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!. А. ГОЛУБ 

ФОТАСIНТЭТЫЧНАЯ ДЗЕйНАСЦЬ ПАСЕВАУ АЗIМАГА ЖЫТА 

У З.дЛЕЖНАСЦI АД НОРМ ВЫСЯВАННЯ 

1 ДОЗ АЗОТНЫХ УГНАЕННЯУ. 

Важнейшымi паказчыкамi фотасiнтэтычнай дзейнасцi раслiн, якiя 
вызначаюць ix прадукцыйнасць, з'яуляюцца велiчыня плошчы лiсцяу, 
дынамiка яе фармiравання i прадуктыунасць фотасiнтэзу адзiнкi лiста
вой паверхнi. Фiзiёлагi [1-4] адзначаюць, што залежнасць велiчынi 
ураджаю усёй бiямасы i зерня ад велiчынi фотасiнтэтычнага патэнцыялу 
(ФП) i максiмальнай плошчы лiсцяу пасевау выяуляецца у форме адна
вяршыннай крывой, оптымум якай для зерня змешчаны у вобласць мен
шых велiчынь ФП, чым для бiямасы. 

У залежнасцi ад умоу надвор'я i агратэхнiчных умоу вяршыня опты
муму крывой зрушваецца цi у бок меншых, цi большых значэнняу. Па 
гэтай прычыне агратэхнiку вырошчвання сельскагаспадарчых раслiн 

неабходна удасканальваць такiм чынам, каб прыход энeprii сонечнай ра
дыяцыi, бiялагiчныя асаблiвасцi сартоу, ступень забяспечанасцi раслiн 
вiльгаццю i элементамi жыулення складалi сiстэму, здольную забяспе
чьщь найвышэйшыя у дадзеных умовах каэфiцыент выкарыстання сонеч
пай энeprii i ураджай. 

3 мэтай удакладнення i аптымiзацыi важнейшых элементау iнтэнсiу
най тэхналогii вырошчвання тэтраплоiднага азiмага жыта сорту Пухау
чанка (нормы высявання, дозы i тэрмiны унясення азотных уrнаенняУ) 
вьшучалi асаблiвасцi фармiравання ураджаю у залежнасцi ад узроуню i 
дынамiкi паказчыкау фотасiнтэтычнай дзейнасцi пасевау. 

Пастауленыя задачы вырашалiся )r палявых доследах ( 1985-

Т а б л i ц а 1. Фотасiнтэтычны nатэнцыял раслiн азiмага жыта (млн. м2/сут) i •1ыстая 
nрадуктыунасць фотасiнтэзу (r/(м2 · сут)) 

ФП расл iн за 1 ФП раслiн за рэпра- 1 ЧПФ у сярэднiм за 
ве~етацыю дукты)}ны псрыяд неrетацию, r/(м'·сУт) 

Норма 

Угнаевне 
высявання, 

млн. r..: r..: r..: r..: r..: r..: r..: r..: r..: 
зярнят (rа 

ф ,._ 00 ф ,._ 00 ф ,._ 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 

"' ~ "' ~ "' "' "' "' "' - - - - -· - -
Р 70 Кш - фон 3 2,14 4,66 4,08 1,34 2,84 2,69 2,24 1 ,92 1,59 

4 2,60 5,70 4,69 1,53 3,51 3,10 2,17 1,67 1,44 
5 3,40 6,30 5,40 1,83 3,74 3,45 1,68 1,62 1,32 
6 3,32 6,61 5,79 1 '72 3,92 3,65 1,87 1,53 1,28 

Фон+ N 60 3 4,04 6,68 4,96 2' 10 4,15 3,25 2,26 1,73 1,80 
4 4,58 8,05 6,12 2,40 4,95 3,99 2 ,21 1,58 1,49 
5 4,65 8,38 6,59 2 ,48 5,10 4,24 2,18 1,64 1,47 
6 4,95 8,43 6,46 2,45 4,94 4,01 2, 14 1,74 1,57 

Фон + N90 3 5,05 6,90 5,68 2,73 4,11 3,60 2,29 1,74 2' 11 
4 5,44 7,82 5,63 3,06 4,63 3,53 2,24 1,62 2,15 
5 5,84 8,80 6,59 3,32 5,22 4,09 2,23 1,54 1,78 
6 5,98 9,16 6,71 3,22 5,29 3,98 2,16 1,56 1,82 

Фон + N120 3 5,15 7,84 5,02 2,69 4,63 3,13 2 ,48 1,57 2,43 
4 6,06 8,89 5,58 3,14 5,16 3,44 2,17 1,45 2 ,20 
5 6,51 9,31 6,18 3,49 5,40 3,80 2,09 1,43 1,96 
6 6,45 9,05 6,00 3,25 5,21 3,64 2' 11 1,47 2 , 12 

Фон + N1 o;0 3 5,59 7,98 6,22 3,03 4,81 3,94 2,20 1,61 1,90 
4 6,96 8,51 6,56 3,78 4,95 4,05 1,82 1,56 1,89 
5 6,90 8,76 7' 10 3,55 4,93 4,29 1,80 1,49 1 '71 
6 6,98 8,65 6,81 3,53 4,77 4,06 1,82 1,50 1,81 
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1988 гг.), закладзеных на дзярнова-падзолiстай глебе эксперыменталь
най базы «Вусце» Вiцебскай вобласцi. Падрабязная хараiпарыстыка 
глебы i методьша пастаноукi досJJедау выкладзены у [5, 6]. Схема дос
ледау паказана у табл. 1. 

Схема доследау прадугледжвала чатыры нормы высявання насення 
(3-6 млн. шт/га) i пяць доз азотных угнаенняу (No,бti,9CI,l20 , l5o). Фосфар
на-калiйныя угнаеннi уносiлi агульным фонам (Р 7е~К 110 ) восенню. Папя
рэднiк- ячмень. Агульная пло-
шча дЗЯJlЯ нкi 75, улiковая- nлошчолiсцяу,м2/м2 

50 м 2 . Пауторнасць чатырохра зо- 8 
nая. 

Для вызначэння дынамtкt на- б 
за пашвання сырой i сухой бiяма-

а 

сы органамi раслiн, плошчы 4 , 
~. JJicця)i i сцёблау здыманне рас-

Jiiнных узора)• праводзiлi праз 2 ''......____" ~ 
кожныя 8-10 дзён. Плошчу aci- '---~"~, 
м i л я ц ы й н а й н а верх н i о р г а н а у, О .__~_.._ _ _.___. _ _._ _ _.___. _ __.____j-i:..-:::::::. 

фотасiнтэтычны патэнцыял, чыс-
тую прадукцыйнасць фотасiнтэзу в 
(ЧПФ) вызначалi па агульнапры-
нятай методьщы [7]. б 

4 

2 Дынамiка нарастання i адмiраннн лiста
вой паверхнi аэiмага жыта на праuягу 
вегетаuыi 1987 г.: норма вьrсявання 
5 млн. зярнят/га (а), доза азоту 90 кг/га 

(б) 10 20 30 10 20 JO 10 20 JG 
май чэрtJень лiпень 

Вывучалi таксама дынамiку нарастания i адмiрання лiставой па
верхнi сцёблау i каласоу азiмага жыта на працягу вясенне-летняй веге
тацыi . Рэзультаты улiкау сведчаць аб тым, што раслiны азiмага жыта 
адносна хутка фармiруюць максiмальную лiставую паверхню. Плошча 
лiсцяу у пасевах дасягае свайго максiмальнага значэння у канцы фазы 
выхаду у трубку, затым векаторы час застаецца на адным узроунi, а у 
перыяд каласавання пачынае рэзка змяншацца за кошт адмiрання лiс
цяу. 

Фармiраванне лiставой паверхнi у азiмага жыта цесна звязана з нор
май высявання насення i узро)•нем мiнеральнага жыулення (рысунак). 
Пры павелiчэннi нормы высявання максiмальная плошча лiсцяу значна 
павышаецца. Без унясення азотных угнаенняу максiмальная плошча лiс
цяу складала у залежнасцi ад нормы высявання 1,32-1,95 у 1986 г . , 
3,15-3,90 у 1987 г. i 2,24-2,85 м 2/м 2 у 1988 г. 

Унясенне азотных угнаенняу у дозе N60 павялiчвала у 1,5-2 разы 
максiмальныя nамеры плошчы лiсцяу, якая складала у розвыя гады ад 
30-45 пры норме 3 да 40-60 тыс. м 2/га пры норме 6 млн. зярнят/га. Па
вышэнне доз азотных угнаенняу да N90,120,1so садзейнiчала росту лiста
вой паверхнi як за кошт колькасцi лiсцяу, так i ix памерау . Максiмум 
плошчы лiсцяу дасягау 82 тыс. м2/га (норма высявання 6 млн. зярнят/га, 
доза азоту 150 J<Г/га, 1987 г.). 

Адмiранне i пажауценне лiсцяу адбываецца хутчэй у варыянтах з 
павышанай нормай высявання (6 млн . зярнят/га) на ycix дозах азотных 
угнаенняу. У рэпрадуктыуны перыяд плошча лiсцяу у варыянтах з нор
май высявання 4 i 5 млн. зярнят/га таксама хутка змяншаецца, застаю
чыся усё ж на больш высокi~1 узро)rн i, чым на астатнiх варыянтах. У вы 
»iку працягласць актыунай работьJ лiсцяу у рэпрадуктыуны перыяд бы-
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ла найбольшай у варышrтах з нормамi нысяваiiiiЯ 4-5 млн . зярнят/rа. 
Асiмiляцыйная паверхня сцёбJiау дасяrае свайrо максiмальнаrа зна

чэння у перыяд каласавання-цвiцення, калi лiнei"IIIЬI рост сцябла спы
няецца. У перыяд фармiравання зяр11яваi< i ix налiван11я разам з некато
рым павелiчэннем паверхнi каласоу назiраецца знiжэнне асiмiляцый11ай 
паверх!{i за I<ОШТ адмiрання непрадуктыуных, а затым пажауцення 
ycix сцёблау. 

Аналаriч11ая заканамернасць назiрае1ща i у дынамiцы сумарна!"1 асi
мiляцыйнай паверхнi раслiн азiмага жыта, маi<сiмум яко1"1 прыпадае на 
перыяд каласавання-цвiцення. Розныя тэмпы нарастання i адмiра1111Я 
асiмiляцыйнай паверхнi раслiн абумовiлi адрозненнi варыянтау па велi
чынi ФП (табл. 1). 

Працяrласць актыунай работы фотасiнтэтычна1"1 паверхнi раслiн 
цесна звязана з узроунем мiнеральнаrа жыуле1111Я i норм высявання на
сення. ФП раслiн за вегетацыю узрастае з павелiчЭII!iем 110рм высявання 
з 3 да б млн. зярнят/rа. Унясенне азотных уrнаенняу садзе!"1нiчае больш 
працяrлай рабоце асiмiляцыйнага апарату раслiн i адпавсдна велiчынi 
ФП раслiн. Апошняя залежыць таксама ад умоу надвор'я. Так, у 1987 г. 
халаднаватае, з частымi дажджамi надвор'е садзейнiчала больш пра
цяrлай рабоце асiмiляцыйнай паверхнi, i ФП раслiн за веrетацыю знач
на перавысiу паказчыкi 1986 i 1988 гг., а за рэпрадуктыуны перыяд быу 
вышэйшы у 1,5-2 разы. 

Пасевьr, дзе фармiравалася большая велiчыня ФП раслiн за рэпра
дуктыуны перыяд, мелi перавагу перад iншымi варыянтамi, бо iменна у 
гэты перыяд iдзе фармiраваннс i ;rалiванне зярняукi, таму больш высокi 
ФП дазволiу раслiнам i пасевам азiмаrа жыта назапасiць больш cyxix 
рэчывау, што ста~юуча адбiлася на налiваннi зерня i на канчатковай ве
лiчынi ураджаю. 

Сумарнае вазапашванне арrанiч11ых рэчывау цесна залежьщь ад ве
лiчынi ФП i ЧПФ. 

Шматлiкiя даслсдаваннi паказваюць, што на працяrу веrетацыi ве
лiчыня ЧПФ змяняецца у шырокiм дыяпазоне пад уплывам умоу вы
рошчвання. 3 павелiчэннем аптычнай шчылыrасцi i плошчы лiсцяу пасе
вау пры iншых аднолькавых ул10вах назiраецца прамалiнейнае змяншэн
не велiчынi ЧПФ [2, 3, 7]. 

У нашых даследаваннях велiчыня ЧПФ вагалася у дыяпазоне ад 3,69 
да 9,77 г/(м 2 ·сут) у разлiку па фотасiнтэтыч11аму патэнцыялу лiсцяу i 
ад 1,28 да 2,48 г/(м 2 · сут) у разлiку па ФП усёй раслiны. Гэтыя ваганнi 
ЧПФ абумоулiваюцца змяненнямi прыходу ФАР i змяншэння асветле
насцi раслiн у пасевах. Залежнасць ЧПФ ад узроуню мiнеральнага жыу
лення апасродкавана праз памеры асiмiляцыйнай паверхнi. Як правiла, 
з павелiчэннем ФП раслiн у пасевах ЧПФ змяншаецца. Адрозненнi па
мiж фонамi угнаенняу звязаны са змяненнем толы<i абсалютных значэн
няу ЧПФ, таму фармiраванне аптымалыrай структуры пасевау з дастат
кова высокiмi ФП i ЧПФ забяспечвае найбольшае назапашванне paCJii
нaмi cyxix рэчывау. 

Трахгадавыя улiкi паказалi, што долевы удзел асобных органау у 
фармiраваннi агульнай бiямасы pacJ!iн азiмага жыта неаднолькавы i 
значна змяняецца на працягу вегетацыi. На першых этапах развiцця ас
ноуную долю складаюць лiсцi. Затым павялiчваецца удзельная вага 
сцёблау i змяншаецца ДС'Т!Я лiсцяу, i, нарэшце, у рэпрадуi<Тыуны перыяд 
у агульнай масе раслiн усё большую частку займаюць каласы. 

Заканамерная змена назапашвання cyxix рэчывау у асобных орга
нах раслiн азiмага жыта абумоулiвае характар назапашыtння ix цэ.~ай 
раслiнай. У фазу I<ушчэння назiраецца павОJIЫiае назапашванне сухой 
бiямасы. Пачынаючы з выхаду раслiн у трубку, прырост сухой масы 
рэзка павялiчваецца, затым I<рыху знiжаецца у фазу цвiцення i зноу ад
науляецца пасля цвiцення. Сухая бiямаса раслiн дасягае свайго максi
малЬ!Iага значэння у фазу малочна-васковай спеласцi зерня. 
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Т а б л i ц а 3. I(арэляцыйныя сувязi 9раджайнасцi з паказчыкамi фотасiнтэтычнаА 
дзейнасцi азiмага жыта 

Каэфiцыент l<ар эJJ яцыi, г 
Ра элiкоnыя 

Паказч1-.. 1К 

1 1 1 

а пть.мальщ,·я 

1986- значэннi 
1986 г . 1987 г . 1988 Г. 1988 гг . пака зчыкаУ 

ФП лiсцяу за вегетацыю, млн. 

м2/дзён 0,91 0,81 0,66 0,78 3,35 
ФП лiсцяу· за рэпрадуктыуны ne-

рыяд, млн. м2/дзён 0,90 0,83 0,76 0,57 1,06 
ФП раслiн за вегетацыю, млн. 

м2/дзён 0,96 0,82 0,77 0,77 10,2 
ФП раслiн з а рэпрадуктыуны ne-

0,96 рыяд, млн. м2/дзён 0,77 0,87 0 ,65 6,75 
ЧПФ у сярэднiм з а ве гетацыю, 

г/(м 2 лiсця у ·сут) 0,91 0,83 0,87 0,49 3,86 
ЧПФ у сярэднiм за вегет ацыю, 

r/ (м 2 раслiн · сут) 0,75 0,59 0,79 0,20 1,92 

Павышаная тэмпература паветра 1988 г. (сума эфектыуных тэмпера
тур ВЬIШЭЙ за + 10 °С перавысiла норму на 21 0°) i перЫЯДЫЧНЫЯ даЖДЖЫ 
спрыялi назапашванню сухой бiямасы раслiнамi да фазы васковай спе
ласцi. У варыянтах без азоту i з дозай яго N150 максiмум бiямасы назi
рауся у фазу малочна-васковай спеласцi зерня. У сувязi з rэтым налi
ванне зерня у гэтых варыянтах адбывалася толькi за кошт адтоку арга
нiчных рэчывау са сцёблау i лiсцяу. Унясенне азотных уrнаенняу у 
дозах Nso,9o садзейнiчала назапашванню сухой бiямасы раслiнамi у мiж
фазны перыяд малочна-васковай спеласцi. Налiванне зерня адбывалася 
не толькi за кошт адтоку асiмiлятау са сцёблау i лiсцяу, але i за кошт 
зноу сiнтэзаваных прадуктау фотасiнтэзу. 

Такiм чынам, у пасевах, якiя мелi больш высокi ФП у рэпрадуктыу
ны перыяд, вазапашванне сухой бiямасы раслiнамi працяrваецца больш 
доугi час, што станоуча адбiваецца на налiваннi зерня i канчатковьrм 
ураджаi. 

Ураджайнасць зерня вагалася па гадах даследаванняу. Найбольшая 
яна была у 1987 г . , што абумоулена больш высокiм фотасiнтэтычным 
патэнцыялам лiсцяу i раслiн у рэпрадуктыуны перыяд i працяrлым 
перыядам налiвання зерня . Калi на безазотным фоне ураджайнасць зер
ня склала у 1986 г. ад 24,3 да 31,6 ц/rа, у 1988 г .- ад 25,5 да 30,3 ц/га, 
то у 1987 г.-44,1-45,5 ц/га. 

Максiмальная ураджайнасць зерня у сярэднiм за 3 гады (59,9 ц/rа) 
была сфармiравана у пасевах азiмага жьпа з нормай высявання 5 мл1r . 
зярнят/rа на фоне мiнеральных угнаенняу Р 7оК 1 1о i веснавой азотнай 
падкормкi у дозе N9d кr/ra. Далейшае павышэнне доз азотных уrнаенняу 
i дробнае ix унясенне, а таксама павелiчэнне норм высявання не садзей 
нiча л i павышэнню ураджайнасцi, а нават прыводз iлi да яе з нiжэ ння пры 
высокiх норма х высяваriiiЯ у вынiку пагаршэ1111Я аптыч11ы х ула с цiвасцей 

пасевау [8, 9]. 
Аналiз эксперыментальных да11ых i вызначэнне хараl<тар у колькас

вай залежнасцi ураджайнасцi зерня ад элементау прадуктыуна сцi i па 
казчыкау фотасiнтэтычнай дзейнасцi пасевау азiмаrа жыта па1< азалi, 
што боJIЬШ працяrлая работа лiставой i iншай асiмiляцый11ай паверхнi на 
працяrу вегетацыi i асаблiва у рэпрадуктыуны перыяд забяспечвае най 
больш поунае налiванне зерня i максiмальную ураджа!1насць. Гэта пац
вярджаецца выеокай ступенню карэляцыi памiж ураджайнасцю зерня 
i фотасiнтэтычным патэнцыялам з а вегетацыю i рэпрадуктыуны перыяд 
(табл. 3). 

Залежнасць ураджайнасцi зерня ад ЧПФ апасродкавана пра з ФП 
раслiн . Як правiла, чым вышэйшы ФП, ты м нiжэйшы ЧПФ з- за з 11iжэння 
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асвет.iтенасцi rraceвay. Па гэтай прычыне памiж ураджайнасцю зернЯ 
i ЧПФ не за)rсёды назiраецца цесная сувязь. 

РазлiJ< па урауненнях крывых рэгрэсiй аптымальных значэнняу па
казчыJ<ау фотасiнтэтычнай дзейнасцi для фармiравання найбольшага 
ураджаю паказау, што велiчыня ФП лiсцяу i ФП раслiн за рэпрадук
тыуны перыяд, якi знаходзiцца на узроу·нi 10,2 i 6,75 млн. м 2/дзён адпа
ведна, i ЧПФ у сярэднiм за вегетацыю каля 2 г/м 2 раслiн у суткi здоль
ны забяспечыць высокую ураджайнасць тэтраплоiднага азiмага жыта 
сорту Пухаучанка. 

Такiм чынам, аптымiзацыя умоу вырошчвання шляхам падбору гуш
чынi стаяння раслiн i узроу11яу мiнеральнага жыулення садзейнiчала 
найлепшаму спалучэнню працэсау фармiравання асiмiляцыйнай паверх
нi, асаблiва у рэпрадуктыуны перыяд. Гэта забяспечвае найбольшае 
вазапашванне cyxix рэчывау, што станоуча адбiваецца на налiваннi зер
ня, суадносiнах памiж зернем i саломай i на канчатковай велiчынi ура
джаю. 

Вывады 

1. Назапашванне арганiчнага рэчыва ураджаем жыта цесна звязана 
з прадуктыунасцю фотасiнтэзу i асiмiляцыйным апаратам раслiн. 

2. Ivlаксiмальная плошча лiсцяу фармiруецца у варыянце з найвы
шэйшай нормай высявання (6 млн. зярнят/rа). Аднак найбольшая пра
цяrласць актыунай работы фотасiнтэтычнага апарату адзначаецца пры 
нормах высявання 4- 5 млн. зярнят/rа i абумоулiваецца больш нiзкiмi 
тэмпамi адмiрання асiмiляцыйнай паверхнi раслiн. 

3. На веrетацыйны перыяд прыпадае 40- 45% велiчынi фотасiнтэ
тычнаrа патэнцыялу раслiн, а на рэпрадуктыуны- 55-60%. Большая 
частка фотасiнтэтычнага патэнцыялу пасевау у рэпрадуктыуны перыяд 
стварае перавагу у назапашваннi cyxix рэчывау i павелiчэннi долi зерня 
ва ураджаi бiямасы. 

4. Цесная залежнасць ураджайнасцi зерня ад паказчьшау фотасiн
тэтычнай дзейнасцi пасевау азiмага жыта сорту Пухаучанка пацвяр
джаецца выеокай ступенню карэляцыi (ЧФПрасл=0,78). Максiмальная 
ураджайнасць зерня у сярэднiм за трь1 гады (59,9 ц/га) атрымана пры 
норме высяван 1 1Я 5 млн. зярнят/rа i дозе уrнаенняу NgaP7oKtto-

Summary 

The resulls of ficld experiments wilh \viпtcr гуе аге presenled. It is slюwn lhat opli
mization of the growing conditions for the rye Ьу selecting tl1e p1ant stand density and 
mineral nutrilion level is very helpful for estaЬlishing the best comЬination of lhe pro· 
cesses of forming thc assimilation surface and duration of the photosynthetic appara~us 
operalion, especial1y, in thc reproduction period. All lhese ensure the largcst accumula!t~n 
of dry matter, have а positive effect оп lhe !l1e grain formatioп, the proportion of the graш 
an<i stra\V, and lhe final yield. 
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