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Аннотація. Досліджено характер індукції флуоресценції хлорофілу зеленого листка 

рослини залежно від внесених добрив. Для кількісної оцінки було застосовано 

флуоресцентні індекси життєздатності та індекс адаптації до стресів. Доведена 

ефективність добрив N15P15K15. Основні закономірності, що спостерігалися під час 

реєстрації індукції флуоресценції, дають можливість застосувати флуоресцентні 

індекси під час практичної роботи. 

Ключові слова: індукція флуоресценції, індекс життєздатності, індекс адаптації до 

стресів. 

Реєстрація індукції флуоресценції дає можливість спостерігати часову 

кінетику інтенсивності флуоресценції попередньо адаптованого до  темноти 

зеленого листа [1]. Вона характеризується двома інтервалами: швидке 

зростання флуоресценції до максимального значення fm протягом 100-500 мс і 

повільне спадання флуоресценції до стаціонарного рівня fs протягом 3-5 

хвилин. 



Для оцінки функціонування фотосинтетичного апарату  було використано 

відношення зменшення флуоресценції (fd = fm – f s) до стаціонарної 

флуоресценції (Rfd = fd / fs) – це міра апроксимації потенціалу фотосинтетичної 

діяльності листка, демонструє наявність фотосинтетичної функції; його названо 

індексом життєздатності [2, 3]. Величину Rfd визначали на двох довжинах 

хвиль: 690 nm (Rfd/) та 735 nm (Rfd//), що призводить до введення додаткового 

параметра флуоресценції – індексу адаптації до стресів Ap = 1 – [Rfd// + 1] / 

[Rfd/ + 1]. 

Був проведений вегетаційний дослід для рослин, вирощених на чорноземах 

господарства «Великоснітинське» Фастівського району Київської області. 

Досліджуваною рослиною була соя сорту Єлєна за різними варіантами 

внесених добрив (кількість добрив на 1 га площі): 1 - контроль (без добрив), 2 –  

N15P15K15, 3 – N30P30K30, 4 – N45P45K45. Добрива вносили у вигляді аміачної 

селітри (34,5%), гранульованого суперфосфату (19,5%), калійної солі (40%). 

Реєстрували індукційні криві флуоресценції хлорофілу не менше 6-ти разів на 

обох довжинах хвиль [4]. Визначались середні значення флуоресцентних 

параметрів. 

Таблиця 1 

Значення флуоресцентних індексів в залежності від внесених добрив  

 

 Rfd/ Rfd// 𝐴𝐴𝑝𝑝 

1 0,9 1,1 0,05 

2 1,6 2,2 0,2 

3 1,3 1,7 0,15 

4 1,3 1,7 0,15 

 

Результати досліджень показані у табл. 1. Для контрольних зразків 

індекси життєздатності на довжині хвилі 690 нм (Rfd/) та 735 нм (Rfd//) залежать 

від варіантів внесених добрив. Чітко видно, що найменше значення Rfd/ у 

рослин, вирощених без добрив, і зростає у рослин, в ґрунт яких вносились 



відповідно NPK. Найбільше значення в 2-му варіанті. При максимальному 

внесенні добрив спостерігався спад числових показників Rfd/, Rfd//, що може 

свідчити про різке зростання популяції мікрофлори ґрунту, зокрема 

азотфіксуючих мікроорганізмів.  

Індекс адаптації до стресів (Ар) вказує, як структура фотосинтетичного 

апарату пристосовується до стресових умов. Низькі значення Ар свідчать про 

слабку здатність фотосинтетичного апарату рослини, що демонструється у 

рослин, вирощених без добрив. У варіанті 2 спостерігається значне зростання 

показника Ар. Помірний стрес може активізувати метаболізм клітини, 

збільшити фізіологічну діяльність рослини. Зважаючи на стресовість 

мінімального обробітку для онтогенезу культурних рослин, останнє 

ствердження узгоджується з представленими результатами експериментів. 
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Abstract. The system of recording of chlorophyll fluorescence induction kinetics was applied 

to agricultural plants monitoring depending on the fertilizer. Fluorescent viability indices and 

index adaptation to stress was applied to quantify. The main regularities that are observed 

during recording of chlorophyll fluorescence induction kinetics provide the application of 

fluorescence indices in practice.  
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