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ЗНАЧЕННЯ МАГНІЮ MG У ЖИТТІ РОСЛИН

Стимулятори росту можна розділити на дві основні групи: ендогенні –
природні (гібереліни, ауксини, етилен, кініни та ін.) і екзогенні – синтетичні,
що отримані в результаті органічного синтезу. Природні стимулятори діють
спільно і узгоджено, вони беруть участь в обміні речовин на всіх етапах життя
рослини, впливають на процеси росту і формування нових органів, цвітіння,
плодоношення, старіння, переходу до спокою і виходу з нього. Синтетичні
стимулятори росту є фізіологічними аналогами ендогенних фітогормонів або їх
антагоністами, які впливають на загальний гормональний статус рослин [1–4].
У сільському господарстві, конкретно в рослинництві, застосування
стимуляторів росту рослин виправдано їх високою ефективністю і
результативністю. Стимулятори скорочують вегетаційний період, а також
допомагають коригувати стан посівів, у зв’язку з несприятливими умовами
середовища, обробка посівів стимуляторами росту позитивно позначається на
темпах середньодобового приросту і висоті рослин ярого ячменю (сортів
Геліос, Вакула, Парнас). Як вже було сказано вище, оброблені рослини краще
переносять негоду, перепади температур, пошкодження, хвороби, негативний
вплив шкідників на органи рослини. Застосування стимуляторів дає можливість
в окремих випадках знизити кількість внесених мінеральних добрив,
пестицидів, що впливає на якість продукції [5].
40

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інновації управління продуктивністю та поліпшення
якості зерна пшениці озимої», присвячена пам’яті професора Г. П. Жемели (30 вересня 2021 р.)

У даний час виробниками випускається велика кількість різних
стимуляторів росту, які широко використовуються в сільському господарстві,
але їх вплив на врожайність нових сортів ярого ячменю вимагає ретельного
вивчення, тому недостатня вивченість впливу стимуляторів на формування
врожайності ячменю ярого обумовлює актуальність досліджень в цьому
напрямку. Результати досліджень є важливим елементом адаптації технології
обробітку ярого ячменю до кліматичних особливостей України і як наслідок умовою отримання стабільних і високих врожаїв зернових. Проведений аналіз
наукової літератури показав, що стимулятори росту є ефективними
препаратами, що підвищують якість зерна і врожайність зернових культур.
Створення нових стимуляторів росту вимагає порівняльного їх вивчення для
раціонального застосування їх в загальнодоступній формі, так як дане напрямки
є економічно вигідним і екологічним агроприйомом.
Хоча магній (Mg) є однією з найважливіших поживних речовин, залучених
до багатьох різновидів ферментативної активності та у структурну стабілізацію
тканин, його значення як макроелементарного іона в останні десятиліття було
недооцінене ботаніками і агрономами, які не вважали дефіцит Mg в рослинах
серйозною проблемою [6]. Магній (Mg) був визнаний необхідною поживною
речовиною у 1925 році [7]. Mg особливо важливий для рослин: близько 75 %
Mg у листя беруть участь в синтезі білка і 15–20 % від загальної кількості Mg
пов'язано з хлорофіловими пігментами [8], діючи в основному як кофактор ряду
ферментів, що беруть участь в фотосинтетичних захопленнях вуглецю і обміні
речовин [9, 10].
У останні десятиліття, однак, ботаніками і агрономами послідовно
ігнорується раціон рослин Mg, на відміну від інших іонів, таких як залізо (Fe),
цинк (zn), йод (I) і селен (Se) [11–13]. Дивно, але в багатьох розвинених країнах
люди, як правило, мають дефіцит Mg [12, 14], але в країнах, що розвиваються
або бідних країнах дефіцит не був серйозним [15]. Це свідчить про те, що
втрата Mg при вточненні їжі створює серйозні проблеми для поглинання
людиною Mg [15]. Таким чином, вміст Mg в харчових культурах і щоденних
дієтах є важливою проблемою в якості їжі та харчування людини [16], особливо
в регіонах, де до 75% щоденного споживання Mg є через зернові культури [17].
Протягом останніх кількох десятиліть спостерігається помітне зниження
концентрації Mg у крупах, ймовірно, через розведення культур у поєднанні з
Зеленою революцією [18], що повторює зміни концентрацій Zn, Fe, I та вітаміну
А [19]. Наприклад, вміст Mg у пшениці скоротився в середньому на 19,6 % з
діапазону 115–126 мг на 100 грамів сухої маси до 91–101 мг на 100 г після 1968
року [20], і аналогічну тенденцію відзначили й інші автори [21, 22]. Зниження
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Mg, Zn, Fe і I також може мати деяку кореляцію з довгостроковим дисбалансом
рослинних добрив у азоті, фосфорі та калії (NPK) протягом останніх десятиліть.
Трав'яна тетанія або парез (молочна лихоманка) – серйозне порушення у випасі
тварин, викликане зниженням вмісту Mg в травах в зв'язку з інтенсивним
внесенням калію в ґрунт [17]. K+ є антагоністом для Mg2+ при поглинанні
рослинами. Ці результати свідчать про те, що слід приділяти більше уваги
дефіциту магнію і проблемам, залишеним нам Зеленою Революцією [18].
Фотосинтез як центральний процес рослинництва залежить від магнієвого
статусу рослин кількома способами. Ефективне утворення вуглеводів вимагає
високого рівня поглинання світла за допомогою світлочутливих комплексів
(LHC), пов’язаних з фотосистемами I і II (PSI, PSII). Магній як центральний
атом є невід'ємним компонентом хлорофілу a/b, який, у свою чергу, є частиною
цих LHC. Завдяки комплексній ролі Mg в хлорофілі та біосинтезі білка, гострий
дефіцит Mg призводить до міжклітинного хлорозу старшого та повністю
зрілого листя, оскільки Mg має високу рухливість всередині рослини [23].
Негативного впливу порушеного первинного (енергетичного) обміну слід
очікувати не тільки на врожайність [24], але і на якісні параметри посівів.
Частка всього Mg, пов'язаного з хлорофілом, залежить від статусу Mg і
коливається від 6 до 25 %, а найвищі значення знаходяться у рослин з
дефіцитом Mg [25], що свідчить про те, що саме Mg, пов'язаний з хлорофілом,
не обмежує його синтез в умовах Mg-дефіциту. Решта фракції виконує
додаткові функції в фізіології рослин, деякі з яких також пов'язані з
фотосинтезом: На відміну від функції Mg у перехопленні світла, ці додаткові
аспекти пов'язані з зарядом і високою трансмембранної рухливістю Mg2+. Після
відділення зарядів в комплексах LHC-фотосистеми і подальшої передачі
електронів через PS, розвиток значного градієнта рН на тилакоїдах (близько рН
8 в стромі, близько рН 5 в тилакоїдному люмені) пов'язаний з розсіюванням
електричного потенціалу через канал-посередні трансмембрани передачі Mg2+
від світла до структури [23]. Мало проведене досліджень стосовно важливості
Mg для якості вирощених в полі зернових культур, у той час як позитивний
вплив Mg на врожайність польових зернових широко відомий [24, 24]. З одного
боку, маса одного зерна, яку часто називають масою 1000 зерен, є важливою
складовою врожайності, яка сильно залежить від транслокації вуглеводів при
наповненні зерна [23, 24]. З іншого боку, маса одного зерна є важливим
технологічним параметром якості (функціональної властивості), оскільки
ефективність подрібнення при виробництві ультратонкого борошна залежить
від співвідношення ендосперму до висівок і, отже, від розміру зерна [26]. При
пивоварінні ячменю об’ємна вага також розглядається як якісний параметр [27].
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Були встановлені ранні ознаки помітного збільшення концентрації крохмалю
житніх зерен (Secale cereale L.) в результаті додавання Mg до кислого дерновопідзолистого ґрунту [28]. В озимій пшениці (Triticum aestivum L.), вирощеній на
Mg-дефіцитних ґрунтах з базальним живленням NPK, додавання навесні
сульфату магнію збільшило масу 1000 зерен [29]. В ячмені відмічене
збільшення ваги 1000 зерен зі збільшенням вмісту Mg в зерні до 0,1 % Mg [25].
Доцільно відзначити, що за результатами наших досліджень доведено
позитивний вплив бішофіту як стимулятору росту на посівах ячменю ярого. У
хімічному складі розчину полтавського бішофіту найбільшу частку складають
іони магнію та хлору переважно у вигляді магнію хлориду (94,92 %) [30]. Так,
при обробці посівів ячменю ярого у фазі кущіння 1 % розчином бішофіту:
скорочується період вегетації на 2‒4 дні при вирощуванні на дерновопідзолистих ґрунтах [31]; збільшують асиміляційну поверхню листя в рослин
на 11,1 % [32]; потенціал фотосинтетичного процесу – на 5,7 % і чисту
продуктивність фотосинтезу 10 % [33‒34].
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УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДНОГО НАСІННЯ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД
СХЕМИ ТА ГУСТОТИ ПОСІВУ МАТЕРИНСЬКИХ ТА
БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ
При вирощуванні гібридного насіння кукурудзи важливо розміщувати
рослини материнських і батьківських компонентів так, щоб забезпечити
найповніше запилення качанів материнської форми і зменшити площу, яку
займають рослини батьківської форми, адже вони використовуються лише як
джерело пилку [6–8].
Найпоширеніша схема сівби 6×2 – за неї батьківські рослини при гібридизації
займають 25 % від загальної площі. При розміщенні рядків батьківської форми у
кожному третьому міжрядді материнського насіння збирають з усієї ділянки, що
призводить до збільшення урожайності за рахунок раціонального використання
площі живлення. Продуктивність посіву при такій схемі сівби залежить від
генотипу як материнської, так і батьківської лінії, кількості рядків батьківського
компонента, густоти стояння рослин і погодних умов [2, 3].
Встановлено, що для кожної агрокліматичної зони також існує відповідний
оптимум густоти стояння рослин. Будь-яка інша густота, більша або менша
рекомендованої, впливає негативно, оскільки при більшій густоті з’являються
неповноцінні рослини, в той час як при недостатньому загущенні
нераціонально використовується площа і сонячне світло, що також призводить
до зменшення врожаю.
Згідно літературних джерел згущення посівів кукурудзи зменшує вологість
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