
Modern Phytomorphology 4: 377–381, 2013

© The Author(s), 2013

Вступ

Процеси макроморфогенезу відіграють 
визначну роль у реалізації потенційної 
продуктивності рослин пшениці. Стебло 
пшениці виконує важливі для рослин функції 
транспорту речовин і води на далекі відстані, 
опори для колоса. Встановлено, що стебло 
пшениці також слугує альтернативним 
джерелом вуглеводів для наповнення зерна 
(Blum et al. 1994; Blum 1998). Водорозчинні 
вуглеводи накопичуються у стеблі у період 
розтягнення і складаються з фруктанів, 
сахарози, фруктози і глюкози. Крохмаль 
знайдений у стеблі у невеликих кількостях і не 
мобілізується у період формування зерна. В 
умовах дефіциту води і високої температури 
повітря значення резервів стебла зростає у 
зв’язку з прискоренням старіння листкової 
пластинки (Asseng & van Herwaarden 
2007). Вважають, що за умов помірної 
посухи налив зерна пшениці значною мірою 
залежить від запасних цукрів стебла (Ehdaie 
et al. 2008). Формування стебла залежить 
від умов навколишнього середовища, до 
яких відносять забезпечення елементами 

мінерального живлення.
Метою наших досліджень було вивчення 

впливу забезпечення рослин озимої пшениці 
основними елементами мінерального 
живлення на темпи росту міжвузлів стебла 
пшениці та площу листків.

Матеріали і методи дослідження

Рослини озимої м’якої пшениці (Triticum 
aestivum L.) сортів ‘Миронівська 808’, 
‘Смуглянка’ та ‘Фаворитка’ вирощували в 
умовах дрібноділянкового досліду у Київській 
області за стандартною технологією. Ґрунт 
сірий лісовий. Мінеральні речовини у вигляді 
збалансованого добрива нітроамофоски 
вносили у період посіву та весною – у 
період кущіння. У варіантах з оптимальним 
забезпеченням мінеральним живленням доза 
азоту, фосфору і калію (NPK) становила 
120 кг на гектар за діючою речовиною. 
Недостатнє забезпечення мінеральним 
живленням складало 25 кг на гектар.

У фазах виходу рослин в трубку, колосіння-
цвітіння, формування зернівок, молочної 
стиглості зерна відбирали зразки рослин, 
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для яких вимірювали довжину міжвузлів. 
У фазі молочної стиглості зерна визначали 
площу листкових пластинок прапорцевого 
та підпрапорцевого листків. Результати 
опрацьовували статистично.

Результати та їх обговорення

В період виходу рослин в трубку ріст 
міжвузлів пшениці продовжувався. Дефіцит 
мінерального живлення спричиняв зупинку 
росту другого міжвузля пшениці сорту 

Рис. 1. Вплив забезпечення мінеральним живленням на ріст другого (а) та третього (Б) міжвузлів рослин озимої 
пшениці: 1 – фаза трубкування; 2 – фаза колосіння-цвітіння; 3 – фаза формування зернівки; 4 – фаза молочної 
стиглості зерна.
Fig. 1. The influence of mineral nutrition support on growth of second (а) and third (Б) winter wheat internodes: 
1 – booting phase; 2 – earing-blooming phase; 3 – corn formation phase; 4 – milky ripeness phase.
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‘Миронівська 808’ у фазі виходу в трубку 
(Рис. 1 А). За оптимального забезпечення 
мінеральним живленням ріст цього міжвузля 
продовжувався до фази колосіння-цвітіння. 
У сорту ‘Смуглянка’ вплив забезпечення 
мінеральним живленням на ріст другого 

міжвузля був незначним. У сорту ‘Фаворитка’ 
дефіцит мінерального живлення затримував 
ріст другого міжвузля і зупиняв його у фазі 
колосіння-цвітіння.

Ріст третього міжвузля пшениці найбільш 
інтенсивним був у фазі трубкування і 

Рис. 2. Вплив забезпечення мінеральним живленням на ріст четвертого (а) та п’ятого (Б) міжвузлів рослин озимої 
пшениці: 1 – фаза трубкування; 2 – фаза колосіння-цвітіння; 3 – фаза формування зернівки; 4 – фаза молочної 
стиглості зерна.

Fig. 2. The influence of mineral nutrition support on growth of fourth (а) and fifth (B) winter wheat internodes: 
1 – booting phase; 2 – earing-blooming phase; 3 – corn formation phase; 4 – milky ripeness phase.
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практично припинявся після початку 
фази колосіння-цвітіння (Рис. 1 Б). Однак, 
недостатнє забезпечення мінеральним 
живлення зменшувало кінцеві розміри 
цього міжвузля у всіх вивчених сортів 
пшениці. Найменший розмір третього 
міжвузля виявлено у сорту ‘Фаворитка’ за 
недостатнього мінерального живлення. У 
сорту ‘Смуглянка’ оптимальне живлення 
продовжувало ріст третього міжвузля до фази 
молочної стиглості зерна.

Темпи росту четвертого міжвузля 
були найвищими у фазі виходу в трубку і 
уповільнювались в подальшому (Рис. 2 А). 
Дефіцит мінерального живлення зупиняв ріст 
четвертого міжвузля у всіх сортів пшениці, 
крім сорту ‘Смуглянка’. Найменше четверте 
міжвузля за дефіциту живлення формувалось 
у сорту ‘Фаворитка’.

Ріст п’ятого міжвузля у всіх сортів пшениці 
починався у фазі виходу в трубку і відзначався 
високою інтенсивністю до фази колосіння-

цвітіння (Рис. 2 Б). Дефіцит мінерального 
живлення припиняв ріст п’ятого міжвузля 
у пшениці сортів ‘Миронівська 808’ і 
‘Фаворитка’ після завершення фази колосіння-
цвітіння. Найменші розміри п’ятого міжвузля 
були у пшениці сорту ‘Фаворитка’ за 
дефіциту мінерального живлення. Найдовше 
продовжувався ріст п’ятого міжвузля у 
пшениці сорту ‘Миронівська 808’. Зупинка 
росту цього міжвузля у пшениці сортів 
‘Миронівська 808’, ‘Смуглянка’ та ‘Фаворитка’ 
за дефіциту мінерального живлення 
відбувалася у фазі формування зернівки. 
Оптимальне забезпечення мінеральним 
живленням незначно впливало на кінцеві 
розміри п’ятого міжвузля у пшениці сортів 
‘Смуглянка’ та ‘Фаворитка’.

Вивчення впливу мінерального живлення 
на площу листків дозволило встановити, що 
його дефіцит зменшував площу прапорцевого 
і підпрапорцевого листків (Рис. 3). Площа 
підпрапорцевого листка у всіх сортів пшениці 
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Рис. 3. Вплив рівня мінерального живлення на площу прапорцевого і підпрапорцевого листків рослин озимої 
пшениці у фазі молочної стиглості зерна: 1 – ‘Миронівська 808’, 120 кг/га; 2 – ‘Миронівська 808’, 25 кг/га; 
3 – ‘Смуглянка’, 120 кг/га; 4 – ‘Смуглянка’, 25 кг/га; 5 – ‘Фаворитка’, 120 кг/га; 6 – ‘Фаворитка’, 25 кг/га.
Fig. 3. The influence of mineral nutrition support on the area of last leaves (feather leaves) and subfeather leaves in milky 
ripeness phase in winter wheat: 1 – cv. ‘Mironivska 808’, 120 kg/ha; 2 – cv. ‘Mironivska 808’, 25 kg/ha; 3 – cv. ‘Smuglyanka’, 
120 kg/ha; 4 – cv. ‘Smuglyanka’, 25 kg/ha; 5 – cv. ‘Favoritka’, 120 kg/ha; 6 – cv. ‘Favoritka’, 25 kg/ha).
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була більшою порівняно з прапорцевим 
листком, крім сорту ‘Фаворитка’ за 
оптимального забезпечення елементами 
мінерального живлення. Найбільші зміни 
площі листків відзначені у пшениці сортів 
‘Миронівська 808’ та ‘Смуглянка’.

Висновки

Дефіцит мінерального живлення 
спричиняв затримку росту міжвузлів озимої 
пшениці після фази колосіння-цвітіння. 
Найменші міжвузля формувались за дефіциту 
мінеральних елементів у пшениці сорту 
‘Фаворитка’. Завершення росту міжвузлів 
відбувалось лише у фазі молочної стиглості 
зерна. Сорти пшениці інтенсивного типу 
‘Смуглянка’ та ‘Фаворитка’ відрізнялись за 
інтенсивністю ростових процесів та реакцією 
на забезпечення мінеральним живленням. 

Сорт пшениці ‘Фаворитка’ відзначався 
високою чутливістю ростових процесів 
у стеблі на забезпечення мінеральним 
живленням. Найбільш значне пригнічення 
росту міжвузлів за дефіциту живлення 
відзначено у сорту ‘Фаворитка’.
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THE GRoWTH oF WHEAT inTERnodES undER diFFEREnT MinEraL nuTRiTion condiTionS

Olga I. Zhuk

Abstract. The growth of winter wheat internodes was studied under optimal and deficit support of mineral nutrition main 
elements – nitrogen, phosphor and potassium. The most intensive growth of wheat internodes was detected in booting 
phase but under the optimal nutrition it was continued to milky ripeness phase. Under mineral nutrition deficit internodes 
growth stopped in earing-flowering phase. The smallest internodes were formed in wheat cv. ‘Favoritka’. The growth of 
fourth and fifth internodes started at booting phase. The minimal influence of mineral nutrition was on internodes sizes 
of cv. ‘Mironivska 808’. Winter wheat plants of cvs. ‘Mironivska 808’, ‘Smuglyanka’ and ‘Favoritka’ under mineral deficit 
nutrition formed larger leaves under last leaves. The largest area of leaves under last leaves was detected in wheat cvs. 
‘Mironivska 808’ and ‘Smuglyanka’.
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