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А
ле цьо го за ма ло, оскільки для фор му ван ня за пла но ва но го вро
жаю рос ли на ви ко ри с тає фо с фор (Р), який їй до ступ ний. Ре ш ту 
фо с фо ру, яко го не ви с та чить рос лині, ми по пов нюємо міне раль

ни ми до б ри ва ми, вне се ни ми під куль ти вацію, або про ве де мо піджив
лен ня по ли ст ку.

Сьо годні по за ко ре не ве піджив лен ня вже звич но увійшло в прак ти
ку ви ро щу ван ня всіх куль тур. Але тра диційним вва жа ють, що фо с фор 
не ефек тив ний або ду же сла бо ефек тив ний за вне сен ня по ли ст ку. 
Спро буємо розібра ти ся, чи так це, і розвіяти цей міф.

Фо с фор є дру гим після азо ту «дефіцит ним» еле мен том у зем ле
роб ст ві в усь о му світі. Не ста ча цьо го еле мен та є наслідком не ли ше 
йо го низь ко го вмісту в ґрунті, а й впли ву інших умов, що за ва жа ють 
нор маль но му по гли нан ню рос ли ною.

Се ред фак торів, що впли ва ють на ефек тивність по за ко ре не во го вне
сен ня фо с фо ру, потрібно зва жа ти на такі: фі зіо логія та фа зи роз вит ку 
рос лин (вік, пло ща ли с тя і йо го по гли наль на здат ність), дже ре ло фо с фо ру 
(до б ри во, мік ро до б ри во), за без пе ченість ґрун ту фо с фо ром та на вко лишнє 
се ре до ви ще (ос вітленість, тем пе ра ту ра повітря, во ло гість, рН ґрун ту).

Мо лоді ли ст ки інтен сивніше по гли на ють фо с фор та інші еле мен ти 
по за ко ре не во го жив лен ня, ніж зріле ли с тя. По ряд із цим, освітленість, 
тем пе ра ту ра повітря і йо го віднос на во ло гість впли ва ють на відкрит тя 
про дихів ли с та, че рез які фо с фор про ни кає в ли с ток. То му важ ли во 
пра виль но ви бра ти час жив лен ня, яке б за без пе чи ло найбільше про ник
нен ня до б ри ва в ли с ток з ура ху ван ням піку по тре би рос ли ни у фо с форі 
(ли ст ко ва діаг но с ти ка). 

Вче ний T. McBeath та інші у 2015 році вста но ви ли, що че рез тиж
день після про ве ден ня по за ко ре не во го піджив лен ня від 79 до 94% 
фо с фо ру по гли нається ли с тям, до то го ж 24–57% йо го пе ре су вається 
від місця по гли нан ня і до лу чає ться до ме та боліз му, на при клад у пше
ниці. Ці дані вка зу ють на те, що для за без пе чен ня рос ли ни не обхід ним 
мініму мом цьо го еле мен та по  тріб но ви ко ри с то ву ва ти во до роз чинні 
мікро   до б ри ва по ли ст ку.

Відо мо, що до ступність фо с фо ру рос ли нам че рез ґрунт об  ме же на, 
зо к ре ма: в період вес ня них по хо ло дань (за тем пе ра ту ри ниж че 12°С); у 

період не стачі або над лиш ку во ди в ґрунті; на кис лих ґрун тах і так са мо 
внаслідок над мір но го вап ну ван ня.

От же, по сту по во міф розвіюється. Для під твер д жен ня ви ще с ка за
но го роз г ля не мо декілька мо  ментів ви ко ри с тан ня мікро до б ри ва для 
по за ко ре не во го піджив лен ня Фо с фор Фреш® на різних куль ту рах у 
вес ня ний період. 

Це лег ко за с во ю ва на ком по зиція (NPK 104015), що містить фо с фор 
у лег ко роз чинній формі дигідро фо с фа ту та хе ла то вані мікро е ле мен ти. 

Досліджен ня ми до ве де но, що ли ст ко ве вне сен ня мікро до б ри ва 
Фо с фор Фреш® на ози му пше ни цю у фа зи ви хо ду в труб ку та по яви 
дру го го міжвуз ля збільшу ва ло по гли нан ня рос ли на ми фо с фо ру з ґрун
ту та вро жайність зер на в се ред нь о му на 5,6–7,4 ц/га. Ми дій шли вис
нов ку, що по за ко ре не ве вне сен ня не ве ли ких доз мікро до б рив є ефек
тив ним спо со бом ко ри гу ван ня дефіци ту фо с фо ру в се ре дині ве ге тації, 
підви щу ю чи ко ефіцієнт йо го ви ко ри с тан ня з ґрун ту (рис. 1).

Особ ли ву ува гу слід звер ну ти на об роб ку ози мо го ріпа ку цим пре па
ра том у фазі віднов лен ня ро зет ки (рис. 2). Вста нов ле но, що фо с фор 
сприяє ут во рен ню по туж ної ко ре не вої си с те ми ріпа ку, збіль шується вміст 
хло рофілу у ли ст ках та ефек тивність про це су фо то син те зу і, як наслідок, 
про дук тивність куль ту ри. Та кож про тя гом ве ге тації відміча ли ся по зи тивні 
зміни вмісту ру хо мо го фо с фо ру в ґрунті, що спри я ло підви щен ню вро жай
ності до 8,0 ц/га зі збільшен ням олійності на 2,1%.

Фо с фор Фреш®, вне се ний у по за ко ре не ве піджив лен ня кар топлі 
після фа зи ініціації бульб, спри яв збільшен ню розміру бульб, та ким 
чи ном по зи тив но впли ва ю чи на вро жайність куль ту ри. 

То му ефект від по за ко ре не во го вне сен ня фо с фо ру зво дить ся не 
лише до збільшен ня вро жай ності, а й до поліп шен ня якісних по каз
ників. Бу ло зафік со ва но підви щен ня цу к ри с тості бу ряків, збільшен ня 
вмісту су хої ре чо ви ни в буль бах кар топлі, олійності зер на сої, вмісту 
крох ма лю в зерні ку ку руд зи за вдя ки по за ко ре не во му вне сен ню мікро
до б ри ва Фо с фор Фреш®. 

Міф розвіяно. Але слід пам’ята ти, що по за ко ре не ве вне сен ня фо с
фо ру не мож на роз гля да ти як ос нов не вне сен ня, а ви со ку ефек тивність 
мож на до сяг ти най частіше в умо вах дефіци ту цьо го еле мен та в ґрунті 
або за не спри ят ли вих умов, ко ли по гли нан ня ко ре не вою си с те мою 
ус клад не не (низькі тем пе ра ту ра та во логість, по га на освітленість, рН 
ґрун ту), або у стре со вих си ту аціях із ура ху ван ням фізіології та фаз роз
вит ку рос лин.

О. Май ст рук, на уко вий співробітник з аг ро номії,  
ком панія Agrosfera

Вес ня не ли ст ко ве жив лен ня фо с фо ром: 
міф чи ре альність?
Ре зер ви фо с фо ру в ґрун тах Ук раїни до волі значні — їхній ва ло вий уміст, за леж но від типу ґрун ту, 
в ме т ровій товщі ста но вить 3,8–22,9 т/га.

Рис 2. Фо с фор сприяє ут во рен ню по туж ної ко ре не вої си с те ми ріпа ку

Рис 1.  Результати ли ст ко вого вне сен ня мікро до б ри ва Фо с фор Фреш® на 
ози мій пше ни ці


