплиння відзначена меншими 
значеннями площі листової поверхні, ще меншими показниками 
відзначено період збирання.

В аналізованих сортів найбільша площа листкової поверхні 
відмічена у сорту Глазурна (36,8 тис. м2/га), найменша – у сорту 
Зелений гай (31,7 тис. м2  /га) у фазі цвітіння, що є найбільшим 
проявом показника порівняно з іншими фазами рослини. Дещо 
меншим значенням листкової поверхні (34,6 тис. м2 /га) відмі-
чений сорт Овація порівняно з кращим сортом Глазурна. У фазі 
бутонізації площа листкової поверхні сорту Глазурна становила 
32,5 тис. м2 /га, що є найбільшим показником серед оцінених 
сортів. Інші досліджувані сорти картоплі відзначені площею 
листкової поверхні у фазі бутонізації 26,4-29,1 тис.м2/га.

Для оцінки продуктивності посівів було встановлено сумарну 
роботу площі листкової поверхні протягом вегетаційного періоду, 
тобто фотосинтетичний потенціал (табл. 2).

Таблиця 2
фотосинтетичний потенціал рослин картоплі  

залежно від сорту, тис. м2 /га добу (середнє за 2013-2014 рр.)

Сорт

Фази розвитку

сходи бутонізація цвітіння
початок  

відмирання  
картоплиння

сума за  
вегетацію

Овація 286 371 1351 391 2399
Глазурна 279 407 1545 414 2545
Кіммерія 240 351 1310 349 2250
Зелений гай 169 226 1103 302 1800
Вернісаж 272 272320 1279 328 2199
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Фотосинтетичний потенціал – це сумарна величина площі 

листків у м2/га на кожну добу протягом усього вегетаційного 
періоду. Він є одним із вирішальних факторів у визначенні 
врожайності, тому що дає уявлення про те, яка фотосинтезуюча 
площа і протягом якого часу працювала на створення врожаю. 
Вважають, що чим більший фотосинтетичий потенціал, тим 
вища врожайність, якщо при цьому не сталося значного змен-
шення чистої продуктивності фотосинтезу.

Результатами досліджень встановлено, що максимально 
ефективна площа листкової поверхні насаджень відзначена в 
період цвітіння картоплі. Зокрема, найбільш підвищені показ-
ники фотосинтетичного потенціалу в досліді було відзначено 
на сортах картоплі Глазурна, які становили 1545 тис. м2/га добу. 
Для інших досліджуваних сортів картоплі (Овація і Кіммерія) 
розраховані показники фотосинтетичного потенціалу в період 
цвітіння відповідно до сортів коливалися в межах 1310-1351 тис. 
м2/га добу. Найнижчими показниками фотосинтетичного потен-
ціалу за періоди росту і розвитку посадок картоплі були в період 
сходів. Загалом за період активної вегетації насаджень фото-
синтетичний потенціал досліджуваних рослин картоплі складав 
1800-2645 тис. м2/га·добу. Найбільш високі показники фотосин-
тетичної продуктивності за вегетаційний період картоплі вияв-
лені на сортах Глазурна, Овація, Кіммерія, найнижчі – у сорту 
Зелений гай.

висновок. Дослідженнями встановлено фотосинтетичну 
продуктивність сортів картоплі, серед яких необхідно відмітити 
Глазурну, Овацію, Кіммерію, що характеризуються найвищими 
показниками.
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Аннотация. Представлены результаты исследований фотосинте-
тической продуктивности сортов картофеля. Исследованиями установ-
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inCreasing the prodUCtiVity of Carrot roots 
and improVe qUality throUgh the seleCtion of 

new high-yielding Varieties
Annotation. Presents the results of the studies on the yield and quality of car-

rot roots depending on the selection of new high-yielding varieties. According to the 
figures in mid-season varieties Natofi and Nantes 4 with conical roots, their length 
was 20-22 and 18-20 cm, respectively. In the varieties of Shantane skvirsky and Sw-
ytnash conical form of the root length is 15-18 and 14-16 cm. Late-ripening varieties 
Autumn Queen (cylindrical shape) and Flayowee (tapered) length of root 23-25 and 
20-22 cm, respectively. Then, as in varieties Regulska (the conical shape of the root) 
and Daria (cylindrical) their length ranged from 15 to 19 cm and 18-20 cm. In three 
years on the average yield was 61,2 t/ha and 59,4 t/ha, which gave the profits of the 
crop in comparison with the control (Shantane skvirsky) 3,8 and 2,0 t/ha, respec-
tively. Late-maturing varieties stands out: Daria – the 61,8 t/ha and Flayowee – 
63,0 t/ha, which is higher than the control (Regulska) of 2,9 and 4,1 t/ha, the lowest 
yield from mid-season varieties are installed in varieties of Swytnash – 48,5 t/ha, 
late-Autumn Queen – 51,4 t/ha. High dry matter content in carrot mid-season vari-
eties were observed Natofi (16,6%) and Swytnash (15,7%), late – Flayowee (12,8%) 
and Daria (12,4 per cent). Low dry matter content was observed in varieties of Shan-
tane skvirsky of 14,2%, (middle) and Regulska is 11,3% (late maturing), which is 
taken as a control, which may be attributed to varietal characteristics. The content 
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