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АНОТАЦІЯ 

 

Носов С. С. Оптимізація технологічних прийомів вирощування 

кукурудзи на зерно в умовах Північного Степу України. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 «рослинництво» 

(сільськогосподарські науки).  – ДУ Інститут зернових культур НААН 

України, Дніпро, 2017. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що в 

процесі реалізації програми досліджень і аналізу отриманих результатів  

вперше: 

• визначено оптимальні параметри передзбиральної густоти стояння 

рослин для сучасних гібридів кукурудзи різних груп стиглості –  

ранньостиглого Почаївський 190 МВ, середньораннього Яровець 243 МВ, 

середньостиглого Красилів 327 МВ, середньопізнього Бистриця 400 МВ;  

удосконалено: 

• захист посівів культури від бур’янів з використанням ґрунтових та 

післясходових гербіцидів за різних строків сівби; 

набуло подальшого розвитку: 

• встановлення особливостей росту, розвитку рослин, формування 

врожайності та якості зерна гібридів кукурудзи залежно від факторів, що 

вивчалися. 

Практичне значення отриманих результатів. Рекомендовані 

виробництву технологічні прийоми вирощування кукурудзи забезпечують 

одержання врожайності зерна 3,43–4,62 т/га з рівнем рентабельності 42,8–

88,5 %.  

 Виробнича перевірка наукових рекомендацій здійснювалась на 

Ерастівській дослідній станції Державної установи Інститут сільського 

господарства степової зони НААН України (зараз – Державна установа 
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Інститут зернових культур НААН України) П’ятихатського району 

Дніпропетровської області. Результати досліджень впроваджено у 

виробництво на території ТОВ АФ «Обрій» Покровського району 

Дніпропетровської області на площі 221 га. Застосування запропонованих 

прийомів технології вирощування забезпечило отримання врожайності зерна 

3,92 т/га з рівнем рентабельності виробництва зерна 59,2 %. 

У дисертації викладено результати досліджень особливостей росту, 

розвитку та формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості залежно від строків сівби, густоти стояння рослин, застосування 

комплексних прийомів контролювання забур’яненості посівів. Обліками 

польової схожості насіння гібридів кукурудзи встановлено, що вона залежала 

від температури ґрунту на глибині його загортання. Цей показник 

підвищувався у насіння всіх гібридів від першого до третього строку сівби на 

6–10 %. У всіх гібридів тривалість періоду «сходи – повна стиглість зерна» 

зменшувалась на 5–11 діб від першого до третього строку сівби. Вологість 

зерна при збиранні врожаю підвищувалася від першого до другого строку 

сівби у всіх гібридів на 0,8–2,6 %, а від першого до третього – на 2,8–8,9 %. 

Врожайність зерна гібридів кукурудзи безпосередньо залежала від строків 

сівби. Для всіх гібридів цей показник був найвищим при сівбі 20–25 квітня.  

Площа листкової поверхні однієї рослини із загущенням посівів у 

ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ зменшувалася від 0,32 м
2
 при 

густоті стояння рослин 40–50 тис./га до 0,27 м
2
 за густоти 70, у 

середньораннього гібрида Яровець 243 МВ при густоті 40 і 70 тис./га 

становила відповідно від 0,33 м
2
 до 0,26 м

2
, у середньостиглого гібрида 

Красилів 327 МВ і середньопізнього Бистриця 400 МВ загущення посіву від 

30 до 60 тис./га призводило до зменшення площі листків однієї рослини 

відповідно від 0,35 м
2
 до 0,30 м

2
 з 0,40 м

2
 до 0,32 м

2
.  Всі гібриди, які 

вивчалися, найбільшу кількість господарсько-цінних качанів на 100 рослинах 

формували на ділянках з мінімальною густотою стояння, а найменшу – в 

найбільш загущених посівах.  Врожайність зерна гібридів кукурудзи 
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залежала від гідротермічних умов періодів вегетації, групи стиглості та 

густоти стояння рослин у посівах. У середньому за три роки у 

ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ при густоті стояння 50 і           

60 тис./га вона була практично однаковою. У середньораннього гібрида 

Яровець 243 МВ найвища врожайність зерна сформувалася при густоті        

50 тис./га. У середньостиглого гібрида Красилів 327 МВ її показники при 

густоті від 40 до 60 тис./га були у межах похибки досліду. У 

середньопізнього гібрида Бистриця 400 МВ середня врожайність зерна при 

густоті від 30 до 60 тис./га мало змінювалась. Отже, оптимальною 

передзбиральною густотою стояння рослин для гібрида Почаївський 190 МВ 

є 50–60 тис./га, гібрида Яровець 243 МВ – 50 тис./га, для гібридів Красилів 

327 МВ і Бистриця 400 МВ відповідно 40 і 30–40 тис./га.  

При застосуванні гербіцидів максимальна висота рослин у фазі цвітіння 

волотей відмічена за сівби 20–25 квітня на ділянках із внесенням препарату 

аденго в фазі 1–2 листків культури – 216 см. Облік надземної маси бур’янів у 

повітряно-сухому стані  засвідчив, що найменшим цей показник був на 

ділянках з використанням комбінації гербіцидів харнес + майсТер Пауер (у 

фазі 5–7 листків кукурудзи) за другого строку сівби – 4,0 г/м
2
. Визначено 

максимальну технічну ефективність гербіциду аденго за першого строку 

сівби з внесенням у фазі 1–2 листків кукурудзи – 89,8 %. Найвищу 

врожайність зерна отримано на ділянках строку сівби 20–25 квітня з 

внесенням гербіциду аденго (у фазі 1–2 листків кукурудзи) – 3,80 т/га.  

  Встановлено, що показники економічної ефективності вирощування 

ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ, середньораннього гібрида 

Яровець 243 МВ, середньостиглого гібрида Красилів 327 МВ та 

середньопізнього гібрида Бистриця 400 МВ кращими були за першого строку 

сівби (20–25 квітня). На цих ділянках у середньому за три роки отримано 

найменшу собівартість виробництва 1 тонни зерна і найбільший рівень 

рентабельності. Виробництво зерна кукурудзи виявилось економічно 

вигіднішим за вирощування середньораннього гібрида Яровець 243 МВ та 
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середньопізнього гібрида Бистриця 400 МВ при густоті стояння рослин 

відповідно 50 і 30 тис./га. У гібридів Почаївський 190 МВ і Красилів 327 МВ 

собівартість 1 тонни зерна та рівень рентабельності його виробництва при 

густоті стояння рослин у посівах відповідно 50–60 і 30–40 тис./га були 

практично однаковими. У ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ вони 

становили відповідно 2517–2515 грн і 62,9–63,0 %, у середньостиглого 

гібрида Красилів 327 МВ – 2459–2454 грн та 66,8–67,0 %. За строку сівби 20–

25 квітня застосування гербіциду аденго в дозі 0,45 л/га (у фазі 1–2 листків 

кукурудзи) виявилось найбільш економічно виправданим – отримано 

найменшу собівартість 1 тонни зерна та найбільший рівень рентабельності 

виробництва. Ці показники дорівнювали відповідно 2748 грн та 49,2 %.  

Дані біоенергетичної ефективності виробництва зерна гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків сівби свідчать про 

доцільність їх вирощування за першого строку сівби (20–25 квітня): 

отримано найменші показники енергоємності 1 т зерна та найбільші 

показники коефіцієнту енергетичної ефективності. У гібридів Почаївський 

190 МВ і Красилів 327 МВ показники енергоємності 1 т зерна та коефіцієнту 

енергетичної ефективності при густоті стояння рослин відповідно 50–60 і 30–

40 тис./га були практично однаковими. Визначення біоенергетичної 

ефективності вирощування кукурудзи залежно від строків сівби та 

застосування гербіцидів показало, що найменшу енергоємність 1 т зерна та 

найбільший коефіцієнт енергетичної ефективності отримано за використання 

препарату аденго у фазі 1–2 листків культури за першого строку сівби.  

Ключові слова: кукурудза, гібриди, строки сівби, густота стояння 

рослин, гербіциди, врожайність зерна, економічна ефективність. 

SUMMARY 

Nosov S. S.  Optimization  of  the  technological  measures  of  grain  corn  

growing  in  the  conditions  of  Northern  Steppe of Ukraine. – Qualifying  

scientific  work  as  the  manuscript. 

The dissertation on completion of the scientific degree of the Candidate of 
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agricultural sciences, by specialty 06.01.09  «Plant growing»  (agricultural 

science). – State institution Institute of Grain crops of National Academy of 

Agrarian Sciences of Ukraine, Dnipro, 2017.    

Scientific  novelty  of  the  obtained results  is determined  that  in  the 

implementation of  the program of research and analysis  of  the  results   

for  the  first  time: 

• optimum parameters  of preharvesting density of planting for corn modern 

hybrids of different ripeness  groups  are determined – early-ripening Pochaivskyi 

190 MV, middle-early  ripening Yarovets 243 MV, middle-ripening  Krasyliv 327 

MV, middle -late ripening Bystrytsia 400 MV; 

improved: 

• protection from weeds of corn sowings  with  application of soil-applied  

and postemergence herbicides  under different sowing times; 

has got the further development: 

• peculiarities of growth, development and formation of productivity and 

quality of grain of corn hybrids depending on factors to be investigated. 

The practical significance of the obtained results. The technological  

measures  of  corn  grain   growing  for the  production are recommended,  that  

provide obtainment of corn grain yield 3,43–4,62 t/ha with the level of profitability 

42,8–88,5 %. 

The production checking  of scientific recommendations  was performed on 

Erastivska experimental station of State institution   Institute of Agricultural 

Economy of Steppe Zone of Ukraine  of National Academy of Agrarian  Sciences  

(now – State institution Institute of Cereal Crops of National Academy of Agrarian 

Sciences), Pyatykhatskyi district of  Dnipropetrovsk region. The results of research  

have been introduced  into production on the territory of limited liability company 

Agrofirm  "Obrii",  Pokrovskyi district,  Dnipropetrovsk region on the area of    

221 hectares. The use of the proposed measures of growing technology provided to 

obtain grain yield 3,92 t/ha with the profitability of grain production 59,2 %.  

The dissertation presents the results of research concerning  the peculiarities  
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of growth, development and  formation of grain productivity of corn hybrids of 

different maturity groups depending on sowing time, density of planting, use of 

complex methods of weediness control  of  sowings. In accordance with the 

estimate of field germination rate of corn hybrids has been determined that it 

depended from the temperature of the soil at the depth of embedding of seeds. This 

index increased for the seeds of all hybrids from the first to the third sowing time 

up on 6–10%.  

At all hybrids the length of period "seedlings – complete ripeness of grain" 

decreased to 5–11 days from the first to the third sowing time. Grain moisture at 

harvest increased from the first to the second  sowing time in all hybrids up on 

0,8– 2,6 % and from the first to the third sowing time – up on 2,8–8,9 %. The 

yielding capacity of grain of corn hybrids directly depended from sowing time. For 

all hybrids, this index was the highest at sowing time April 20–25. 

Leaf surface area of one plant with crowdedness of crops in early-ripening 

hybrid Pochaivskyi 190 MB decreased from 0,32 m
2
 at density of planting          

40–50 thousand /ha to 0,27 m
2  

at density of planting 70 thousand/ha. In middle-

early hybrid Yarovets 243 MV at density of  planting 40 and 70 thousand / ha this 

index was respectively from 0,33 m
2  

to 0,26 m
2
. In the middle- ripening hybrid 

Krasyliv 327 MV and middle-late ripening hybrid Bystrytsia 400 MV the 

crowdedness of crop from 30 to 60 thousand/ha resulted in the decrease of the leaf 

surface area per plant from 0,35 to 0,30 m
2
 and from 0,40 to 0,32 m

2 
respectively. 

At all hybrids being investigated  the largest number of economic-valued  cobs on 

100 plants are formed in the plots  with minimal density of planting, and the 

smallest – in the most сrowdedness of crop.  

The capacity yielding of grain of corn hybrids depended on the hydrothermal 

conditions during the vegetative periods,  group of ripeness and density of planting 

in sowings. On the average of three years in early-ripening hybrid Pochaivskyi 190 

MV this index was almost the same at density of planting 50 and 60 thousand/ha. 

In the middle-early hybrid Yarovets 243 MV the highest yielding capacity of grain 

was formed at density of planting 50 thousand/ha. In the middle-ripening  hybrid 
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Krasyliv 327 MV the indexes of yielding capacity of grain  at the change of 

density of planting  from 40 to 60 thousand/ha were within the error of experiment. 

In the middle-late ripening  hybrid Bystrytsia 400 MV average yielding capacity of 

grain changed insignificantly at increase of density of planting from 30 to            

60 thousand/ha. So preharvesting optimal density of planting for hybrid 

Pochaivskyi 190 MV is 50–60 thousand/ha, Yarovets 243 MV – 50 thousand/ha, 

for hybrids Krasyliv 327 MV and Bystrytsia 400 MV respectively 40 and           

30–40 thousand/ha. 

At application of herbicides the maximum height of plants in the flowering 

stage of panicles was marked by the sowing April 20–25 on the plots with 

application of the preparation Adengo in the phase of 1–2 leaves at culture  –      

216 cm. Accounting aboveground mass of weeds in air-dry state showed that this 

index was smallest on the plots using a combination of herbicides Harness + 

maysTer Pauer  (in the phase 5–7 leaves at corn) for second sowing – 4,0 g/m
2
. 

The maximum technical efficiency of herbicide Adengo was determined for the 

first sowing time with application in the phase 1–2 leaves of corn – 89,8 %. The 

highest yielding capacity of grain was obtained on the plots of sowing time April 

20–25 with the application of herbicide Adengo (in the phase of 1–2 leaves of 

corn) – 3,80 t/ha. 

It is established that indexes of economic efficiency of growing of early-

ripening hybrid Pochaivskyi 190 MV, middle-early ripening hybrid Yarovets 243 

MV, middle-ripening hybrid Krasyliv 327 MV and middle-late ripening hybrid 

Bystrytsia 400 MV were better in the first sowing time (April 20–25). The lowest 

prime cost of 1 ton of grain and the highest level of profitability were obtained in 

these plots on the average for three years. Production of corn was economically 

advantageous by the growing of middle-early ripening hybrid Yarovets 243 MV 

and middle-late hybrid Bystrytsia 400 MV with  density of planting 50 and          

30 thousand/ha accordingly. In hybrids Pochaivskyi 190 MV and Krasyliv 327 MV 

prime cost of 1 ton of grain and profitability of its production were almost identical 

at the density of planting in crops 50–60 and 30–40 thousand/ha respectively. In 
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the early ripening hybrid Pochaivskyi 190 MV above named indexes were 2517–

2515 UAH and 62,9–63,0 %, in the middle-ripening Krasyliv 327 MV – 2459–

2454 UAH and 66,8–67,0 % respectively. At the sowing time April 20–25 the 

application of herbicide Adengo with the dose 0,45 l/ha (in the phase 1–2 leaves of 

corn) was the most economically justified – the lowest prime cost of 1 ton of grain 

and the highest level of profitability were obtained. These indexes were 

respectively 2,748 UAH and 49,2 %. 

The data of bioenergy efficiency of grain production of corn hybrids with 

different ripeness groups depending on sowing time indicate the expediency of 

their growing for the first sowing time (April 20–25): in this case it was obtained 

the lowest rates of power consumption of 1 ton of grain and major energy 

efficiency coefficients. In hybrids Pochaivskyi 190 MV and Krasyliv 327 MV rates 

of power consumption of 1 ton of grain and energy efficiency ratio at the density of  

planting 50–60 and 30–40 thousand/ha were almost identical. Determining of 

bioenergy efficiency at growing  of corn depending on sowing time and application 

of herbicides showed that the lowest power consumption of 1 ton of grain and 

highest energy efficiency ratio obtained by application of the herbicide  Adengo in 

the phase 1–2 leaves of culture in the first sowing time.  

Key words: corn, hybrids, sowing times, density of planting, herbicides, 

yielding capacity of grain, economic efficiency. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми.  Збільшення виробництва зерна кукурудзи є 

одним з головних завдань для агропромислового комплексу нашої держави. 

Сучасні гібриди різних груп стиглості цієї культури, які занесені до 

Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні на 

2017 р., відзначаються високим генетичним потенціалом врожайності зерна. 

Цей показник у ранньостиглих гібридів досягає 11,0–12,5 т/га, у 

середньопізніх – 12,5–15,5 т/га. Для реалізації даного потенціалу потрібно як 

зміцнювати матеріально-технічну базу господарств різних форм власності, 

так і оптимізувати ті прийоми технології вирощування, які сприятимуть його 

розкриттю, зокрема строки сівби, густоту стояння рослин, комплексні 

прийоми захисту посівів від бур’янів. 

Розробці та вдосконаленню цих прийомів присвячена велика кількість 

наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених. Проте предметом таких 

експериментальних досліджень були гібриди кукурудзи, які зараз практично 

не використовуються у виробництві. 

 Для умов Північного Степу України в останні роки рекомендовані для 

вирощування на зерно сучасні ранньостиглі, середньоранні, середньостиглі 

та середньопізні гібриди кукурудзи, які за стійкістю до несприятливих 

погодних умов перевищують гібриди, що вирощувалися раніше, проте 

відзначаються неоднаковою реакцією на зміну умов тепло- та 

вологозабезпеченості, що істотно впливає на їх продуктивність. Такі 

прийоми технології вирощування, як строки сівби, густота стояння рослин, 

комплексні прийоми захисту посівів від бур’янів, потрібно оптимізувати саме 

для цих гібридів, враховуючи суттєве збільшення витрат на виробництво та 

післязбиральну доробку зерна кукурудзи. Вивчення та вдосконалення даних 

технологічних прийомів є актуальним напрямом наукового пошуку і 

дозволить забезпечити підвищення рентабельності зерновиробництва 

кукурудзи в Північному Степу України. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалась протягом 2012–2014 рр. згідно з науково-технічною програмою 

«Зернові культури», завданням «Розробити наукові основи ресурсозбережних 

і екологічно-безпечних технологій вирощування кукурудзи»                         

(№ ДР 0111U004702).  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є оптимізація окремих 

технологічних прийомів вирощування сучасних гібридів кукурудзи різних 

груп стиглості – ранньостиглого Почаївський 190 МВ, середньораннього 

Яровець 243 МВ, середньостиглого Красилів 327 МВ і середньопізнього 

Бистриця 400 МВ в умовах Північного Степу України. 

В процесі проведення досліджень передбачалося вирішення таких 

завдань:  

- дослідити особливості росту, розвитку та формування зернової 

продуктивності сучасних гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно 

від основних технологічних прийомів (строки сівби, густота стояння рослин, 

гербіциди); 

- встановити особливості водоспоживання гібридів різних груп 

стиглості залежно від строків сівби, густоти стояння рослин та застосування 

гербіцидів; 

- визначити якість зерна кукурудзи залежно від строків сівби, густоти 

стояння рослин та внесення гербіцидів; 

- провести оцінку економічної та біоенергетичної ефективності 

вирощування гібридів кукурудзи залежно від досліджуваних факторів.  

Об’єкт дослідження – ріст, розвиток та формування врожайності зерна 

сучасних гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від застосування 

оптимізованих технологічних прийомів їх вирощування – строків сівби, 

густоти стояння рослин, гербіцидів. 

Предмет дослідження – сучасні гібриди кукурудзи різних груп 

стиглості – ранньостиглий Почаївський 190 МВ, середньоранній Яровець 243 

МВ, середньостиглий Красилів 327 МВ, середньопізній Бистриця 400 МВ,  
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технологічні прийоми їх вирощування – строки сівби, густота стояння 

рослин, гербіциди.    

Методи дослідження: польовий, який доповнювали візуальним і 

вимірювально-ваговим для встановлення тривалості міжфазних періодів 

розвитку рослин кукурудзи, видів та маси бур’янів, а також густоти, 

продуктивності посівів і структури врожаю; аналітичний – для визначення 

хімічного складу продукції; математично-статистичний – для оцінки 

достовірності отриманих даних; розрахунковий – для визначення 

економічної та біоенергетичної ефективності технологічних прийомів. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що в 

процесі реалізації програми досліджень і аналізу отриманих результатів  

вперше: 

• визначено оптимальні параметри передзбиральної густоти стояння 

рослин для сучасних гібридів кукурудзи різних груп стиглості –  

ранньостиглого Почаївський 190 МВ, середньораннього Яровець 243 МВ, 

середньостиглого Красилів 327 МВ, середньопізнього Бистриця 400 МВ;  

удосконалено: 

• захист посівів культури від бур’янів з використанням ґрунтових та 

післясходових гербіцидів за різних строків сівби; 

набуло подальшого розвитку: 

• встановлення особливостей росту, розвитку рослин, формування 

врожайності та якості зерна гібридів кукурудзи залежно від факторів, що 

вивчалися. 

Практичне значення отриманих результатів. Рекомендовані 

виробництву технологічні прийоми вирощування кукурудзи забезпечують 

одержання врожайності зерна 3,43–4,62 т/га з рівнем рентабельності            

42,8–88,5 %.  

Виробнича перевірка наукових рекомендацій здійснювалась на 

Ерастівській дослідній станції Державної установи Інститут сільського 

господарства степової зони НААН України (зараз – Державна установа 
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Інститут зернових культур НААН України) П’ятихатського району 

Дніпропетровської області. Результати досліджень впроваджено у 

виробництво на території ТОВ АФ «Обрій» Покровського району 

Дніпропетровської області на площі 221 га. Застосування запропонованих 

прийомів технології вирощування забезпечило отримання врожайності зерна 

3,92 т/га за рівня рентабельності виробництва зерна 59,2 %. 

Особистий внесок здобувача. Автором разом з науковим керівником 

розроблено схеми дослідів і програму досліджень. Самостійно опрацьовано 

вітчизняну і закордонну літературу, здійснено теоретичне обґрунтування 

необхідності проведення експериментальних досліджень, аналіз і узагальнення 

одержаної наукової інформації, формулювання висновків та проведено 

перевірку результатів досліджень у виробничих умовах. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень 

доповідались, обговорювались і затверджувались протягом 2013–2016 рр. на 

засіданнях науково-методичних рад ДУ Інститут зернових культур, 

міжнародній молодіжній науковій конференції «Нові часи: нові Вавилови, 

нові Квасницькі» (Полтава, 2013), міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Сучасні технології вирощування зернових, бобових та 

технічних культур (Херсон, 2014), XV міжнародному науково-практичному 

форумі «Теоретичні основи і практичні аспекти використання 

ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового 

виробництва і розвитку сільських територій» (Дубляни, 2014),                       

XI  Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і 

спеціалістів «Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва 

України»  (Созонівка, 2015), міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Аграрна наука: розвиток і перспективи» (Миколаїв, 2015),         

I Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Современное 

экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты 

рационального природопользования» (Соленое Займище, 2016), міжнародній 

науково-практичній конференції «Селекція, насінництво, технології 
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вирощування круп’яних та інших сільськогосподарських культур: 

досягнення і перспективи» (Кам’янець-Подільський, 2016), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Роль 

наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку 

аграрного виробництва України» (Дніпро, 2016), міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасний стан родючості чорноземних ґрунтів і 

шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур» (Дніпро, 

2016). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 21 працю, з них 

основні результати – у 10 наукових працях, праць, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації – 9, які додатково відображають наукові результати 

дисертації – 2.        

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, семи розділів, висновків, рекомендацій виробництву, списку 

використаних літературних джерел, додатків. Текст викладено на                 

200 сторінках, з яких основна частина  – 130 сторінок, включає 43 таблиці,       

6 рисунків, список використаних літературних джерел (313 найменувань, з 

них 15 – латиницею), 21 додаток. 
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РОЗДІЛ 1  

 

        СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИЙОМІВ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ) 

 

Кукурудза – одна з найбільш цінних сільськогосподарських культур. За 

врожайністю основної та побічної продукції вона перевищує 

найрозповсюдженіші зернофуражні культури і знаходить широке 

використання: дає кращі за поживністю та різноманітністю корми тваринам, 

цінні харчові продукти для людей, являє собою дешеву сировину для 

промисловості. 

Наприкінці 80-х років минулого століття виробництво зерна кукурудзи 

в Україні становило 7,3 млн т. за рік. В подальшому воно стало швидко 

скорочуватись і в 1991–2000 рр. цей показник знизився до рівня 1,5–2,0 млн 

т. З початку нового тисячоліття виробництво зерна кукурудзи в нашій країні 

почало зростати – від 3,7 (2001 р.) до 30,3 млн т. (2013 р.). 

 Збиральна площа кукурудзи на території України також змінювалась 

протягом 2008–2013 рр. У 2009 р. вона дорівнювала 2,1 млн га, а у 2013 –   

4,6 млн га.  

 Врожайність зерна кукурудзи на території нашої держави з 2008 до 

2014 року коливалася насамперед під впливом погодних умов. 

Максимальним цей показник був у 2011 р. – 6,44, а мінімальним – у 2010 – 

4,51 т/га. У 2012 р. врожайність зерна дорівнювала 4,79, у 2013 –  6,41, у 2014 

– 6,16 т/га.    

Динаміка виробництва зерна кукурудзи в Дніпропетровській області 

також коливається за роками.  Протягом 2000–2013 рр. валовий збір зерна 

цієї культури дорівнював від 0,38 (2007) до 1,3 (2011 і 2013) млн т. За 2000–

2011 рр. врожайність зерна кукурудзи коливалася від 2,20 т/га у 2007 до 4,50 

у 2011 р.  У 2012 р. середня врожайність зерна культури в області 

дорівнювала 1,73 т/га, 2013 р. – 4,08, 2014 р. – 2,67 т/га [1]. Це 
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зумовлювалось насамперед гідротермічними умовами конкретного року, а 

також рівнем агротехніки вирощування гібридів культури. 

Як відмічають В. С. Циков [2–3], С. П. Танчик [4], найбільш суттєвими 

факторами, які спричиняють зниження валових зборів і врожайності зерна 

кукурудзи, в Україні є: 

- нестабільність посівних площ та необґрунтоване розміщення її у 

межах окремих кліматичних зон; 

- порушення технології вирощування або окремих її елементів; 

- слабка матеріально-технічна база багатьох вітчизняних господарств; 

- низька конкурентна спроможність цієї культури до бур’янів. 

Літературні дані і практика кращих господарств свідчать, що 

стабільного підвищення врожайності і поліпшення якості основної та 

побічної продукції кукурудзи можна досягти двома шляхами: створенням і 

добором нових гібридів та оптимізацією технологій вирощування, які 

існують зараз [5]. За даними багатьох вчених при застосуванні ефекту 

гетерозису врожайність зерна цієї культури збільшується на 20, а в окремих 

випадках до 40–50 % порівняно з сортами [6–9]. Для того, щоб отримати 

високу і стабільну врожайність основної продукції, необхідно здійснити 

відбір кращих гібридів, адаптованих до умов певної ґрунтово-кліматичної 

зони та створити такий агротехнічний фон, який відповідатиме їх потребам. 

Гібриди різних груп стиглості відрізняються за морфобіологічними ознаками,  

зокрема висотою рослин, діаметром стебла, площею листкового апарату та 

ін., внаслідок чого вони неоднаково реагують на умови росту і розвитку. 

Якщо технологія вирощування кукурудзи спрямовується на задоволення 

потреб рослин певного біотипу, вона стає сортовою [10–17]. 

Р. У. Югенхеймер [18] відмічає, що використання гібридів кукурудзи, 

пристосованих до певних ґрунтово-кліматичних умов, вимагає відповідних 

методів вирощування. За кордоном, зокрема у США, дослідження з сортової 

агротехніки виконували A. A. Bryan, J. W. Pendleton [19–21] та інші. Ними 

визначена різна реакція рослин біотипів з неоднорідним генетичним 
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матеріалом на адаптивність гібридів до умов посухи, густоти стояння, а 

також перевага ранніх строків сівби над пізніми. 

На велике значення наукових досліджень з розробки елементів сортової 

агротехніки, визначення оптимальних прийомів вирощування конкретних 

гібридів звертали увагу Д. С. Фільов [22–25], В. С. Циков та ін. [26–28],        

Б. В. Дзюбецький [29–30], В. І. Золотов та ін. [31–32], Б. В. Гур’єв [33–34],      

Ю. М. Пащенко [35–36], О. П. Якунін [37]. Вони зробили значний внесок в 

розробку та оптимізацію технології вирощування кукурудзи з врахуванням 

біологічних особливостей цієї культури.  

Подальше доопрацювання сортової технології є актуальним в зв’язку зі 

швидкими темпами зміни кількісного і якісного набору гібридів. Питанням 

розробки та оптимізації сортової технології кукурудзи в різних ґрунтово-

кліматичних зонах присвячені дисертаційні роботи багатьох вітчизняних 

вчених. Серед головних прийомів агротехніки, які вивчали автори, можна 

виділити строки сівби, густоту стояння рослин, застосування нових 

ґрунтових та страхових гербіцидів. Встановлено неоднакову реакцію гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості на ці агротехнічні заходи, а також на 

неоднорідність оптимальних технологічних параметрів вирощування в різних 

кліматичних зонах [38–60]. В останні роки одним з напрямків селекційної 

роботи є створення пластичних гібридів інтенсивного типу, які за досить 

великої густоти стояння рослин відрізняються різною адаптивністю до умов 

вирощування та агротехнічних заходів [61–62]. 

В технології вирощування кукурудзи важливе значення мають строки 

сівби. Від них залежать своєчасність, повнота, дружність сходів, врожайність 

зерна, а також його збиральна вологість [63]. До того ж, кукурудза належить 

до теплолюбних пізніх ярих культур. Для нормального проростання її 

насіння вона потребує значно вищих температур, ніж пшениця, ячмінь, овес. 

За вибору строків сівби потрібно враховувати зональні особливості, 

темпи наростання температур повітря і ґрунту навесні, строки і частоту 

весняних та осінніх заморозків, загальну тривалість безморозного періоду. Як 
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зазначають Ю. М. Пащенко, В. М. Борисов [64], питання визначення 

оптимальних строків сівби вивчалося протягом багатьох років, проте 

створення нових гібридів кукурудзи, які відрізняються між собою не тільки 

за скоростиглістю, низкою морфологічних ознак і біологічних особливостей, 

але й по-різному реагують на довжину дня, якість сонячного освітлення, 

ступінь зволоження, температурний режим та інші умови навколишнього 

середовища, зумовлює необхідність подальшої оптимізації параметрів 

технології вирощування, зокрема строків сівби. 

Згідно даних Ф. І. Лищенко [65], М. І. Логачова [66], Г. Уоллеса [67],   

А. Євграфової [68], С. С. Барсукова [69], насіння деяких сортів і гібридів 

може проростати за температури ґрунту на глибині його загортання 5–8 °С. 

Однак Я. Грушка [70] стверджує, що за 8 °С проросток тільки прориває 

оболонку зерна, а його ріст і поява сходів у польових умовах відбувається 

при 10–12 °С. М. М. Кулешов [71], М. А. Зеленський, В. Ю. Комарський [72], 

М. І. Бомба [73] вказують на здатність насіння кукурудзи проростати за 

температури 8–10 °С. 

Проте більшість авторів [74–81] вважають, що для проростання насіння 

цієї культури температура ґрунту на глибині його загортання повинна 

дорівнювати не менше 10–12 °С. За такої температури забезпечується 

дружність появи сходів, висока польова схожість і життєздатність рослин 

[82–83]. Рання сівба в холодний перезволожений ґрунт призводить до 

загибелі насіння та зрідження сходів. За даними В. Н. Степанова [84], 

біологічний мінімум появи сходів спостерігається у кременистих форм за 

температури 10–11°С, у зубоподібних – 11–12 °С.  

В зв’язку з тим, що рослини середньопізніх та пізньостиглих гібридів за 

умови запізнення з сівбою можуть пошкоджуватись осінніми заморозками,             

Д. С. Фільов [85], Є. П. Волна [86]  рекомендують розпочинати сівбу з більш 

пізньостиглих, а закінчувати ранньостиглими формами. Найкращі умови для 

росту рослин кукурудзи згідно з С. М. Бугаєм [87], В. Н. Степановим [88],   

О. І. Зінченком [89] та ін. створюються за температури повітря 25–30 °С.  
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Б. П. Гур’єв [90], Д. С. Фільов [91], Ю. М. Пащенко [92], В. С. Циков 

[93], М. А. Зеленський та ін. [94], П. К. Коваленко [95], В. П. Кротінов,        

М. М. Муляр [96], M. Machul [97] вважають, що за ранніх строків сівби для 

комплексного поєднання вологості і температури ґрунту внаслідок поганого 

прогрівання його верхнього шару треба сіяти на меншу глибину, а у пізні 

строки при пересиханні посівного шару – на більшу, обов’язково у вологий 

шар. Температурний режим є головним чинником, який визначає початок 

сівби, а фактором, який обмежує її у часі, – запаси вологи у посівному шарі 

ґрунту. В більшості областей степової зони рекомендовано висівати 

кукурудзу за прогрівання ґрунту на глибині 10 см до 10–12 °С [98–102]. 

Визначаючи строки сівби з урахуванням ступеня прогрівання і 

зволоження ґрунту, в практиці дотримуються і календарних строків, які 

відповідають сприятливим умовам його гідротермічного режиму і визначені 

для окремих кліматичних зон на основі багаторічних досліджень. У 

виробничій практиці склалися середні багаторічні календарні строки сівби 

кукурудзи. J. E. Berger [103] вважає, що цю культуру потрібно висівати не 

пізніше першої декади травня. Ю. Н. Сидоров [104] пропонує сіяти 

кукурудзу в третій декаді квітня – першій декаді травня. В дослідах, які 

проводились в останні 20 років, визначено, що різні гібриди неоднаково 

реагують на терміни сівби і більша їх частина виявляє індивідуальну реакцію 

на умови зовнішнього середовища, які значно залежать від її строків [105–

109]. 

Строки сівби суттєво впливають на ріст, розвиток і продуктивність 

кукурудзи. В. І. Золотов, В. М. Гринєв [110], Б. А. Тютюнник,                        

Л. Н. Ільчєвська [111], Ю. В. Костенко [112] визначили, що низька 

температура ґрунту за ранніх строків суттєво знижує польову схожість і 

подовжує період «сівба – сходи». Тривалість міжфазних періодів гібридів 

культури змінювалась під впливом погодних умов та строків сівби. За 

ранньої сівби найвищу площу асиміляційної поверхні рослини формують 

раніше, що сприяє засвоєнню фотосинтетично-активної радіації та 
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інтенсивному накопиченню органічної речовини. На думку деяких 

дослідників, середня врожайність зерна кукурудзи, посіяної в ранні строки, 

мала суттєві переваги над пізніми [113].  

Пізні терміни сівби призводять до неповного достигання зерна та його 

високої передзбиральної вологості. За даними М. Я. Кирпи [114], витрати 

палива на зменшення 1 тонно-відсотка вологи дорівнюють 2–4 кг. В зв'язку зі 

створенням і впровадженням у виробництво гібридів нового покоління 

строки сівби необхідно уточнювати [115]. Сівба гібридів кукурудзи різних 

груп стиглості в оптимальні строки покращує використання ними вологи 

протягом вегетації [116].  

Дослідженнями В. П. Бондаря (1992–1994 рр., Ерастівська дослідна 

станція) доведено, що врожайність зерна ранньостиглого гібрида кукурудзи 

Луч 170 не зменшувалася за сівби 29 квітня порівняно з її строком 22 квітня, 

однак у середньораннього гібрида Дніпровський 284, середньостиглого Рос 

331 та середньопізнього Дніпровський 450 цей показник знижувався 

відповідно на 0,25, 0,16 та 0,40 т/га. Це свідчить про необхідність 

встановлення оптимальних строків сівби для гібридів культури, які належать 

до різних груп стиглості, тобто мають різні потреби відносно кількості 

вологи, світла і поживних речовин [40].    

Врожайність зерна кукурудзи складається з індивідуальної 

продуктивності кожної рослини та їх кількості на одиниці площі. Варіювання 

числа рослин на площі суттєво позначається на їх життєздатності в посівах, 

процесах росту і розвитку, особливостях надходження і використання 

сонячної радіації, споживанні вологи, поживних речовин і, звичайно, 

врожайності зерна [63–64]. На важливість визначення оптимальної 

передзбиральної густоти стояння рослин кукурудзи вказується в працях       

В. В. Таланова, Б. Н. Рожественського, академіків І. І. Синягіна, В. Я. Юр’єва 

[117–122]. 

Про необхідність зміни густоти стояння рослин кукурудзи залежно від 

ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування та групи стиглості гібридів 
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свідчать наукові дослідження, які проводились багатьма вітчизняними та 

закордонними вченими [24, 123–134]. Польові досліди з вивчення густоти 

стояння рослин кукурудзи в умовах північного Степу України в різний час 

здійснювали В. С. Жунько [135–136], А. К. Пономаренко [137–139],              

Ю. І. Ткаліч [50], В. В. Ісаєнков [140], М. Ю. Румбах [141]. Вони 

рекомендували для збільшення врожайності зерна цієї культури 

диференціювати густоту стояння рослин залежно від зони, 

вологозабезпеченості гібридів та їх групи стиглості. Є дослідники, які 

вважають, що більш скоростиглі гібриди потрібно вирощувати з більшою 

густотою рослин, ніж середньостиглі та пізньостиглі [142–143]. В 

дослідженнях В. Ф. Заверталюка [44] при збільшенні густоти стояння рослин 

з 30 до 60 тис./га продуктивність  ранньостиглого гібрида знижувалася на      

8 %, середньораннього – на 17–23 %, середньостиглого – на 23–26 %, а 

середньопізнього – на 30–35 %. Дані Б. П. Гур’єва,  Є. І. Філатової [34],       

Ю. В. Костенко [112], П. Ф. Ключко, А. Ф. Мандренко [144], О. П. Карпенко, 

І. В. Мацини [145] свідчать, що продуктивність гібридів кукурудзи 

зменшується від пізньостиглих до ранньостиглих, але врожайність зерна з 

одиниці площі не завжди змінюється в такому порядку, оскільки вона 

визначається співвідношенням продуктивності однієї рослини і їх кількості 

на площі. За даними В. М. Хром’яка [52], найбільшу врожайність зерна 

середньостиглий і середньопізній гібриди формували за однакової густоти – 

35 тис./га. Результати дослідів О. В. Тарасова, В. С. Кочеткова,                      

В. Ф. Малихіної [146] свідчать, що як зрідження, так і загущення посівів 

кукурудзи призводить до різкого її зниження. Саме внаслідок цього дуже 

важливо формувати оптимальну густоту, яка забезпечує максимальну 

врожайність основної продукції. Її зниження більшою мірою виявляється у 

загущених посівах, ніж у зріджених [147]. Найвища врожайність зерна 

забезпечується при поєднанні високої індивідуальної продуктивності і 

максимально можливої (оптимальної) густоти стояння рослин на кожному 

гектарі конкретної зони вирощування. 
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Академік В. С. Циков зазначає, що вірний вибір густоти стояння 

рослин дає змогу підвищити врожайність зерна кукурудзи на 20–30 %. 

Діапазон оптимальної густоти залежно від біологічних особливостей гібридів 

та ґрунтово-кліматичних зон коливається в межах 30–80 тис./га [2, 63]. Дані 

досліджень, які проводились в 70–90-их роках XX століття, дозволяли 

рекомендувати для північної підзони Степу України густоту стояння рослин 

для середньоранніх гібридів в межах 40–45 тис./га, середньостиглих – 35–   

40 тис./га та середньопізніх – 30–35 тис./га [2, 77, 93]. Внесення до 

Державного реєстру сортів рослин України останніми роками нових гібридів 

кукурудзи, які відрізняються між собою не тільки за довжиною вегетаційного 

періоду, а й висотою, площею листкової поверхні, реакцією на затінення, 

посуху, поживний режим ґрунту та інші фактори, обумовило появу сортової 

технології, де провідна роль належить визначенню оптимальної густоти 

стояння рослин. 

Часто у виробництві перевагу віддають гібридам кукурудзи 

ранньостиглої групи, бо вони не потребують значних витрат на 

післязбиральне сушіння зерна [148]. В зв’язку з невеликим габітусом рослин, 

меншим споживанням поживних речовин і вологи з ґрунту, рівень 

оптимальної густоти згідно з дослідженнями Ю. І. Ткаліча [50],                       

Є. А. Климова [128], Н. Н. Муляра [129] для них повинен бути вищим, ніж 

для більш пізньостиглих форм. У зоні Степу нові ранньостиглі гібриди 

рекомендується вирощувати з густотою стояння 55–60 тис./га [76]. 

У дослідах Г. Л. Філіпова, Л. С. Єремко [149], В. С. Панькіна,               

О. О. Павлюка [150] врожайність зерна гібридів кожної групи стиглості 

підвищувалась до певної межі. Найвище значення цього показника у 

ранньостиглих гібридів отримано за густоти стояння рослин 80 тис./га, 

середньоранніх – 70 тис./га, середньостиглих і середньопізніх – 60 тис./га.  

Саме в зазначених межах їх продуктивність знижувалась настільки, що не 

компенсувалась збільшенням густоти. 

Дослідами А. Л. Андрієнка (Ерастівська дослідна станція,               
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2000–2003 рр.) встановлено, що ранньостиглий гібрид Кадр 195 СВ формував 

максимальну врожайність зерна за густоти стояння рослин у посівах             

60 тис./га, середньоранній Кадр 267 МВ – 50 тис./га, середньостиглий 

Дніпровський 337 МВ – 40 тис./га, середньопізній Кадр 448 СВ – 30 тис./га. 

Подальше збільшення густоти стояння рослин призводило до зменшення 

врожайності зерна [39]. 

В. І. Золотов, А. К. Пономаренко [32, 151] зазначають, що оптимальна 

густота рослин змінюється за роками і залежить, окрім біологічних 

особливостей гібридів, також від погодних умов другої половини вегетації, 

коли спостерігається часта повторюваність посух в умовах степової зони 

України. Згідно даних Є. В. Деряги [41], збільшення густоти подовжило 

вегетаційний період ранньостиглого гібрида Славутич 162 СВ на 2 дні, 

середньораннього Луганський 222 МВ – на 2–3, середньостиглого 

Дніпровський 345 МВ – на 3–4 дні. В дослідах В. П. Безрукова [152],             

В. П. Спіцина [153] за умови загущення посівів довжина вегетаційного 

періоду гібридів подовжувалась на 2–3 дні.  

Також під впливом густоти стояння рослин змінюються показники їх 

висоти [154] та структури врожаю [155–158]. В зріджених посівах вони 

збільшуються, а в загущених – зменшуються. Визначено, що збільшення 

густоти рослин до певної межі призводить до кращого накопичення сухої 

речовини в надземній масі з одиниці площі [37, 159–162]. Встановлено, що з 

підвищенням густоти стояння рослин зростала загальна площа листкової 

поверхні, що позначалось на рівні надходження фотосинтетично-активної 

радіації [50, 163–165].  

Кукурудза є однією з найважливіших зернових культур у більшості 

країн світу. Таку перевагу вона має завдяки цінності як продовольча культура 

і високоенергетичний корм для всіх видів тварин [166–168]. Серед факторів, 

які стримують збільшення виробництва зерна кукурудзи, бур’яни 

залишаються одним із найбільш впливових [169–176]. 

Поява бур’янів і їх адаптація до певних сільськогосподарських культур 
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еволюційно пов'язана із зародженням землеробства. З рослин людина 

відбирала найбільш продуктивні й цінні в харчовому та господарському 

відношенні форми і вирощувала їх на землі, яку обробляла. При цьому поряд 

з рослинами, які культивували, з’являлися й небажані види, що негативно 

впливали на основну культуру. Насіння і вегетативні органи розмноження 

бур’янів концентрувались в обробленому ґрунті після опадання чи 

потрапляли в нього з навколишніх територій [177–180]. 

За сотні років бур’яни, завдяки широкому діапазону своєї адаптивності, 

добре пристосувались до умов існування в агрофітоценозах 

сільськогосподарських культур – вони набагато витриваліші і стійкіші, 

переносять посухи й морози, часто розвиваються за більш низьких 

температур, їм потрібна менша вологість ґрунту для проростання насіння. 

Якщо у насіння редьки дикої, щириці звичайної ушкоджена насіннєва 

оболонка, то його схожість навіть збільшується, а недостигле насіння гірчиці 

польової, грициків звичайних проростає швидше, зберігаючи життєздатність 

в ґрунті протягом багатьох років. Накопичене в ньому насіння бур’янів є 

основною перешкодою на шляху подальшого підвищення культури 

землеробства й збільшення врожайності основної та побічної продукції 

сільськогосподарських культур [181–183]. Потенційна забур’яненість є дуже 

консервативним показником і домогтися позитивної динаміки її зниження 

дуже важко навіть за сучасного рівня агротехнології. 

Кукурудза внаслідок своїх морфобіологічних особливостей, на відміну 

від інших представників родини Тонконогових, не має яскраво виражених 

специфічних бур’янів [184–186]. Окрім суто біологічних причин, широкий 

видовий спектр їх в посівах цієї культури є наслідком особливостей її 

агротехніки, що створює досить багато вільних екологічних ніш (більш 

архаїчна назва цього поняття – кальвіції) [187]. 

На території нашої держави налічується понад 300 видів найбільш 

розповсюджених бур’янів. Кількісний та видовий набір їх у посівах 

кукурудзи за значної універсальності значно залежить від ґрунтово-
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кліматичних умов, біологічних особливостей бур’янів, попередників та інших 

елементів технології вирощування. 

В термінології, яка характеризує шкодочинність бур’янів, є поняття       

«зелена пожежа». Це невипадково, оскільки варто спростити агротехніку чи 

запізнитися з обробкою гербіцидами – і вони відберуть чималу частину 

врожаю. Бур’яново-польова (сегетальна) рослинність – предмет серйозного 

вивчення багатьох дослідників [188]. Невичерпність цієї тематики полягає в 

постійному вдосконаленні технології вирощування кукурудзи, появі нових 

генетичних форм гібридів та стійких бур’янів, синтезі хімічних засобів 

захисту від них нового покоління. 

Ще у 1773 р. А. Т. Болотов заклав основу сучасної біологічної 

класифікації бур’янів [189]. У подальшому цей напрямок був розвинутий у 

працях інших вчених [190–191]. 

Бур’яни безперервно знаходяться в конкурентних відносинах із 

культурними рослинами. Між ними відбувається боротьба за продуктивну 

вологу й елементи живлення [192–193]. Особливо велику шкоду завдають 

бур’яни на початку вегетації рослин кукурудзи, коли ресурси 

життєзабезпечення є, як правило, в достатній кількості [194–195]. 

За даними М. А. Іншина [196] навіть за слабкої надземної 

забур’яненості поля (до 10 шт./м
2
 малорічних та не більше 1 шт./м

2
 

багаторічних видів) бур’яни виносять із ґрунту біля 25 кг/га доступних форм 

азоту, 10 кг/га – фосфору і близько 30 кг/га – калію. Такої кількості 

поживних речовин було б достатньо для отримання додатково з 1 га 1 т зерна 

чи 10 т зеленої маси кукурудзи. 

Дослідженнями В. С. Подопригори,  А. А. Ткаченко, О. В. Фісюнова 

[197] встановлено, що на середньозабур’янених полях, де нараховується від 

10 до 50 шт. малорічних та від 1 до 5 шт. багаторічних бур’янів на 1 м
2
, із 

ґрунту виноситься для утворення їх органічної маси 20–30 кг/га азоту, 25–   

80 кг/га – фосфору і 35–100 кг/га калію, а на дуже забур’янених посівах 

(більше 50 однорічних та 5 багаторічних бур’янів на 1 м
2
) втрати цих 
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макроелементів збільшуються відповідно до 50–100, 100–250 і 120–130 кг/га. 

Щириця звичайна та лобода біла поглинали азоту та калію в 2–3 рази більше, 

ніж кукурудза [198]. Варто зазначити, що перевага вмісту основних 

елементів ґрунтового живлення в сухій речовині характерна для всіх видів 

бур’янів, які засмічують посіви кукурудзи. 

Для того, щоб врожайність зеленої маси дорівнювала 40 т/га, рослини 

кукурудзи виносять із ґрунту протягом вегетаційного періоду 350 кг/га 

поживних речовин, а бур’яни – 528 кг/га [199–200]. Аналогічне домінування 

бур’янів над кукурудзою відмічається і за найголовнішим показником, який 

впливає на врожайність основної та побічної продукції, – вмістом 

продуктивної вологи в ґрунті. На створення 1 кг сухої речовини рослини 

кукурудзи витрачають 250–400 л води, а лобода біла, щириця звичайна, 

будяк щетинистий – 800–1000 кг, тобто в 3–4 рази більше [201–202]. При 

цьому, якщо на посівах кукурудзи не боротися з бур’янами, то вони можуть 

витрачати на транспірацію до 60 % води від загального рівня 

вологозабезпечення [203]. Стійкість агрофітоценозу бур’янів полягає 

насамперед в здатності їх насіння давати сходи практично протягом усього 

вегетаційного періоду, а також довгий час зберігати схожість у ґрунті. 

Відомо, що насіння культурних рослин, висіяне у ґрунт, дає сходи 

через кілька діб після сівби. Наприклад, ячмінь, пшениця, овес, жито вже 

через п’ять діб після сівби за сприятливих умов дають повні сходи. Трохи 

пізніше (через 10 діб) з'являються сходи таких культур, як буряк і люцерна. 

Тільки у багаторічних злаків строк проростання насіння подовжується до 21–

22 діб і найбільший строк появи сходів – до 28 діб. Після вказаного строку 

все насіння культурних рослин, яке не зійшло з тієї чи іншої причини, 

втрачає схожість і гине. Зовсім інакше проходить цей процес у бур’янів. 

Насіння деяких видів за сприятливих умов починає проростати через кілька 

діб після опадання на ґрунт і зберігає свою схожість не тільки впродовж 

кількох місяців, але й років. Наприклад, схожість насіння талабана польового 

зберігається впродовж 9, а буркуна жовтого – до 40 і навіть 70 років. 
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Деякі бур’яни на одній і тій же рослині формують насіння з 

різноманітними біологічними властивостями та строками появи сходів. 

Наприклад, кожна рослина лободи білої дає насіння трьох фракцій, які 

відрізняються між собою за формою та розмірами. Насіння першої фракції 

(найбільше) за сприятливих умов проростання сходить відразу після 

опадання й потрапляння в ґрунт, тобто восени того ж року. Насіння другої 

фракції (середньої величини) проростає тільки навесні наступного року, а 

найдрібніше насіння третьої фракції – лише на третій рік. Таким чином 

тільки один врожай лободи білої засмічує ґрунт на три роки [204]. Саме тому 

за допомогою агротехнічних та хімічних заходів боротьби потрібно 

домогтися максимального пригнічення обсіменіння. Професор                       

Б. М. Смирнов у зв’язку з цим зазначає, що навіть у порівняно чистих посівах 

із невеликою кількістю бур’янів на одному квадратному метрі осипається 

кілька тисяч насінин [205]. 

Критичним періодом відносно чистоти посівів для кукурудзи є термін 

від проведення весняно-польових робіт до фази 9–13-го листка, коли 

з’являється до 80 % сходів видів осоту та багатьох інших бур’янів. Саме 

протягом цього часу потрібно застосовувати високоефективні ґрунтові та 

(або) післясходові гербіциди [206]. 

Усі хімічні препарати, які відносяться до гербіцидів, поділяють на дві 

великі групи: гербіциди загальновинищувальної та селективної (вибіркової) 

дії. До першої належать препарати, діючою речовиною яких є 

ізопропіламінна або калійна сіль гліфосату, наприклад, раундап макс, ураган 

форте, гліфос та ін. Їх потрібно використовувати на парових полях або 

землях несільськогосподарського призначення для знищення бур’янової 

рослинності.  

Селективні гербіциди поділяють на препарати контактної (місцевої) і 

системної (пересувної) дії [207]. Контактні гербіциди руйнують тканини 

рослин в місцях безпосереднього потрапляння на них. Тому загибель бур’янів 

буде залежати від ступеню їх змочування розчином гербіциду. При обробці 



35 

посівів контактними гербіцидами знищується тільки надземна частина 

бур’янів. Підземні їх органи залишаються неураженими і велика кількість 

багаторічних бур’янів знову відростає. До групи системних входять 

гербіциди, які швидко пересуваються від місця потрапляння по судинній 

системі і поширюються по всій рослині. Вони порушують обмін речовин і 

призводять її до загибелі. Системні гербіциди дуже ефективні в боротьбі з 

кореневищними і коренепаростковими бур’янами. До цих гербіцидів 

відносяться похідні феноксіоцтової кислоти (2,4-Д, діален супер), сечовини 

(фенурон, діурон), триазину (симазин, атразин), карбаматів (ІФК). 

Асортимент гербіцидів, які рекомендуються в світовому сільському 

господарстві в посівах кукурудзи, набагато більший, ніж для інших культур 

[208]. Основних гербіцидних речовин в теперішній час нараховується більше 

150 [209–210].      

Історія виникнення речовин, які мають гербіцидні властивості, 

розпочалася ще у позаминулому столітті. У 1885 р. вперше в світі стало 

відомо, що за допомогою сульфату цинку знищено декілька видів бур’янів у 

розсаднику сіянців хвойних порід дерев. У 1887–1888 р. обробка залізним 

купоросом дозволила знищити мох на луках. У 1896 р. було виявлено, що від 

дії мідного купоросу загинули рослини гірчиці польової [211]. 

По-справжньому важливе місце в регулюванні чисельності бур’янів у 

агрофітоценозах хімічний метод зайняв з відкриттям на початку 40-х років 

минулого століття гербіцидних властивостей у похідних феноксіоцтової 

(карбонової) кислоти (2,4-Д), які до теперішнього часу розповсюджені в 

виробництві [212–215].  Їх стали називати гербіцидами першого покоління. 

Застосування системних гербіцидів групи 2,4-Д завдяки проникненню їх в 

кореневу систему бур’янів дозволило суттєво знизити рівень забур’яненості 

посівів [216–220]. Зокрема, такі дослідження були проведені                          

О. В. Фісюновим на Ерастівській дослідній станції у 1963–1965 рр.: 

врожайність зерна кукурудзи при внесенні октилового ефіру 2,4-Д у дозі    

0,3 кг/га дорівнювала 2,59 т/га, а на контролі без застосування гербіцидів – 
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2,29 т/га [211]. Однак ці препарати характеризувалися досить великими 

нормами внесення, високою токсичністю тощо. Їх поступово замінили 

іншими. 

Близьким характером впливу на бур’яни відрізняються похідні 

бензойної  кислоти: банвел-Д (діанат, дикамба) і полідіма (трисбен-200). Це – 

гербіциди другого покоління. Їх застосування надало змогу розширити 

видовий спектр знищення бур’янів, які є стійкими до 2,4-Д, зокрема, 

важковикорінюваних коренепаросткових видів [221–226]. Все ж найбільше 

застосування ці препарати отримали в якості додатків до гербіцидів групи 

2,4-Д. До них відносяться діален, діамет та інші [227]. 

Позитивні результати застосування перших гербіцидів стимулювали 

синтез нових препаратів. Подальший розвиток хімічний метод захисту від 

бур’янів отримав з відкриттям гербіцидних властивостей триазинів. 

Найбільш поширеними серед цих сполучень були симазин і атразин. У 

дослідженнях, проведених О. В. Фісюновим на експериментальній базі ВНДІ 

кукурудзи у 1960–1962 рр., приріст врожайності зерна кукурудзи при 

застосуванні атразину у дозі 1 кг/га відносно ділянок, де здійснювали два 

міжрядні обробітки посівів без прополювання у гніздах, становив 13,9 % 

[211].   

На цьому етапі розвитку хімічного методу стало зрозумілим, що 

гербіциди можна комбінувати. Поєднання триазинових гербіцидів, які 

вносять під передпосівну культивацію або після сівби, з обробкою 

вегетуючих бур’янів 2,4-Д в багатьох випадках значно підвищило 

результативність хімічного прополювання [228–230]. 

Вдосконалення гербіцидів супроводжувалось появою оригінальних 

препаративних форм і спеціалізацією фітотоксичного спектру. Новий етап в 

розвитку хімічного методу боротьби з бур’янами в посівах кукурудзи настав 

з появою декількох класів гербіцидних сполук, які мають добре виражену 

спрямованість проти бур’янів родини Тонконогових. Найбільш відомий з цієї 

групи гербіцид – ептам. Дослідження, які були проведені в різних ґрунтово-
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кліматичних умовах, показали високу ефективність цього гербіциду в посівах 

кукурудзи [231–232]. Однак широке запровадження в практику ептам 

отримав з появою препаратів ерадикан і алірокс, в яких до діючої речовини 

гербіциду додано антидоти (сполуки, що знешкоджують гербіциди в 

тканинах культурної рослини і не впливають на гербіцидну активність проти 

бур’янів). Ерадикан, як і більшість інших представників тіокарбаматів, має 

високу леткість і тому вимагає негайної заробки в ґрунт. Однак і при цьому в 

день обприскування ґрунту в середньому втрачається на випаровування до  

20 % гербіциду, який вноситься [233]. 

Подальший прогрес в синтезі ґрунтових гербіцидів  пов'язаний з 

появою ряду високоефективних сполук проти бур’янів родини Тонконогових, 

які належать до похідних хлорацеталінідів. В посівах кукурудзи широко 

застосовувалися алахлор (лассо), ацетохлор (ацетал, аценіт, трофі, харнес,) 

метолахлор (дуал) і пропахлор (рамрод, нітицид, сатецид). Не дивлячись на 

те, що за гербіцидною активністю похідні тіокарбаматів стоять в одному ряду 

з карбаматами, вони вважаються більш технологічними, більш зручними в 

роботі, оскільки позбавлені такого великого недоліку, як леткість [234–241]. 

Оскільки хлорацеталініди недостатньо пригнічували двосім’ядольні 

бур’яни, їх часто випускали в препаративних формах з гербіцидами, які добре 

викорінювали ці види. Комбінації дуала з атразином були представлені 

препаратами примекстра голд, прімаграм і ротаприм, ацетохлора з атразином 

– ацетазин. Добре відомі також заводські суміші лассо і пропахлора з 

атразином [242].  

Обмеження застосування триазинів у сівозміні було викликане 

тривалим періодом їх детоксикації. Виходячи з екологічних міркувань, 

гербіциди на основі атразину на сьогоднішній час практично виключені з 

переліку дозволених для використання  в Україні, за винятком препаратів 

примекстра голд та примекстра TZ голд.  

Основна перевага гербіцидів третього покоління, таких, як лонтрел, 

базагран, фюзілад, тарга та ін. полягає в тому, що вони є високовибірковими, 
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малонебезпечними для тварин і людини та не нагромаджуються в об'єктах 

зовнішнього середовища [243–245].  

Гербіцид лонтрел особливо ефективний у боротьбі з бур’янами родини 

Айстрових, до якого належать такі найбільш злісні коренепаросткові види, як 

осоти. В дослідженнях Ф. А. Льоринця [246], проведених на Ерастівській 

дослідній станції у 1987–1990 рр., забур’яненість посівів кукурудзи осотом 

щетинистим, який відрізняється від осоту рожевого вищою насіннєвою 

продуктивністю та меншою висотою стебла – відповідно близько 40 та        

30 тис. сім’янок та до 130 і до 150 см і більше [247], на фоні полицевої 

оранки з внесенням цього препарату у дозі 1 л/га перед збиранням врожаю 

дорівнювала 0,9 шт./м
2
, а без його застосування – 2,3 шт./м

2
. Для розширення 

спектру знищуваних бур’янів до базаграну і лонтрелу можна додавати 

препарати групи 2,4-Д [248].     

Не всі гербіциди через екологічні суперечності знайшли широке 

поширення. Високоефективним препаратом у боротьбі з бур’янами 

кукурудзи, головним чином дводольними, показав себе піридат (лентагран). 

Для пригнічення бур'янів родини Тонконогових виробник препарату 

австрійська фірма «Хемі Лінц АГ» рекомендувала до лентаграну додавати 

атразин. Але в цьому випадку технічну ефективність лентаграну перемогла 

екологічна доцільність. 

Більша насиченість сівозмін просапними культурами та поява нових 

гербіцидів (типу атразину, ерадикану) у вісімдесяті роки минулого століття 

привели до зростання трапляння (за формулою датського ботаніка Раункієра) 

в посівах кукурудзи у північній частині степової зони України плоскухи 

звичайної і щириці звичайної до 51–92 % та суттєвого зниження в структурі 

агрофітоценозів мишію сизого, щириці білої і лободи білої [249]. 

Дослідженнями, проведеними Л. П. Матюхою в Інституті кукурудзи 

протягом 1986–1988 рр., встановлено, що внесення гербіцидів ерадикан та 

лассо у дозах відповідно 7 та 6 л/га забезпечувало приріст врожайності зерна 

кукурудзи 0,89 та 0,98 т/га порівняно з ділянками, де здійснювали 
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механізований догляд за посівами [250].  

З розширенням обсягів обробок проти бур’янів і посиленням контролю 

за екологічною ситуацією до асортименту післясходових препаратів проти 

двосім’ядольних бур’янів ввійшли гербіциди четвертого покоління, які дуже 

фітотоксичні і тому потребують доз внесення на порядок нижче, ніж ті, що 

використовувались до цього часу. Вони не викликають токсичного 

пошкодження культурних рослин родини Тонконогових, пригнічують багато 

видів бур’янів, стійких до похідних карбонових кислот, мають більш 

широкий фазовий інтервал, впродовж якого є можливим проведення 

хімічного прополювання, і знижують ризики екологічного і санітарно-

гігієгічного характеру. До таких препаратів слід віднести тітус, хармоні, 

базис, мілагро, ДРХ-М 6316 та ін. [251–252]. Дослідженнями Л. П. Матюхи 

(Інститут кукурудзи УААН, середнє за 1989–1991 рр.) встановлено, що 

внесення бакової суміші хармоні, 15 г/га, + тітус, 50 г/га забезпечило 

отримання приросту врожайності зерна кукурудзи 0,70 т/га відносно ділянок, 

де проводився механізований догляд за посівами [250].  

Дослідженнями встановлено, що до групи ефективних ґрунтових 

гербіцидів відносяться харнес, фронт’єр, гвардіан, примекстра голд, 

лентагран та ін., які при змішаному типі забур’яненості досягли рівня 

технологічної ефективності не нижче 85 % [253–255]. 

Харнес – лідер серед них. За своєї високої технічної ефективності цей 

препарат однаковою мірою пригнічує малорічні тонконогові й дводольні 

види бур’янів, він досить технологічний та економічно ефективний. Паростки 

бур’янів поглинають ацетохлор у процесі їх проходження крізь верхній шар 

ґрунту і гинуть, не з’являючись на його поверхні. В дослідженнях                   

О. М. Шевченка (2005–2007 рр., Дослідне господарство «Дніпро») 

врожайність зерна гібридів кукурудзи Заліщицький 191 СВ, Солонянський 

298 СВ, Соколов 407 МВ на контрольних ділянках без застосування 

гербіцидів відповідно становила 1,97, 1,92 та 2,02 т/га, а при внесенні 

препарату харнес у дозі 3 л/га під передпосівну культивацію – відповідно 
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5,17, 5,63 та 6,31 т/га [256]. Проте застосування лише цього ґрунтового 

гербіциду призводить тільки до короткочасного (20–30 діб) періоду 

пригнічення дикорослої флори, яка в подальшому має здатність відростати і 

спричиняти негативний вплив на культуру. При наявності в посівах 

проблемних бур’янів: амброзії полинолистої, гірчака перцевого, осота 

рожевого і жовтого одної такої дози цього ґрунтового гербіциду виявилося 

недостатньо для попередження втрат врожаю і потребувало додаткових 

заходів захисту від них. 

Ефективне очищення посівів кукурудзи від бур’янів-алергенів 

спостерігається при внесенні під передпосівну культивацію гербіциду 

фронт’єр. В умовах Степу України через пересихання верхнього шару ґрунту 

і незначні опади часто виявляється низькою ефективність дії ґрунтового 

препарату мерлін, для якого характерна здатність до реактивації при 

наявності опадів [257]. 

Широка практика застосування ґрунтових гербіцидів зі зростанням 

посушливості клімату поступово буде зменшуватися [258]. За дефіциту 

вологи, особливо у верхньому шарі ґрунту, такі препарати малоефективні, 

тим паче у зв’язку зі зростанням мульчі подрібнених рослинних решток при 

поширенні поверхневого і нульового обробітку ґрунту. Водночас будуть 

збільшуватися обсяги застосування гербіцидів по сходах. Більш доцільним є 

обприскування посівів, що дасть змогу істотно знизити чисельність бур’янів 

у період їх сходів, коли кукурудза ще не в змозі самостійно їх пригнічувати. 

Післясходове обприскування посівів кукурудзи краще проводити у фазі 

3–5 листків, коли з’являються сходи бур’янів. У цей період кукурудза 

найбільш стійка, а бур’яни найбільш чутливі до гербіцидів, по-перше, через 

відсутність опушення верхньої частини листкової пластинки вони менше 

стікають, по-друге, кількість воску на поверхні листка зростає з віком, 

наприклад, у дводольних рослин від фази сім’ядоль до формування               

6–7 листків – у 5–6 разів [259–260]. Крім того, чутливість бур’янів до 

гербіцидів знижується в сонячну та суху погоду порівняно з хмарною і 
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дощовою. Дослідженнями В. Т. Робу (1997–1999 рр., Генічеська дослідна 

станція) встановлено, що застосування ґрунтових гербіцидів здатне зберегти 

від втрат залежно від групи стиглості гібридів 1,39–2,37 т/га зерна кукурудзи, 

а післясходових – 1,07–1,84 т/га [261]. 

З іншого боку, доведено, що довготривале використання гербіцидів 

однакового спектру дії на бур’яни обумовлює через 10–20 поколінь появу 

резистентних видів [262], а збільшення механічного впливу на ґрунт 

погіршує його агрофізичні властивості, внаслідок чого посилюються процеси 

водної та вітрової ерозії [263–264]. Це створює необхідність постійного 

оновлення асортименту цих препаратів, а також впровадження 

ґрунтозахисних технологій вирощування польових культур. 

Своє місце в технології вирощування кукурудзи посіли гербіциди 

п’ятого покоління, такі, як майсТер, стеллар, аденго. Дослідженнями             

О. І. Бокуна (2007–2009 рр., ДПДГ «Дніпро» ДУ ІСГСЗ НААНУ) доведено, 

що кількість бур’янів перед збиранням врожаю кукурудзи на ділянках, де 

вносили препарат майсТер порівняно з варіантами без догляду за посівами  

зменшилася на 71,1 % [265]. Дослідженнями, проведеними С. С. Кравцем в 

умовах ДПДГ «Дніпро» ДУ ІСГСЗ НААНУ у 2009–2011 рр., встановлено, що 

врожайність зерна ранньостиглого гібрида кукурудзи Почаївський 190 МВ за 

сівби пунктирним способом з міжряддям 70 см при внесенні по сходах 

культури препарату стеллар у дозі 1,25 л/га досягала 5,29 т/га, а на ділянках з 

біологічною забур’яненістю посівів – 2,69 т/га [266]. Дослідження                 

Ю. І. Ткаліча (2010–2012 рр., ДПДГ «Дніпро» ДУ ІСГСЗ НААНУ) доводять, 

що застосування гербіциду аденго у фазі 2–3 листків кукурудзи забезпечує 

отримання приросту врожайності зерна культури 2,60 т/га порівняно з 

ділянками, де зберігалася біологічна забур’яненість посівів [267].            

Необхідність проведення зональних досліджень по вивченню 

ефективності синтезованих нових препаратів пояснюється також тим, що їх 

фітотоксична дія на бур’яни залежить не лише від фізико-хімічних 

властивостей самих гербіцидів, але й від цілої низки ґрунтово-кліматичних 
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факторів: потенційної забур’яненості ґрунту, вмісту в ньому гумусу, 

продуктивної вологи, температурного режиму, його pH тощо [268]. 

У даний час на посівах кукурудзи в Україні дозволено до застосування 

197 гербіцидів, серед яких 143 – післясходові препарати, які забезпечують 

захист культури від бур’янів шляхом внесення у фазах 1–7, 2–5, 2–6, 2–7, 3–5, 

3–7, 3–8, 3–10 та 4–10 листків культури, 47 – ґрунтові гербіциди, призначені 

для застосування у допосівний період, під час сівби та після сівби, але до 

появи сходів кукурудзи, і лише 7 препаратів можна використовувати 

одночасно як базові та страхові препарати. Однак ці 7 гербіцидів діють лише 

на однорічні злакові та дводольні бур’яни, а їх внесення можливе тільки до 

фази 2–5 листків культури [269]. Отже, виникає необхідність проведення 

нових експериментальних досліджень, результати яких дозволять 

рекомендувати виробництву нові високоефективні та безпечні для 

навколишнього середовища препарати, що мають гербіцидні властивості. 

  Огляд літературних джерел показав значну увагу, яку дослідники 

надавали питанням встановлення оптимальних строків сівби та густоти 

стояння рослин кукурудзи, а також застосуванню гербіцидів у посівах цієї 

культури. Однак створення і впровадження у виробництво нових гібридів 

різних груп стиглості та поява сучасних засобів захисту рослин проти 

бур’янів зумовлює необхідність оптимізації технологічних прийомів 

вирощування кукурудзи, що знизить витрати на вирощування та 

післязбиральну доробку зерна. 
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РОЗДІЛ 2 

 

УМОВИ, ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

           

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови зони проведення досліджень 

 

Ґрунти Північного Степу України представлені чорноземами 

звичайними малогумусними легко-, середньо- та важкосуглинковими з 

потужністю гумусового горизонту 60–100 см. На дослідній ділянці, яка була 

розташована на Ерастівській дослідній станції Державної установи Інститут 

сільського господарства степової зони НААН України (зараз – Державна 

установа Інститут зернових культур НААН України), наявний чорнозем 

звичайний малогумусний важкосуглинковий, з наступною морфологічною 

будовою: гумусовий горизонт (від 0 до 38–46 см) темносірий, пухкий з 

нечітко вираженою грудочкуватозернистою структурою. 

Гумусовоперехідний горизонт  (від 38–46 до 60–65 см) бурувато-сірий, 

пухкий. Від 60–65 до 80–90 см залягає сірувато-бурий нерівномірно 

пофарбований перехідний горизонт. Материнська порода (глибше 80–90 см) 

– карбонатний, важкосуглинковий лес із слабкою гумусованістю у верхній 

частині. Дані механічного аналізу показують, що в орному шарі ґрунту 

міститься: пилу (часток від 0,05 до 0,01 мм) 44,0–45,5 %, фізичної глини 

(часток менше 0,01 мм) 49,1–52,7 %. Структура орного шару пилувато-

грудочкувата, підорного (від 38 до 46 см) грудочкувато-зерниста.          

Вміст гумусу в орному шарі змінюється від 4,0 до 4,2 %, загальних 

азоту – 0,21–0,23 %, фосфору – 0,11–0,12 %, калію – 2,0–2,2 %. 

Забезпеченість ґрунту доступними для рослин формами перелічених 

макроелементів живлення – середня, підвищена і висока: відповідно 

нітратного азоту – 12–15, рухомого фосфору – 120–140, обмінного калію – 

130–150 мг/кг. Реакція ґрунтового розчину (рН водної суспензії) – 6,5–6,9. Із 

збільшенням глибини кількість гумусу помітно зменшується і на глибині   

30–40 см дорівнює 3,0–3,5 %, а глибше 40–60 см – 1,9–2,4 %. Увібрані основи 
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в орному шарі (кальцій та магній) насичують ґрунтовий вбирний комплекс на 

80 %.  Щільність твердої фази ґрунту збільшується по профілю з глибиною та 

коливається в межах від 2,62 г/см
3
 у шарі 0–20 см до 2,69 г/см

3
 у шарі         

80–100 см. Щільність ґрунту відповідно підвищується від 1,16 до 1,39 г/см
3
. 

Вологість стійкого в’янення дорівнює 11,2–12,1 % ваги абсолютно 

сухого ґрунту. Запас недосяжної вологи у метровому шарі ґрунту становить 

близько 150 мм, а запас вологи, відповідний найменшій вологоємності у 

цьому шарі, досягає 330 мм. Ґрунтові води знаходяться на глибині 12–20 м, 

тому забезпечення рослин вологою здійснюється за рахунок опадів [270–

271]. 

Клімат помірно континентальний і є типовим для північного Степу 

України. Характерною його особливістю є перевага випаровування над 

випадінням опадів, що сприяє утворенню дефіциту вологи. Згідно даних 

Комісарівської метеостанції, середньорічна кількість опадів дорівнює         

445 мм. У зимовий період випадає 18 % річної норми, навесні 23 %, влітку  

37 %, восени 22 %. Опади часто випадають у вигляді злив, тому їх 

ефективність знаходиться в межах 24–28 %, а решта стікає та випаровується з 

поверхні ґрунту і втрачається при цьому без користі для господарської 

діяльності. 

Середньорічна температура повітря становить + 7,8 °С, мінімальна 

середньомісячна температура спостерігається у січні та лютому (- 14,4–    

15,0 °С), максимальна – у липні – серпні (+ 24,6–25,5 °С). В окремі роки 

середньомісячна температура травня дорівнює + 21 °С, серпня + 27 °С, а 

інколи може досягати і + 37 °С. Відносна вологість повітря за травень-

вересень знаходиться в межах 40–50 %. У посушливі роки вона знижується в 

окремі періоди до 20–30 %, а у вологі – підвищується до 60–70 %. 

Частими є суховії, з негативною дією яких потрібно рахуватися постій-

но. У поєднанні з низькою відносною вологістю повітря суховійні вітри 

зневоднюють тканини рослин, викликають їх запалення. Подібні посухи із 

суховіями трапляються тут кожні 6 років, а у цілому повторюваність середніх 
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та сильних посух дорівнює 20–30 %, тобто кожний третій-четвертий рік 

посушливий. 

В окремі місяці можливі значні відхилення від середньомісячних 

температур. Так, відлиги із мрякою інколи спостерігаються в січні та 

лютому, а заморозки – у квітні, травні та вересні. В цілому ж тривалість 

теплого періоду з температурою повітря, вищою за 10 °С, становить у 

середньому 170 діб, з можливим відхиленням за роками від 143 до 228 діб.   

          

2.2 Гідротермічні умови вегетаційного періоду гібридів кукурудзи 

       в 2012–2014 рр. 

 

Слід зазначити, що гідротермічні умови періоду вегетації гібридів 

кукурудзи значно відрізнялися протягом років проведення досліджень   

(табл. 2.1). У травні 2012 р. середньодобова температура повітря порівняно з 

2013 та 2014 рр. була найвищою і перевищувала багаторічну норму на 4,4 °С. 

Кількість атмосферних опадів протягом цього місяця переважала норму в усі 

роки досліджень відповідно на 7,2; 16,5 та 73,1 мм. Середньодобова відносна 

вологість повітря була меншою за багаторічну норму в травні лише у 2012 р. 

і перевищувала цей показник у 2013–2014 рр. відповідно на 2 та 5 %.  

У червні 2012 та 2013 рр. середньодобова температура повітря 

перевищувала багаторічне значення цього показника на 2,8 °С, а в 2014 р. 

була меншою за нього на 0,1 °С. Протягом місяця найбільша сума опадів за 

роки проведення досліджень відмічена у 2014 р. і перевищувала  

середньобагаторічну норму на 12,1 мм, а в 2012–2013 рр. цей показник був 

нижчим за неї відповідно на 28,2 і 24,6 мм. Середньодобова відносна 

вологість повітря переважала багаторічну норму за червень лише у 2014 р., в 

той час як у 2013 р. дорівнювала їй, а 2012 р. відзначався значно нижчим 

значенням цього показника порівняно з нормою (на 14 %).  

Липень 2012 р. був найбільш спекотним, однак два наступні роки за 

показником середньодобової температури повітря також перевищували 
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багаторічне значення – відповідно на 0,8 та 1,6 °С.  

Таблиця 2.1 

Гідротермічні умови вегетаційного періоду гібридів кукурудзи 

(Комісарівська  метеостанція) 

Роки 

Середньодобова 

температура 

повітря, 

°С 

Сума опадів  

за місяць, 

мм 

Середньодобова 

відносна вологість 

повітря, 

% 

ГТК 

Травень 

2012 19,8 52,3 61 0,93 

2013 19,5 61,6 64 1,02 

2014 18,2 118,2 67 2,10 

Норма 15,4 45,1 62 0,95 

Червень 

2012 22,0 34,5 51 0,50 

2013 22,0 38,1 65 0,58 

2014 19,1 74,8 68 1,37 

Норма 19,2 62,7 65 1,08 

Липень 

2012 25,1 29,6 55 0,38 

2013 22,1 47,3 69 0,71 

2014 22,9 7,0 62 0,10 

Норма 21,3 53,4 64 0,81 

Серпень 

2012 22,3 93,5 62 1,34 

2013 21,2 28,8 65 0,44 

2014 22,5 21,9 59 0,25 

Норма 20,4 45,4 63 0,72 

Вересень 

2012 16,7 32,5 72 0,65 

2013 13,1 74,1 80 1,88 

2014 16,0 72,4 60 1,51 

Норма 14,7 38,0 68 0,86 

 

Опади протягом цього місяця у 2014 р. були практично відсутні, а в 
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2012–2013 рр. – меншими за середньобагаторічну норму відповідно на 23,8 

та 6,1 мм. Середньодобова відносна вологість повітря перевищувала норму в 

2013 р. на 5 %, однак була меншою за цей показник у 2012 та 2014 рр. 

відповідно на 9 та 2 %. 

Серпень 2012–2014 рр. відзначався переважанням середньодобової 

температури повітря над середньобагаторічною нормою відповідно на 1,9; 

0,8 і 2,1 °С. Середньодобова відносна вологість повітря у цьому місяці 

перевищувала норму на 2 % у 2013 р., але була меншою за неї у 2012 та   

2014 рр. відповідно на 1 та 4 %. Кількість атмосферних опадів була більшою 

за норму лише в 2012 р., а у 2013 і 2014 рр. їх випало на 16,6 і 23,5 мм менше 

середньобагаторічного показника.  

У вересні 2013 р. середньодобова температура повітря поступалася 

багаторічній нормі на 1,6 °С, а в 2012 та 2014 рр. перевищувала її відповідно 

на 2,0 та 1,3 °С. Сума опадів за місяць була найбільшою у 2013 р. (74,1 мм), 

трохи меншою – у 2014 р. і найнижчою – у 2012 р. (на 5,5 мм менше від 

багаторічної норми). Середньодобова відносна вологість повітря протягом 

вересня була найнижчою у 2014 р. – 60 %, а найвищою – у 2013 р. – 80 % 

(середньобагаторічна норма 68 %). 

За результатами комплексної оцінки погодних умов періодів вегетації 

гібридів кукурудзи за гідротермічним коефіцієнтом зрозуміло, що жоден із 

них не був цілком сприятливим для росту, розвитку та формування 

культурою великої продуктивності, бо цей показник за два перші місяці літа 

протягом усіх років досліджень перевищував багаторічну норму лише у 

червні 2014 р. За сукупністю ознак, які визначають сприятливість умов 

вирощування сільськогосподарських культур (атмосферні опади, 

температура та відносна вологість повітря), найбільш несприятливим для 

вирощування кукурудзи був 2012 р. Потрібно також наголосити на тому, що 

значна кількість опадів у вересні 2013 р., які випали перед збиранням 

врожаю, викликала труднощі в процесі післязбиральної доробки (сушіння) 

зерна культури. 
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          2.3  Програма та методика проведення досліджень 

 

Під час закладання дослідів та проведення спостережень і обліків 

завжди дотримувалися принципу єдиної логічної відміни. Отже, всі отримані 

результати експериментальних досліджень є статистично достовірними. 

В польових і лабораторно-польових дослідах проведено такі 

спостереження і обліки: 

1. Фенологічні спостереження. Відзначались строки настання фаз: 

сходи, цвітіння волоті, молочна, воскова і повна стиглість зерна. 

Враховувалися початок фази (10 % рослин) і повне настання (75 %). 

2. Польова схожість насіння гібридів. Для цього відразу після сівби в 

міжряддя висівалося насіння кукурудзи (по 100 шт.). Підрахунок рослин, що 

зійшли, здійснювався в динаміці щодня. При аналізі отриманих результатів 

проводили порівняння з даними лабораторної схожості насіння.  

3. Висота рослин і прикріплення качанів. Висоту рослин вимірювали у 

фазі 10–12 листків, висоту прикріплення качанів – у фазі молочної стиглості 

зерна. Вимір проводився в двох несуміжних повтореннях по діагоналі 

ділянки в 5-ти місцях по 10 рослин (всього 50 рослин на ділянці). Висоту 

вимірювали мірною рейкою: до викидання волоті – від поверхні ґрунту до 

верхівки найдовшого (витягнутого) листка; у фазі цвітіння волотей – від 

поверхні ґрунту до верхівки волоті.  

4. Діаметр стебла. Вимірювався штангель-циркулем між першим і 

другим міжвузлям на всіх варіантах дослідів по 20 рослин на ділянці в двох 

повтореннях, у типових її місцях у фазі цвітіння волотей [272]. 

5. Надземна забур’яненість посівів. Проводили до, після внесення 

гербіцидів (через 10–12 діб) та перед збиранням врожаю кількісно-ваговим 

методом [273]. 

6. Площа листків вимірювалася у фазі молочної стиглості зерна на всіх 

варіантах дослідів в двох несуміжних повтореннях. Цей показник визначався 

шляхом множення довжини кожного листка на його ширину і коефіцієнт 
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0,75, після чого встановлена сума площі всіх листків однієї рослини.  

7. Вологість ґрунту визначалася термостатно-ваговим методом: 

а) перед сівбою. Для цього на кожній ділянці відбирали ґрунтові проби 

на глибину 0–150 см з інтервалом 10 см. 

б) у фазі цвітіння волотей і у період настання повної стиглості зерна 

кожного гібрида відбирали проби. На підставі отриманих даних з 

урахуванням опадів, що випали за вегетаційний період, і врожайності зерна 

розраховано сумарне водоспоживання гібридів кукурудзи та коефіцієнт 

водоспоживання. 

8. Структуру врожаю досліджували шляхом розбору проб качанів 

масою 5 кг, відібраних при збиранні врожаю. Визначали довжину качана, 

його діаметр, кількість рядів зерен, кількість зерен в качані, масу 1000 зерен. 

9. Вологість зерна визначали перед збиранням врожаю на всіх 

варіантах дослідів вологоміром марки Wile 55.  

10. Врожайність зерна визначалася за методикою ВНДІ кукурудзи 

[274]. 

11. Статистична обробка експериментальних даних проводилась 

методами дисперсійного та кореляційного аналізів на ПК.  

12. Проводився агрохімічний аналіз зерна гібридів кукурудзи. 

Визначали вміст протеїну, жиру, клітковини, крохмалю та макроелементів в 

основній продукції. Зразки зерна для аналізу відбирали у фазу повної 

стиглості. Після мокрого озолення (метод Гінзбург) з однієї наважки 

визначали: вміст загального азоту – за методом К’єльдаля, фосфор – з 

закінченням на фотоелектроколориметрі, калій – на полум’яному фотометрі. 

Показники якості зерна (крохмаль, жир, клітковина) визначали на приладі 

Infrapid-61, протеїну – шляхом перерахунку вмісту загального азоту з 

використанням відповідного коефіцієнта [275].  

13. Економічна ефективність технологічних прийомів визначалась за 

кінцевими результатами досліджень [276]. 
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2.4 Агротехніка у дослідах 

 

Досліди з вивчення прийомів технології вирощування проводилися в 

ланці сівозміни пар чорний – пшениця озима – кукурудза. Після збирання 

попередника проведено дискування стерні та зяблеву оранку. Добрива 

вносили восени під основний обробіток ґрунту в дозі, яка рекомендована для 

зони вирощування. Навесні проведено боронування зябу та передпосівну 

культивацію на глибину загортання насіння.  

Перед тим, як перейти до викладу основного матеріалу, потрібно 

назвати найважливіші господарсько-цінні ознаки гібридів кукурудзи, які 

вивчалися.  

Гібрид Почаївський 190 МВ 

 

Простий ранньостиглий (ФАО – 190) гібрид. Власник: ДУ Інститут 

зернових культур НААН України. Занесений до Державного реєстру сортів 

рослин України в 2009 р. Зони вирощування: Лісостеп, Степ. Напрям 

використання: зерно. Рослина: порівняно середньоросла (190–200 см), не 

кущиться. Качан: циліндричної форми, довжиною 18–20 см, кількість рядів 

зерен на качані 16–18, кількість зерен в ряду 36–38, стрижень в першому 

поколінні червоний, вихід зерна 80–85 %, нижній качан кріпиться на висоті 

60–70 см. Зернівка: жовта, зубоподібна, маса 1000 зерен 270–280 г. 

Стійкість (з 9 балів): до вилягання 7 балів, холодостійкість 7 балів, до 

посухи 7 балів, до ураження основними хворобами 7 балів, до 

пошкодження шкідниками 7 балів. Врожайність зерна потенційна: 11,0–

12,5 т/га. Характеризується прискореною втратою вологи зерном при 

дозріванні. Добре реагує на покращення умов вирощування. Гібрид 

зернового напрямку, в якому поєднується висока врожайність та низька 

передзбиральна вологість зерна. 

Гібрид Яровець 243 МВ 

Простий модифікований середньоранній (ФАО – 240) гібрид. 

Власники: ДУ Інститут зернових культур НААН України, Буковинський 
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Інститут АПВ НААН України. Занесений до Державного реєстру сортів 

рослин України в 2010 р. Зони вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ. 

Напрям використання: зерно. Рослина: високоросла (220–230 см), не 

кущиться, стійка до вилягання та ламкості стебла, на головному стеблі 

близько 15 листків. Качан: циліндричної форми, довжина 22–24 см, 

кількість рядів зерен на качані 16–18,  кількість зерен в ряду 34–36, 

стрижень в першому поколінні червоний, вихід зерна 82–85 %,  нижній 

качан кріпиться на висоті 70–80 см. Зернівка: жовтa, зубоподібна, маса 

1000 зерен 280–300 г. Стійкість (з 9 балів): до вилягання 8 балів, 

холодостійкість 8 балів, до посухи 8 балів, до ураження основними 

хворобами 8 балів, до пошкодження шкідниками 8 балів. Врожайність 

зерна потенційна: 11,0–12,0 т/га. Характеризується прискореною втратою 

вологи зерном при достиганні. Добре реагує на покращення умов 

вирощування. Висока та стабільна врожайність зерна з низькою його 

вологістю при збиранні.  

 

Гібрид Красилів 327 МВ 

 

Простий середньостиглий (ФАО – 350) гібрид. Власник: НВФГ                

«Компанія Маїс». Занесений до Державного реєстру сортів рослин України 

в 2010 р. Зони вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ. Напрям 

використання: зерно, силос. Рослина висотою 240 см. Качан: циліндричної 

форми,  кількість рядів зерен на качані 14–16, стрижень в першому 

поколінні червоний, нижній качан кріпиться на висоті 115 см, міцність 

кріплення середня, схильність до утворення другого качана середня. 

Зернівка: жовтa, зубоподібна. Стійкість (з 9 балів):  до посухи 9 балів, до 

спеки 9 балів, до пухирчастої сажки 9 балів, до летючої сажки 7 балів, до 

кукурудзяного метелика 9 балів, до вилягання рослин у фазі фізіологічної 

стиглості 9 балів, до вилягання рослин через 30 днів після настання фази 

фізіологічної стиглості 8 балів. Стартова швидкість росту рослин: середня. 
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Тип дозрівання: живий листок. Швидкість вологовіддачі зерна після 

дозрівання: середня. Мінімальна температура для сівби насіння:     10,0–

12,2 °С. Стійкість сходів до короткочасного похолодання: низька. 

Адаптивність до ресурсо- і енергозбережних технологій: висока. 

Рекомендована середня доза добрив, кг/га: N90P90K60. Врожайність зерна в 

північному Степу України в оптимальних умовах – 10,75 т/га, в стресових 

умовах – 4,00 т/га. 

 

Гібрид Бистриця 400 МВ 

 

Простий модифікований середньопізній (ФАО – 400) гібрид. Власники: 

ДУ Інститут зернових культур НААН України, НВФГ «Компанія Маїс». 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин України в 2009 р. Зони 

вирощування: Лісостеп, Степ. Напрям використання: зерно, силос. Рослина: 

висота 240–250 см, не кущиться, високостійка до ламкості стебла, листків на 

головному стеблі 17–18. Качан: майже циліндричної форми, довжиною  23–

24 см, кількість рядів зерен на качані 16–18, кількість зерен в ряду 38–40, 

стрижень в першому поколінні червоний, нижній качан кріпиться на висоті 

110 см, міцність кріплення середня, схильність до утворення другого качана 

середня. Зернівка: жовта, зубоподібна, маса 1000 зерен близько 290–300 г. 

Стійкість (з 9 балів): до вилягання 9 балів, холодостійкість 9 балів, до посухи 

9 балів, до ураження основними хворобами 9 балів, до пошкодження 

шкідниками 9 балів. Врожайність зерна потенційна: 12,5–13,5 т/га. Один з 

кращих гібридів за стабільністю врожаю зерна в умовах Степу. 

Характеризується прискореною втратою вологи зерном при достиганні [277]. 

Перед сівбою насіння гібридів було протруєне препаратами Гранівіт 

(фунгіцид) та Супербізон (інсектоакарицид) з нормами витрати відповідно 2 і 

1 л/т. 

Також необхідно навести короткі характеристики гербіцидів, які 

вивчалися. 
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Харнес 

 

Препаративна форма – концентрат емульсії. Діюча речовина – 

ацетохлор, 900 г/л. Організація – заявник до використання на території 

України – ТОВ «Монсанто Україна», Україна. Доза внесення – 1,5–3,0 л/га. 

Культури, на яких дозволено використання: кукурудза, соя, соняшник. 

Спектр дії: однорічні злакові та дводольні бур’яни. Спосіб та час 

застосування: обприскування ґрунту до сівби, під час сівби, після сівби, але 

до появи сходів культур. Максимальна кількість обробок за вегетаційний 

період: 1. Кінцевий термін реєстрації на території України – 31 грудня     

2021 року.  

Альфа-Маїс 

 

Препаративна форма – водорозчинні гранули. Діюча речовина – 

тифенсульфуронметил, 750 г/кг. Організація – заявник до використання на 

території України – ТОВ «Альфа-Хімгруп», Україна.  Доза внесення – 15 г/га. 

Рекомендовано використовувати ПАР «Альфалип» у дозі 1,0 л/га.   Культура, 

на якій дозволено використання: кукурудза. Спектр дії: однорічні дводольні 

бур’яни. Спосіб та час застосування: обприскування посівів у фазі                 

3–7 листків у культури. Максимальна кількість обробок за вегетаційний 

період: 1. Кінцевий термін реєстрації на території України – 31 грудня     

2016 року.  

Аденго 465 SC 

 

Препаративна форма – концентрат суспензії. Діючі речовини: 

тієнкарбазон-метил, 90 г/л, ізоксафлютол, 225 г/л. Містить антидот 

ципросульфамід, 150 г/л. Організація – заявник до використання на території 

України – фірма «Байер КропСаєнс АГ», Німеччина. Доза внесення – 0,35–

0,5 л/га. Культура, на якій дозволено використання: кукурудза. Спектр дії: 

однорічні дводольні та злакові бур’яни. Спосіб та час застосування: 

обприскування після сівби, але до появи сходів культури. Максимальна 



54 

кількість обробок за вегетаційний період: 1. Кінцевий термін реєстрації на 

території України – 31 грудня 2021 року.  

 

МайсТер Пауер OD 

 

Препаративна форма – олійна дисперсія. Діючі речовини: 

форамсульфурон, 31,5 г/л, йодосульфурон-метил натрію, 1 г/л, тієнкарбазон-

метил, 10 г/л. Містить антидот ципросульфамід, 150 г/л. Організація – 

заявник до використання на території України –  фірма «Байер КропСаєнс 

АГ», Німеччина.  Доза внесення – 1,25–1,5 л/га. Культура, на якій дозволено 

використання: кукурудза. Спектр дії: однорічні та багаторічні злакові, 

дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, бур’яни. Спосіб та час застосування: 

обприскування посівів у фазі 3–7 листків у культури. Максимальна кількість 

обробок за вегетаційний період: 1. Кінцевий термін реєстрації на території 

України – 31 грудня 2020 року [269].        

 

2.5 Схеми дослідів 

 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводили в трьох 

двофакторних польових дослідах. Всі вони були закладені методом 

розщеплених ділянок, розміщення варіантів – систематичне, повторність – 

триразова, облікова площа ділянок – 68,9 м².  

У досліді № 1 ділянками першого порядку були строки сівби: перший – 

при настанні стійкого прогрівання ґрунту на глибині 10 см до температури 10–

12 °С (календарно у 2012 та 2013 рр. – 20 квітня, у 2014 р. – 25 квітня), другий 

і третій – відповідно через 10 і 20 діб після першого (стійке прогрівання ґрунту 

на глибині 10 см до температури відповідно 13–15 і 16–18 °С); ділянками 

другого порядку – гібриди кукурудзи різних груп стиглості: ранньостиглий 

Почаївський 190 МВ, середньоранній Яровець 243 МВ, середньостиглий 

Красилів 327 МВ, середньопізній Бистриця 400 МВ (табл. 2.2).  
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Таблиця 2.2  

Схема досліду «Вплив строків сівби на продуктивність гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості» 

Строки сівби Гібриди № варіанту 

 

Перший  

 

Почаївський 190 МВ 1 

Яровець 243 МВ 2 

Красилів 327 МВ 3 

Бистриця 400 МВ 4 

Другий  

 

Почаївський 190 МВ 5 

Яровець 243 МВ 6 

Красилів 327 МВ 7 

Бистриця 400 МВ 8 

Третій  

Почаївський 190 МВ 9 

Яровець 243 МВ 10 

Красилів 327 МВ 11 

Бистриця 400 МВ 12 

 

У досліді № 2 ділянками першого порядку були гібриди кукурудзи: 

Почаївський 190 МВ, Яровець 243 МВ, Красилів 327 МВ, Бистриця 400 МВ;  

ділянками другого порядку – передзбиральні густоти стояння рослин: для 

ранньостиглого і середньораннього гібридів – від 40 до 70 тис./га, для 

середньостиглого і середньопізнього – від 30 до 60 тис./га, інтервал – 10 тис. 

Строк сівби – 25 квітня (табл. 2.3).  
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 Таблиця 2.3 

Схема досліду «Прояв ознак гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості залежно від густоти стояння рослин» 

Група стиглості Гібрид 

Густота стояння 

рослин, 

тис./га 

№ варіанту 

Ранньостиглий 
Почаївський  

190 МВ 

40 1 

50 2 

60 3 

70 4 

Середньоранній 
Яровець  

243 МВ 

40 5 

50 6 

60 7 

70 8 

Середньостиглий 
Красилів  

327 МВ 

30 9 

40 10 

50 11 

60 12 

Середньопізній 
Бистриця  

400 МВ 

30 13 

40 14 

50 15 

60 16 

 

У досліді № 3 ділянками першого порядку були строки сівби: перший – 

при настанні стійкого прогрівання ґрунту на глибині 10 см до температури           

10–12 °С (календарно у 2012 та 2013 рр. – 20 квітня, у 2014 р. – 25 квітня), 

другий – через 10 діб після першого (стійке прогрівання ґрунту на глибині      

10 см до температури 13–15 °С); ділянками другого порядку – прийоми 

контролювання забур’яненості посівів: 1. Контроль І (механізований догляд 

за посівами без застосування гербіцидів); 2. Контроль ІІ (видалення бур’янів 

вручну); 3. Харнес, 2,5 л/га після сівби; 4. Харнес, 2,5 л/га після сівби + 

альфа-Маїс, 15 г/га у фазі 3–5 листків кукурудзи; 5. Харнес, 2,5 л/га після 

сівби + майсТер Пауер, 1,25 л/га у фазі 5–7 листків кукурудзи;  6. Аденго, 

0,45 л/га після сівби; 7. Аденго, 0,45 л/га у фазі 1–2 листків кукурудзи;          

8. МайсТер Пауер, 1,25 л/га у фазі 5–7 листків кукурудзи. Сівбу проведено 
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гібридом Солонянський 298 СВ (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Схема досліду «Ефективність гербіцидів за різних строків сівби 

кукурудзи» 

Варіанти досліду 

Строки сівби 

20–25 квітня 
30 квітня – 

5 травня 

Контроль І (механізований догляд за 

посівами без застосування гербіцидів) 
1 9 

Контроль ІІ (видалення бур’янів вручну) 2 10 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 
3 11 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + альфа-Маїс,  

15 г/га у фазі 3–5 листків кукурудзи 
4 12 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + майсТер Пауер 

OD, 1,25 л/га у фазі 5–7 листків кукурудзи  
5 13 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га після сівби 6 14 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у фазі 1–2 листків 

кукурудзи 
7 15 

МайсТер Пауер OD, 1,25 л/га у фазі            

5–7 листків кукурудзи 
8 16 

 

Гербіциди харнес і аденго вносили під післяпосівне боронування. 

Внесення гербіцидів проводили штанговим обприскувачем ОН-400 в агрегаті 

з трактором ХТЗ-25. Ґрунтові гербіциди загортали в ґрунт зубовими 

посівними боронами ЗБП-0,6, робочими органами яких є загострені зуби 

круглого перерізу [278–279]. Після цього проводили коткування кільчасто-

зубчастими котками 3ККН-2,8, робочими органами кожної секції яких є 

десять кільчастих та дев’ять зубчастих дисків, вільно насаджених на валах. 

Головне призначення кільчастих дисків – очищувати зубчасті від ґрунту, 

який на них налипає. Первинна назва цієї сільськогосподарської машини – 

кембридзький коток [280–282]. На всіх ділянках досліду проведено один 

міжрядний обробіток.        
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РОЗДІЛ 3 

 

ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ 

КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ 

 

Рівень врожайності зерна кукурудзи залежить від умов вирощування, 

ґрунтово-кліматичних та агротехнічних факторів. Серед останніх чільне 

місце посідають строки сівби як засіб регулювання температурного режиму 

середовища, а також витратного механізму технологічного циклу [39, 63, 

64].  

 

      3.1 Тривалість міжфазних періодів розвитку рослин та польова  

 схожість насіння гібридів кукурудзи 

 

Сівба кукурудзи в недостатньо прогрітий ґрунт спричиняє не тільки 

подовження періоду «сівба – сходи», але й в окремих випадках викликає 

загибель певної кількості насіння та призводить до нерівномірного розвитку 

рослин. За оптимального температурного режиму забезпечується висока 

польова схожість і дружність появи сходів [68, 70]. 

Фенологічні спостереження показали [283], що гідротермічні умови 

періоду вегетації в 2012–2014 роках впливали на строки настання основних 

фаз розвитку гібридів кукурудзи. Результати досліджень свідчать, що 

тривалість періоду «сівба – сходи» залежала насамперед від температурного 

режиму ґрунту.  

За сівби гібридів 20–25 квітня період «сівба – сходи» був 

максимальним і дорівнював 11–12 діб (додаток А). При наростанні 

температури ґрунту за сівби культури 30 квітня – 5 травня і 10–15 травня 

кількість днів від сівби до появи сходів скорочувалась і становила відповідно 

8–9 та 7–8 діб. 

Період «сходи – цвітіння волотей» найтривалішим був у гібрида 

Бистриця 400 МВ за сівби 20–25 квітня – 59 діб, а мінімальним – у гібрида 
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Почаївський 190 МВ за сівби 30 квітня – 5 травня – 51 доба (табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1 

Тривалість міжфазних періодів розвитку гібридів кукурудзи при 

різних строках сівби, середнє за 2012–2014 рр., діб 

Гібриди 
Строки 

сівби 

Сходи – 

цвітіння 

волотей 

Цвітіння 

волотей – 

молочна 

стиглість 

зерна 

Молочна 

стиглість – 

повна 

стиглість 

зерна 

Сходи – повна 

стиглість зерна 

Почаївський 

190 МВ 

20–25 

квітня 
53 13 29 95 

30 квітня –  

5 травня 
51 13 28 92 

10–15 

травня 
52 12 26 90 

Яровець  

243 МВ 

20–25 

квітня 
54 13 30 97 

30 квітня –  

5 травня 
52 12 28 92 

10–15 

травня 
52 13 26 91 

Красилів 

327 МВ 

20–25 

квітня 
58 15 31 104 

30 квітня –  

5 травня 
55 13 28 96 

10–15 

травня 
54 13 26 93 

Бистриця 

400 МВ 

20–25 

квітня 
59 15 32 106 

30 квітня –  

5 травня 
56 13 29 98 

10–15 

травня 
56 13 27 96 
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За третього строку сівби гібридів тривалість даного періоду 

скорочувалася порівняно з першим на 1–4 доби. Період від цвітіння волотей 

до настання молочної стиглості зерна найкоротшим був у гібридів 

Почаївський 190 МВ і Яровець 243 МВ відповідно за другого та третього 

строків сівби – 12 діб, а максимальним – у гібридів Красилів 327 МВ та 

Бистриця 400 МВ за першого строку сівби – 15 діб.  

Період від молочної до повної стиглості зерна у всіх гібридів був 

найтривалішим за першого строку сівби (20–25 квітня) – 29–32 доби і 

мінімальним за третього її строку (10–15 травня) – 26–27 діб. У всіх гібридів 

тривалість періоду «сходи – повна стиглість зерна» зменшувалась на 5–11 діб 

від першого до третього строку сівби. Отже, час настання основних 

фенологічних фаз розвитку гібридів кукурудзи різних груп стиглості суттєво 

залежав від строків сівби та гідротермічних умов, які складалися протягом 

вегетації. 

Дослідження, проведені в Ульянівському сільськогосподарському 

інституті у 1961–1962 рр., доводять, що польова схожість насіння 

ранньостиглих та середньоранніх гібридів кукурудзи більше залежить від 

водного, ніж від температурного режимів ґрунту в період «сівба – сходи», а 

середньостиглих та середньопізніх – навпаки. Схожість ранньостиглих та 

середньоранніх гібридів в польових умовах внаслідок утворення ґрунтової 

кірки знижується більше, ніж середньостиглих і середньопізніх [68].  

Згідно з даними проведених досліджень [284], польова схожість 

насіння у 2012–2014 рр. підвищувалась зі зміщенням строків сівби від 

першого до третього і дорівнювала 67–81 % за сівби гібридів 20–25 квітня, 

74–86 % за сівби 30 квітня – 5 травня і 77–87 % за сівби 10–15 травня       

(рис. 3.1, додаток Б). Найвищими значеннями польової схожості відзначався 

ранньостиглий гібрид Почаївський 190 МВ за третього строку сівби –        

82–90 % протягом 2012–2014 рр. Найнижчим цей показник в роки 

проведення досліджень був у середньостиглого гібрида Красилів 327 МВ за 

першого строку сівби – 62–75 %. 
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Рис.  3.1 Польова схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від 

строків сівби, середнє за 2012–2014 рр. 

 

3.2 Теплозабезпеченість гібридів кукурудзи протягом  

вегетаційного періоду 

 

Відомо, що гібриди кукурудзи різних груп стиглості потребують для 

проходження етапів органогенезу неоднакової суми ефективних температур 

[64]. Ранньостиглим гібридам за вегетаційний період необхідно отримати 

суму ефективних температур вище 10 °С 2100, середньораннім – 2200, 

середньостиглим – 2400, середньопізнім – 2500 [285].  

Проведеними дослідженнями встановлено, що даний показник 

варіював у різних за скоростиглістю гібридів залежно від строку сівби у 

період «сівба – сходи». Найменше тепла потребували ранньостиглий гібрид  

Почаївський 190 МВ та середньоранній гібрид Яровець 243 МВ за третього 

строку сівби (10–15 травня), найбільше – середньостиглий Красилів 327 МВ 

та середньопізній Бистриця 400 МВ за її першого строку (20–25 квітня)  
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(табл. 3.2). Така тенденція відслідковувалася у всі роки досліджень. 

У період «сходи – повна стиглість зерна» сума ефективних температур 

вище 10 °С, яка була отримана гібридами кукурудзи, найбільшого значення 

досягала за першого строку сівби, а найменшого – за третього. Найбільше 

тепла одержали рослини ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ, а 

найменше – середньопізнього Бистриця 400 МВ. Необхідно зазначити, що в 

середньому за 2012–2014 рр. за період «сівба – повна стиглість зерна» суму 

ефективних температур вище 10 °С, яка відповідає біологічним потребам 

рослин, отримав за всіх трьох строків сівби лише ранньостиглий гібрид 

Почаївський 190 МВ.  

Таблиця 3.2 

Сума ефективних температур вище 10 °С за період «сівба – сходи», °С 

Гібриди Строки сівби 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський 

190 МВ 

20–25 квітня 195 163 150 169 

30 квітня – 

5 травня 
185 119 133 146 

10–15 травня 164 122 134 140 

Яровець 

243 МВ 

20–25 квітня 195 163 149,7 169 

30 квітня – 

5 травня 
185 119 133 146 

10–15 травня 164 122 134 140 

Красилів 

327 МВ 

20–25 квітня 216 181 163 187 

30 квітня – 

5 травня 
206 137 152 165 

10–15 травня 181 137 155 160 

Бистриця 

400 МВ 

20–25 квітня 216 181 163 187 

30 квітня – 

5 травня 
206 137 152 165 

10–15 травня 181 137 155 158 
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Для середньораннього гібрида Яровець 243 МВ кількість ефективного 

тепла вище 10 °С була достатньою за першого та другого її строків, а 

середньостиглого Красилів 327 МВ та середньопізнього Бистриця 400 МВ – 

лише за сівби   20–25 квітня, тобто у перший строк (табл. 3.3). Важливо, що у 

2014 р. цей показник не досягав потрібного рівня незалежно від групи 

стиглості та строків сівби гібридів культури. 

Необхідно зазначити, що в середньому за 2012–2014 рр. за період 

«сівба – повна стиглість зерна» суму ефективних температур вище 10 °С, яка 

відповідає біологічним потребам рослин, отримав за всіх трьох строків сівби 

лише ранньостиглий гібрид Почаївський 190 МВ. 

  Таблиця 3.3 

Сума ефективних температур вище 10 °С за період «сходи – повна 

стиглість зерна», °С 

Гібриди Строки сівби 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський 

190 МВ 

20–25 квітня 2200 2219 1944 2121 

30 квітня –  

5 травня 
2094 2129 1933 2052 

10–15 травня 2037 2129 1861 2009 

Яровець 

243 МВ 

20–25 квітня 2221 2263 1970 2139 

30 квітня –  

5 травня 
2115 2172 1956 2081 

10–15 травня 2076 2129 1885 2030 

Красилів 

327 МВ 

20–25 квітня 2359 2508 2104 2324 

30 квітня –  

5 травня 
2220 2340 1993 2184 

10–15 травня 2157 2226 1955 2113 

Бистриця 

400 МВ 

20–25 квітня 2380 2547 2128 2352 

30 квітня –  

5 травня 
2242 2378 2063 2228 

10–15 травня 2157 2298 1979 2143 
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Для середньораннього гібрида Яровець 243 МВ кількість ефективного 

тепла вище 10 °С була достатньою за першого та другого її строків, а 

середньостиглого Красилів 327 МВ та Бистриця 400 МВ – лише за сівби    

20–25 квітня, тобто у перший строк (табл. 3.4). Важливо, що у 2014 р. сума 

ефективних температур не досягала потрібного рівня незалежно від групи 

стиглості та строків сівби гібридів культури. 

Таблиця 3.4 

Сума ефективних температур вище 10 °С за період «сівба – повна 

стиглість зерна», °С 

Гібриди Строки сівби 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський 

190 МВ 

20–25 квітня 2395 2383 2094 2290 

30 квітня – 

5 травня 
2279 2248 2066 2198 

10–15 травня 2200 2251 1995 2149 

Яровець 

243 МВ 

20–25 квітня 2416 2426 2120 2308 

30 квітня – 

5 травня 
2300 2291 2089 2227 

10–15 травня 2239 2251 2018 2170 

Красилів 

327 МВ 

20–25 квітня 2575 2689 2267 2510 

30 квітня – 

5 травня 
2427 2477 2145 2349 

10–15 травня 2339 2363 2110 2271 

Бистриця 

400 МВ 

20–25 квітня 2596 2728 2291 2538 

30 квітня – 

5 травня 
2448 2515 2215 2393 

10–15 травня 2339 2435 2134 2303 

 

Отже, хоча загальновизнаним є той факт, що в зоні Степу України 

лімітуючим фактором отримання високої врожайності зерна 

сільськогосподарських культур є забезпеченість вологою протягом 
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вегетаційного періоду, отримані дані експериментальних досліджень 

дозволяють стверджувати, що тепловий режим обмежує реалізацію 

генетичного потенціалу гібридів кукурудзи залежно від строків їх сівби. 

Особливо чіткою така тенденція була у 2014 р. 

 

3.3 Біометричні показники рослин кукурудзи залежно від строків  

сівби 

 

Важливими морфобіологічними ознаками, які характеризують реакцію 

рослин на зміну умов вирощування, є біометричні показники, зокрема їх 

висота. Ця ознака обумовлена кількістю і довжиною міжвузлів і досить 

помітно варіює залежно від біологічних особливостей гібридів. Істотний 

вплив на ріст гібридів кукурудзи різних груп стиглості спричиняють умови 

зволоження, мінерального живлення, температурний і світловий режими. 

Чим більш сприятливим є поєднання цих факторів, тим краще розвиваються 

рослини [50, 116]. 

Експериментальні дані [286] засвідчили, що висота рослин гібридів 

кукурудзи  безпосередньо залежала від їх біологічних властивостей, а також 

від погодних умов, які складалися протягом вегетації, та строків сівби. 

Виміри висоти стебла у фазі 10–12 листків показали, що рослини усіх 

гібридів були найвищими за сівби 20–25 квітня (табл. 3.5).  

Зі зміщенням строку сівби від першого до другого (30 квітня –               

5 травня) їх висота зменшувалася на 3–14 см. Рослини середньостиглого 

гібрида Красилів 327 МВ третього строку сівби (10–15 травня) були нижчими 

за рослини цього ж гібрида другого строку сівби (30 квітня – 5 травня) на    

15 см. Висота рослин інших гібридів за третього строку сівби порівняно з 

другим змінювалася незначною мірою. 

У фазі цвітіння волотей висота рослин ранньостиглого гібрида 

Почаївський 190 МВ була найбільшою за другого строку сівби і дорівнювала 

197 см, середньопізнього Бистриця 400 МВ – за другого та третього її строків 
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– 217 см. Цей показник у рослин гібрида Красилів 327 МВ мав максимальне 

значення за першого строку сівби і становив 217 см. Рослини гібрида 

Яровець 243 МВ були найвищими за третього строку сівби (10–15 травня) – 

217 см.  

Таблиця 3.5 

Вплив строків сівби на біометричні показники рослин кукурудзи, 

середнє за 2012–2014 рр. 

Гібриди 
Строки 

 сівби 

Висота рослин у 

фазах, см 
Висота 

прикріплення 

качанів, 

см 

Діаметр 

стебла, 

мм 
10–12 

листків 

цвітіння 

волотей 

Почаївський 

190 МВ 

20–25 квітня 114 187 69,8 19,7 

30 квітня –  

5 травня 
111 197 78,1 20,7 

10–15 травня 113 195 81,1 19,7 

Яровець  

243 МВ 

20–25 квітня 120 215 82,5 21,7 

30 квітня –  

5 травня 
106 205 79,3 21,0 

10–15 травня 109 217 82,9 21,7 

Красилів 

327 МВ 

20–25 квітня 114 217 94,7 25,0 

30 квітня –  

5 травня 
104 217 93,6 24,0 

10–15 травня 89 204 85,4 21,3 

Бистриця 

400 МВ 

20–25 квітня 101 217 88,5 23,0 

30 квітня –  

5 травня 
90 217 90,9 23,3 

10–15 травня 94 215 92,3 21,3 

 

Висота прикріплення качанів у гібридів Почаївський 190 МВ та 

Бистриця 400 МВ збільшувалась від першого до третього строку сівби і 

досягала відповідно 81,1 і 92,3 см за строку сівби 10–15 травня. У гібрида 



67 

Красилів 327 МВ цей показник зменшувався від першого до третього строку 

сівби на 9,3 см. Висота прикріплення качанів у гібрида Яровець 243 МВ 

незначною мірою варіювала залежно від строку сівби.  

Досліджувалися також зміни діаметру стебла рослин кукурудзи. Цей 

показник визначає стійкість гібридів до вилягання. Встановлено, що 

найбільш істотно діаметр стебла рослин змінювався у середньостиглого 

гібрида Красилів 327 МВ: від першого до третього строку сівби він 

зменшувався на 3,7 мм. 

Гібриди Почаївський 190 МВ і  Бистриця 400 МВ формували 

найбільший діаметр стебла за другого строку сівби (30 квітня – 5 травня): 

відповідно 20,7 і 23,3 мм. Середньоранній гібрид Яровець 243 МВ не 

відзначався суттєвими змінами значення цього показника залежно від строків 

сівби.  

Площа листкової поверхні рослин кукурудзи у фазі молочної стиглості 

зерна була найбільшою у гібридів Почаївський 190 МВ, Красилів 327 МВ і 

Бистриця 400 МВ за сівби 20–25 квітня – відповідно 15,9, 15,4 та                

13,3 тис. м
2
/га (табл. 3.6). У гібрида Яровець 243 МВ цей показник мав 

найвище значення за строку сівби 30 квітня – 5 травня –  15,8 тис. м
2
/га. 

Отже, саме за цих строків сівби для рослин складалися найкращі умови для 

поглинання ФАР. У ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ за третього 

строку сівби (10–15 травня) зменшення площі листкового апарату порівняно 

з першим її строком становило 15,1 %. Цей показник у середньостиглого та 

середньопізнього гібридів мав найменші значення за другого строку сівби – 

30 квітня – 5 травня, що пояснюється насамперед винятково несприятливими 

для них гідротермічними умовами другої половини літа 2012 та 2014 рр. У 

середньораннього гібрида Яровець 243 МВ між величиною площі листкової 

поверхні за сівби 20–25 квітня та 10–15 травня не відмічено істотної різниці. 

Отже, біометричні показники гібридів кукурудзи різних груп стиглості 

залежали як від строків сівби, так і від погодних умов періодів вегетації 

протягом років проведення досліджень. Особливо чітко залежність росту і 
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розвитку рослин від гідротермічних умов вегетаційного періоду 

простежувалася у 2012 та 2014 рр. 

Таблиця 3.6 

Площа листкової поверхні рослин кукурудзи залежно від строків сівби, 

тис. м
2
/га 

Гібриди Строки сівби 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський  

190 МВ 

20–25 квітня 11,5 17,4 18,7 15,9 

30 квітня –  

5 травня 
11,0 16,1 16,0 14,4 

10–15 травня 18,7 17,6 14,3 13,5 

Яровець  

243 МВ 

20–25 квітня 10,8 14,5 18,9 14,7 

30 квітня –  

5 травня 
13,5 18,0 15,8 15,8 

10–15 травня 14,0 17,5 13,1 14,9 

Красилів  

327 МВ 

20–25 квітня 13,0 12,9 20,4 15,4 

30 квітня –  

5 травня 
13,7 12,5 15,2 13,8 

10–15 травня 13,3 14,8 14,0 14,0 

Бистриця  

400 МВ 

20–25 квітня 11,7 11,8 16,5 13,3 

30 квітня –  

5 травня 
11,4 12,4 14,7 12,8 

10–15 травня 12,3 12,3 15,1 13,2 

 

        

  3.4  Споживання вологи гібридами кукурудзи протягом вегетації 

 

Споживання вологи рослинами кукурудзи вивчали у багатьох науково-

дослідних установах нашої держави та інших країн як декілька десятиліть 

тому, так і останніми роками [39, 63, 64, 116, 142]. Однак у зв'язку з появою 

великої кількості нових гібридів цієї культури, які відзначаються 

неоднаковою тривалістю вегетаційного періоду, темпами росту і розвитку 

рослин, екологічною пристосованістю до умов вирощування, виникає 

потреба у вивченні особливостей їх водоспоживання, які значно впливають 

на врожайність зерна. 

Аналіз даних відбору проб для визначення вологості ґрунту у шарі       
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0–150 см перед сівбою гібридів [287] засвідчив, що вміст доступної для 

рослин вологи за всіх строків сівби був найбільшим за другого її строку, а 

найменшим – за третього і дорівнював відповідно 225 і 218 мм (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Вміст продуктивної вологи у шарі ґрунту 0–150 см залежно від 

строків сівби, мм, середнє за 2012–2014 рр. 

Гібриди Строки сівби 

Строк визначення 

сівба цвітіння волотей 

повна 

стиглість 

зерна 

Почаївський 

190 МВ 

20–25 квітня 220 121 97,3 

30 квітня –  

5 травня 
225 102 86,0 

10–15 травня 218 133 93,7 

Яровець 

243 МВ 

20–25 квітня 220 113 95,7 

30 квітня –  

5 травня 
225 119 82,9 

10–15 травня 218 122 95,8 

Красилів 

327 МВ 

20–25 квітня 220 103 74,8 

30 квітня –  

5 травня 
225 119 71,9 

10–15 травня 218 126 94,0 

 

Бистриця 

400 МВ 

20–25 квітня 220 105 88,4 

30 квітня –  

5 травня 
225 123 83,6 

10–15 травня 218 122 85,0 

 

У фазі цвітіння волотей вміст продуктивної вологи в ґрунті на ділянках, 

де вирощували гібриди Почаївський 190 МВ, Яровець 243 МВ та Красилів 

327 МВ, був найбільшим за третього строку сівби (відповідно 133, 122 та      

126 мм), а ділянки, де висівали гібрид Бистриця 400 МВ за першого та 
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другого строку, були практично рівноцінно забезпечені продуктивною 

вологою у цій фазі розвитку – відповідно 123 і 122 мм у півтораметровому 

шарі ґрунту. У фазі повної стиглості зерна на ділянках строку сівби                            

30 квітня – 5 травня ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ, 

середньораннього Яровець 243 МВ, середньостиглого Красилів 327 МВ та 

середньопізнього Бистриця 400 МВ у шарі ґрунту 0–150 см вміст доступної 

для рослин вологи був найменшим: відповідно 86,0; 82,9; 71,9 та 83,6 мм.  

Також потрібно з’ясувати, скільки вологи рослини гібридів витрачали 

протягом вегетації загалом та на формування однієї тонни зерна, тобто 

розрахувати сумарне водоспоживання та коефіцієнт водоспоживання. Саме 

ці показники дають змогу робити висновки про ефективність споживання 

води рослинами.   

Встановлено [288], що у гібридів Почаївський 190 МВ і Красилів 327 

МВ сумарне водоспоживання було найбільшим на ділянках другого строку 

сівби (30 квітня – 5 травня): відповідно 2986 та 3206 м
3
/га, а у гібридів 

Яровець 243 МВ і Бистриця 400 МВ – третього (10–15 травня): 2921 та     

3206 м
3
/га (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2 Вплив строків сівби на сумарне водоспоживання гібридів 

кукурудзи, середнє за 2012–2014 рр. 

Ранньостиглий, середньостиглий та середньопізній гібриди найбільш 



71 

ефективно використовували вологу за сівби 20–25 квітня: їх коефіцієнт 

водоспоживання за цього строку сівби становив відповідно 684, 686 і 773 м
3
/т 

зерна (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3 Вплив строків сівби на коефіцієнт водоспоживання гібридів 

кукурудзи, середнє за 2012–2014 рр. 

 

При зміщенні строку сівби від першого до третього цей показник 

збільшувався у гібрида Почаївський 190 МВ до 895, у гібрида Красилів 327 

МВ – до 840, у гібрида  Бистриця 400 МВ – до 978 м
3
/т зерна. 

Середньоранній гібрид Яровець 243 МВ найефективніше використовував 

вологу за сівби  30 квітня – 5 травня.  Коефіцієнт водоспоживання у нього за 

цього її строку дорівнював 586 м
3
/т, а за строку 10–15 травня цей показник 

підвищувався до 997 м
3
/т зерна. 

 

3.5 Структура врожаю гібридів кукурудзи  

 

Визначення структури врожаю гібридів кукурудзи є важливим тому, 

що саме її елементи обумовлюють врожайність зерна [10]. Підрахунок 

кількості господарсько-придатних качанів [283] свідчить, що погодні умови 

періоду вегетації та строки сівби протягом усіх років досліджень значно 
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впливали на процеси їх утворення. Гібриди формували на 100 рослинах від 

78 (Бистриця 400 МВ за третього строку сівби 2012 р.) до 124 (цей же гібрид 

за першого строку сівби у 2013 р.) повноцінних качанів (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8  

Кількість качанів на 100 рослинах кукурудзи залежно від строків 

сівби, шт. 

Гібриди Строки сівби 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський  

190 МВ 

20–25 квітня 90 108 98 99 

30 квітня –  

5 травня 
80 100 100 93 

10–15 травня 83 100 95 93 

Яровець  

243 МВ 

20–25 квітня 84 102 98 95 

30 квітня –  

5 травня 
84 100 100 95 

10–15 травня 94 100 98 97 

Красилів  

327 МВ 

20–25 квітня 85 100 99 95 

30 квітня –  

5 травня 
94 100 102 99 

10–15 травня 92 100 96 96 

Бистриця  

400 МВ 

20–25 квітня 86 124 98 103 

30 квітня –  

5 травня 
86 106 100 97 

10–15 травня 78 104 95 92 

 

Середньоранній гібрид Яровець 243 МВ сформував найбільшу 

кількість господарсько-цінних качанів за третього строку сівби, що 

пояснюється насамперед сприятливим режимом зволоження наприкінці 

липня та на початку серпня 2012 р. (фаза молочної стиглості зерна). Найвище 

значення цього показника за роки досліджень відмічено у середньопізнього 

гібрида Бистриця 400 МВ за сівби 20–25 квітня – 103 качани на 100 рослинах.  

Довжина качана у гібрида Почаївський 190 МВ збільшувалася зі 
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зміщенням строку сівби від першого до третього (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Вплив строків сівби на елементи структури врожаю гібридів 

кукурудзи, середнє за 2012–2014 рр. 

Гібриди 
Строки 

сівби 

Довжина 

качана, 

см 

Діаметр 

качана, 

см 

Кількість 

рядів зерен 

на качані, 

шт. 

Кількість 

зерен в ряду, 

шт. 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Почаївський 

190 МВ 

20–25 

квітня 
13,8 3,5 14,3 26,3 209 

30 квітня 

– 

5 травня 

14,5 3,8 14,1 26,7 228 

10–15 

травня 
15,6 3,8 13,6 30,8 256 

Яровець  

243 МВ 

20–25 

квітня 
15,9 3,8 14,0 29,7 255 

30 квітня 

– 

5 травня 

14,7 3,7 14,0 27,5 220 

10–15 

травня 
15,0 3,9 14,3 29,7 234 

Красилів 

327 МВ 

20–25 

квітня 
17,7 4,0 13,6 36,0 278 

30 квітня 

– 

5 травня 

18,3 3,9 13,4 38,1 263 

10–15 

травня 
17,0 4,2 13,6 32,3 226 

Бистриця 

400 МВ 

20–25 

квітня 
17,0 3,8 12,8 33,0 270 

30 квітня 

– 

5 травня 

18,2 4,0 12,9 34,2 274 

10–15 

травня 
17,8 4,2 13,0 29,3 277 
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За сівби 10–15 травня даний показник у цього гібрида дорівнював    

15,6 см. У гібрида Яровець 243 МВ за першого строку сівби довжина качана 

була найбільшою, а за другого – найменшою: відповідно 15,9 та 14,7 см. У 

гібридів Красилів 327 МВ і Бистриця 400 МВ довжина качана збільшувалася 

від першого до другого строку сівби (відповідно з 17,7 до 18,3 та з 17,0 до 

18,2 см), а за третього її строку цей показник зменшувався. 

Діаметр качана у середньораннього, середньостиглого та 

середньопізнього гібридів мав найвище значення за строку сівби                  

10–15 травня – відповідно 3,9; 4,2 та 4,2 см. У ранньостиглого гібрида цей 

показник був найбільшим за другого (30 квітня – 5 травня) та третього         

(10–15 травня) строків сівби – 3,8 см.  

Кількість рядів зерен на качані була найбільшою за третього строку 

сівби у гібридів Яровець 243 МВ і Бистриця 400 МВ – відповідно 14,3 та  

13,0 шт., за першого – у гібрида Почаївський 190 МВ – 14,3 шт. У гібрида 

Красилів 327 МВ цей показник був найвищим за першого і третього строків 

сівби – 13,6 шт.  

Кількість зерен в ряду збільшувалася від першого до третього строку 

сівби у ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ – від 26,3 до 30,8 шт., у 

середньораннього гібрида Яровець 243 МВ цей показник мав найбільше 

значення за сівби 20–25 квітня та 10–15 травня – 29,7 шт. У середньостиглого 

гібрида Красилів 327 МВ та середньопізнього Бистриця 400 МВ найбільша 

кількість зерен в ряду формувалася за другого строку сівби                           

(30 квітня – 5 травня): відповідно 38,1 і 34,2 шт.   

Маса 1000 зерен у гібридів Почаївський 190 МВ і Бистриця 400 МВ 

збільшувалася за третього строку сівби порівняно з першим відповідно на   

47 та 7 г.  У гібрида Яровець 243 МВ цей показник був найбільшим за 

першого  строку сівби (20–25 квітня) і дорівнював 255 г, а найменшим – за 

другого її строку (30 квітня – 5 травня) – 220 г. У гібрида Красилів 327 МВ  

маса 1000 зерен зменшувалася на 52 г за третього строку сівби порівняно з 

першим  (20–25 квітня).  
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Отже, строки сівби впливали на структуру врожаю гібридів кукурудзи. 

Найбільш помітним було зменшення маси 1000 зерен середньостиглого 

гібрида Красилів 327 МВ на ділянках третього строку сівби порівняно з 

першим її строком, що суттєво вплинуло на врожайність зерна. 

 

3.6 Врожайність та вологість зерна гібридів кукурудзи  

 

 

Врожайність зерна гібридів кукурудзи є головним показником, який 

характеризує ефективність застосування того чи іншого агроприйому [2, 28]. 

Протягом років досліджень вона безпосередньо залежала від строків сівби. 

Для всіх гібридів цей показник був найвищим за строку сівби 20–25 квітня 

(табл. 3.10). За сівби 30 квітня – 5 травня зниження врожайності зерна у 

середньому за три роки проведення досліджень коливалося від 6,3 

(середньоранній гібрид Яровець 243 МВ) до 10,8 % (ранньостиглий гібрид 

Почаївський 190 МВ). За строку сівби 10–15 травня врожайність зерна 

зменшувалася порівняно з першим її строком ще більше: від 16,8 

(середньопізній гібрид Бистриця 400 МВ) до 26,0 % (середньоранній гібрид 

Яровець 243 МВ) [289].  

Врожайність зерна була найвищою у середньостиглого гібрида 

Красилів 327 МВ за першого строку сівби у 2013 р. – 6,85 т/га, а найнижчою 

– у середньораннього гібрида Яровець 243 МВ за другого і третього її строків  

у 2012 р. – 2,23 т/га. У середньому за 2012–2014 рр. цей показник був 

найбільшим у середньостиглого гібрида Красилів 327 МВ за сівби               

20–25 квітня, а найменшою – у середньораннього гібрида Яровець 243 МВ за 

її строку 10–15 травня – відповідно 4,62 і 2,93 т/га.  

Встановлено, що для всіх гібридів кукурудзи, які вивчалися, найбільш 

доцільним є строк сівби 20–25 квітня. Саме за цього її строку отримано 

найвищу врожайність зерна у перерахунку на вологість 14,0 %. При зміщенні 

строку сівби до 30 квітня – 5 травня її зниження досягало 10,8 %, а до           

10–15 травня – 26 %. Отже, оптимальним строком сівби для ранньостиглого 
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гібрида Почаївський 190 МВ, середньораннього Яровець 243 МВ, 

середньостиглого Красилів 327 МВ і середньопізнього Бистриця 400 МВ є 

кінець другої – початок третьої декади квітня. 

Таблиця 3.10  

Врожайність зерна гібридів кукурудзи (вологість 14,0 %) залежно 

від строків сівби, т/га 

Гібриди  Строки сівби  2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський 

190 МВ 

20–25 квітня 3,21 5,65 3,68 4,18 

30 квітня –  

5 травня 
2,46 5,64 3,08 3,73 

10–15 травня 2,71 4,45 2,59 3,25 

Яровець 

243 МВ 

20–25 квітня 2,49 5,79 3,61 3,96 

30 квітня –  

5 травня 
2,23 5,25 3,65 3,71 

10–15 травня 2,23 3,65 2,90 2,93 

Красилів 

327 МВ 

20–25 квітня 3,28 6,85 3,73 4,62 

30 квітня –  

5 травня 
2,95 6,55 3,01 4,17 

10–15 травня 3,26 5,33 2,37 3,65 

Бистриця 

400 МВ 

20–25 квітня 2,45 6,09 3,28 3,94 

30 квітня –  

5 травня 
2,27 5,71 2,99 3,66 

10–15 травня 2,35 4,99 2,51 3,28 

НІР05, т/га, для: 

 гібридів 0,24 0,34 0,26 - 

строків сівби 0,21 0,29 0,23 - 

взаємодії  0,41 0,59 0,46 - 

 

Важливим фактором, який визначає економічну ефективність 

вирощування гібридів кукурудзи і, перш за все, обумовлює витрати на 
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сушіння, є показник вологості зерна. Саме він визначає ту частку витрат, які 

відбуваються в технологічному процесі післязбиральної доробки зернової 

маси (сушіння) [23, 40, 45]. Залежно від вмісту вологи при збиранні врожаю 

розрізняють сухе зерно, в якому до 14 % води, середньої сухості – від 14,1 до 

16, вологе – від 16,1 до 18 і сире – більше 18 % вологості [290]. 

Визначено [291], що вологість зерна гібридів кукурудзи при збиранні 

врожаю підвищувалася від першого до третього строків сівби  (табл. 3.11). 

Найнижчим цей показник був у гібрида Яровець 243 МВ за першого строку 

сівби  сівби у 2012 р. – 12,9 %, а найвищим – у гібрида Бистриця 400 МВ за 

третього строку сівби у 2014 р. – 27,0 %.  

Таблиця 3.11  

Вплив строків сівби на вологість зерна гібридів кукурудзи при 

збиранні врожаю, % 

 Гібриди Строки сівби 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський 

190 МВ 

20–25 квітня 13,3 14,5 11,9 13,2 

30 квітня –  

5 травня 
14,4 15,7 11,9 14,0 

10–15 травня 16,1 18,5 13,3 16,0 

Яровець  

243 МВ 

20–25 квітня 12,9 14,1 11,5 12,8 

30 квітня –  

5 травня 
14,9 16,2 11,6 14,2 

10–15 травня 16,6 19,1 13,1 16,3 

Красилів  

327 МВ 

20–25 квітня 14,1 15,9 12,5 14,2 

30 квітня –  

5 травня 
14,6 17,7 18,1 16,8 

10–15 травня 22,3 23,3 23,6 23,1 

Бистриця  

400 МВ 

20–25 квітня 14,0 16,1 16,4 17,0 

30 квітня –  

5 травня 
14,5 18,0 20,8 17,8 

10–15 травня 21,0 22,5 27,0 23,5 
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У середньому за 2012–2014 рр. вологість зерна підвищувалася від 

першого до другого строку сівби  сівби у всіх гібридів на 0,8–2,6 %, а від 

першого до третього – на 2,8–8,9 %. Сухе зерно формували гібриди 

Почаївський 190 МВ за першого та другого і Яровець 243 МВ – першого 

строків сівби, середньої сухості – Почаївський 190 МВ – третього, Яровець 

243 МВ – другого і третього, Красилів 327 МВ – першого, вологе – Яровець 

243 МВ – третього, Красилів 327 МВ – другого, Бистриця 400 МВ – першого 

і другого, сире – Красилів 327 МВ і Бистриця 400 МВ – третього строку 

сівби. Найнижчий вміст вологи був у зерні ранньостиглого гібрида 

Почаївський 190 МВ, а найвищий – середньопізнього гібрида Бистриця 400 

МВ – відповідно 13,2–16,0 та 17,0–23,5 %. Отже, вирощування гібридів 

Почаївський 190 МВ та Яровець 243 МВ було більш економічно вигіднішим. 

На виробництво зерна гібридів Красилів 327 МВ і Бистриця 400 МВ 

необхідні додаткові кошти, адже їх зерно (окрім середньостиглого гібрида 

Красилів 327 МВ у 2014 р. за першого строку сівби) постійно потребувало 

післязбиральної доробки до 14 %-вої вологості.  

Отже, проведеними дослідженнями встановлено, що строки сівби 

сучасних гібридів кукурудзи різних груп стиглості впливали на польову 

схожість насіння, тривалість міжфазних періодів розвитку, біометричні 

показники (висоту рослин і прикріплення качана, площа листкової поверхні, 

діаметр стебла), водоспоживання, структуру врожаю. Вони також визначали 

врожайність зерна та її вологість. Перший показник зменшувався від 

першого до третього строку сівби, а другий – навпаки. Отже, оптимальним 

строком сівби для ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ, 

середньораннього Яровець 243 МВ, середньостиглого Красилів 327 МВ і 

середньопізнього Бистриця 400 МВ є настання стійкого прогрівання ґрунту 

на глибині 10 см до температури 10–12 °С (календарно – 20–25 квітня). Саме 

за цього строку отримано найбільшу врожайність зерна (вологість 14 %). 

За результатами досліджень автором опубліковані наукові праці [283, 

284, 286, 287, 288, 289, 291]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ПРОЯВ ОЗНАК ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП 

СТИГЛОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН 

 

В комплексі агротехнічних прийомів вирощування кукурудзи важливе 

місце займає густота стояння рослин. Найвища врожайність зерна 

забезпечується при поєднанні високої індивідуальної продуктивності і 

оптимальної густоти стояння рослин в конкретній зоні вирощування. 

Загущення чи зрідження посівів призводить до зміни температурного, 

водного, теплового, світлового режимів ґрунту і повітря [11, 20, 22, 37, 42].  

 

4.1 Тривалість міжфазних періодів розвитку рослин кукурудзи 

 

 

Кукурудза характеризується уповільненим ростом, слабко розвиненою 

кореневою системою і невеликим коефіцієнтом водоспоживання на початку 

вегетації. Саме в цей період вона майже не реагує на загущення чи зрідження 

посівів. Однак на подальших етапах онтогенезу густота стояння рослин 

суттєво впливає на ріст, розвиток і формування продуктивності цієї культури 

[133, 141, 142]. 

Результати досліджень [292] показали, що сходи гібридів кукурудзи 

відмічено через 10–11 діб після сівби. Тривалість періоду «сівба – сходи» не 

залежала від густоти стояння рослин (додаток Ж). Відмінності в темпах 

розвитку гібридів спостерігались на початку формування генеративних 

органів. Встановлено, що період від появи сходів до цвітіння волотей 

найкоротшим був у ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ – 52  доби, 

максимальним – у середньопізнього гібрида Бистриця 400 МВ – 57–58 діб 

(табл. 4.1). При цьому у гібридів Почаївський 190 МВ та Красилів 327 МВ 

тривалість цього періоду не змінювалась разом із збільшенням густоти 

стояння рослин, а у гібридів Яровець 243 МВ і Бистриця 400 МВ він 

подовжувався на 1 добу на ділянках з густотою їх стояння відповідно         
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60–70 та 60 тис./га відносно найрідших варіантів.   

Таблиця 4.1 

Вплив густоти стояння рослин на тривалість міжфазних періодів 

розвитку гібридів кукурудзи, діб, середнє за 2012–2014 рр. 

Гібриди 

Густота 

стояння 

рослин, 

тис./га 

Сходи – 

цвітіння 

волотей 

Цвітіння 

волотей – 

молочна 

стиглість 

зерна 

Молочна 

стиглість – 

повна 

стиглість 

зерна 

Сходи – 

повна 

стиглість 

зерна 

Почаївський 

190 МВ 

40 52 12 30 94 

50 52 12 31 95 

60 52 12 31 95 

70 52 13 31 96 

Яровець  

243 МВ 

40 52 12 31 95 

50 52 12 31 95 

60 53 12 31 96 

70 53 13 31 97 

Красилів  

327 МВ 

30 56 14 32 102 

40 56 14 33 103 

50 56 15 33 104 

60 56 15 33 104 

Бистриця 

400 МВ 

30 57 14 33 104 

40 57 14 33 104 

50 57 15 34 106 

60 58 15 34 107 

 

Період від фази цвітіння волотей до фази молочної стиглості зерна на 

зріджених ділянках (для ранньостиглих і середньоранніх гібридів –               

40 тис./га, для середньостиглих і середньопізніх – 30 тис./га) тривав на 1 добу 
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менше, ніж у загущених посівах. Найбільш помітним це було у 

середньостиглого гібрида Красилів 327 МВ та середньопізнього Бистриця 

400 МВ, у яких подовження даного періоду спостерігалося вже за густоти 

стояння рослин 50 тис./га.    

Період від молочної до повної стиглості зерна був тривалішим на         

1 добу у ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ, середньостиглого 

Красилів 327 МВ та середньопізнього Бистриця 400 МВ за густоти посівів 

відповідно 50–70, 40–50 і 50–60 тис./га, ніж на більш зріджених ділянках. 

Тривалість цього періоду у середньораннього гібрида Яровець 243 МВ не 

залежала від густоти стояння рослин. 

Тривалість періоду «сходи – повна стиглість зерна» збільшувалась від 

мінімальної до максимальної градацій густоти у гібридів Почаївський 190 МВ, 

Яровець 243 МВ і Красилів 327 МВ на 2 доби, а у гібрида Бистриця 400 МВ – 

на 3 доби.  Отже, аналіз експериментальних даних дозволяє зробити висновок, 

що в умовах 2012–2014 рр. загущення посівів до найвищих значень (для 

ранньостиглих і середньоранніх форм – 70 тис./га, для середньостиглих і 

середньопізніх – 60 тис./га) призводило до подовження їх вегетаційного 

періоду.  

 

4.2 Вплив густоти стояння на біометричні показники рослин  

 

Обліки біометричних показників гібридів кукурудзи [286] показали, що 

висота рослин у фазі 10–12 листків залежала від їх біологічних властивостей 

та від густоти стояння рослин. Отримані дані дозволили виявити низку 

особливостей реакції гібридів кукурудзи на різну густоту стояння. У гібрида 

Почаївський 190 МВ висота стебла у цій фазі збільшувалась на 1 см за 

максимального рівня загущення (70 тис. рослин на 1 га) порівняно зі 

зрідженими ділянками (густота 40 тис./га) (табл. 4.2). Гібрид Яровець 243 

МВ найвище стебло формував за густоти стояння рослин 40 тис./га, а в 

найбільш загущених посівах (70 тис. рослин на 1 га) його висота 
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зменшувалась на 6 см.  

  Таблиця 4.2  

Біометричні показники рослин кукурудзи залежно від густоти 

стояння, середнє за 2012–2014 рр. 

Гібриди 

Густота 

стояння 

рослин,  

тис./га 

Висота рослин у фазах, 

см 
Висота  

прикріп-

лення 

качанів, см 

Діаметр 

стебла, 

мм 10–12  

листків 

цвітіння 

волотей 

Почаївський  

190 МВ 

40 116 191 71,2 20,2 

50 116 189 73,5 20,4 

60 116 185 75,4 18,7 

70 117 183 76,6 18,7 

Яровець  

243 МВ 

40 130 215 83,5 22,9 

50 128 214 86,8 22,1 

60 125 209 84,0 21,0 

70 124 207 82,9 20,8 

Красилів  

327 МВ 

30 120 216 93,4 24,6 

40 120 212 94,8 23,0 

50 120 208 97,0 21,5 

60 118 206 95,8 20,9 

Бистриця  

400 МВ 

30 121 214 92,1 23,6 

40 121 214 92,8 22,3 

50 122 212 93,8 21,8 

60 120 206 92,0 20,8 

 

Рослини гібрида Красилів 327 МВ у фазі 10–12 листків були 
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найвищими на ділянках з густотою стояння рослин 30–50 тис./га, дещо 

нижчими – за густоти стояння 60 тис./га. Різниця між цими показниками 

дорівнювала 2 см. У гібрида Бистриця 400 МВ найбільша висота стебла у цій 

фазі відмічена за густоти стояння рослин у посівах 50 тис./га, а найменша – 

60 тис./га – відповідно 122 та 120 см.  

У фазі цвітіння волотей висота рослин ранньостиглого гібрида 

Почаївський 190 МВ, середньораннього Яровець 243 МВ і середньостиглого 

Красилів 327 МВ зменшувалась від мінімального до максимального рівня 

загущення відповідно на 8,8 та 10 см. Найбільше значення висоти стебла у 

цій фазі у середньопізнього гібрида Бистриця 400 МВ було відмічено на 

ділянках з густотою стояння рослин 30–40 тис./га, а найменше – 60 тис./га. 

Різниця між цими показниками становила 8 см. 

Висота прикріплення качанів збільшувалась у гібрида Почаївський 190 

МВ разом з загущенням посівів від 40 до 70 тис./га на 5,4 см. Цей показник у 

гібрида Яровець 243 МВ був найвищим на ділянках з густотою стояння 

рослин 50 тис./га, а найнижчим – за максимального загущення (70 тис./га) –  

відповідно 86,8 і 82,9 см. У гібрида Красилів 327 МВ висота прикріплення 

качанів збільшувалася від густоти 30 до 50 тис./га, а на ділянках з густотою 

стояння рослин 60 тис./га була меншою за попередню градацію на 1,2 см. 

Найменше її значення відмічено за мінімальної густоти стояння – 30 тис./га. 

У гібрида Бистриця 400 МВ висота прикріплення качанів була найбільшою 

на ділянках з густотою стояння рослин 50 тис./га, а найменшою – 60 тис./га. 

Різниця між даними показниками дорівнювала 1,8 см.  

Важливою морфологічною ознакою рослин є діаметр стебла. Цей 

показник характеризує стійкість гібридів кукурудзи до вилягання [38, 43, 49]. 

Діаметр стебла середньораннього гібрида Яровець 243 МВ, середньостиглого 

Красилів 327 МВ і середньопізнього Бистриця 400 МВ зменшувався зі 

збільшенням густоти стояння рослин від мінімальної до максимальної 

відповідно на 9,2; 15,0 та 11,9 %. У ранньостиглого гібрида Почаївський 190 

МВ цей показник дещо збільшувався за густоти стояння 50 тис./га порівняно 
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зі значенням на найбільш зріджених ділянках (40 тис./га), проте за 

подальшого загущення посівів до 60 тис./га зменшувався на 8,3 %. Відмічена 

висока зворотна кореляційна залежність між діаметром стебла і градаціями 

густоти стояння рослин (r для гібрида Почаївський 190 МВ дорівнює – 0,86, 

Яровець 243 МВ   – 0,97, Красилів 327 МВ – 0,98, Бистриця 400 МВ – 0,99). 

Таким чином, біометричні показники гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості значно варіювали під впливом гідротермічних умов періодів 

вегетації та густоти стояння. Встановлено, що загущення посівів до 

максимальних значень, передбачених схемою досліду, призводило до 

зменшення висоти рослин у фазі цвітіння волотей та діаметру стебла, що в 

свою чергу знижувало стійкість гібридів до вилягання.  

Площа листкового апарату кукурудзи забезпечує отримання 

врожайності на рівні 5 та більше тонн зерна з гектара посіву, що може бути 

досягнуто за рахунок сприятливих гідротермічних умов періоду вегетації та 

створення оптимальних умов для поглинання рослинами фотосинтетично-

активної радіації шляхом добору найбільш доцільної густоти стояння для 

кожного гібрида. В разі недотримання останньої передумови (тобто 

загущення посівів) між рослинами кукурудзи починається конкуренція за 

світло, що заважає формуванню ними високої врожайності зерна [89, 138]. 

Встановлено [293], що площа листкової поверхні гібридів кукурудзи у 

фазі молочної стиглості зерна зменшувалася від мінімальної до максимальної 

густоти стояння у перерахунку на одну рослину (табл. 4.3). Площа листкового 

апарату однієї рослини зменшувалася разом з загущенням посівів у 

ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ – з 0,32 м
2
 за густоти стояння 

рослин 40–50 тис./га до 0,27 за густоти 70, у середньораннього Яровець 243 

МВ – з 0,33 м
2
 за густоти 40 до 0,26 за густоти стояння рослин 70 тис./га, у 

середньостиглого Красилів 327 МВ з 0,35 м
2
 за густоти 30 до 0,30 за густоти 

стояння рослин 60 тис./га, у середньопізнього гібрида Бистриця 400 МВ з 0,40 

м
2
 за густоти стояння рослин 30–40 до 0,32 за густоти 60 тис./га.  

Отже, загущення посівів гібридів кукурудзи до максимальних значень, 
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передбачених програмою досліджень, викликало конкуренцію між рослинами 

за поглинання світла, що в свою чергу призводило до зменшення площі 

листкової поверхні. 

Таблиця 4.3 

Площа листкової поверхні рослин кукурудзи залежно від густоти 

стояння рослин, м
2
, середнє за 2012–2014 рр. 

Гібриди 
Густота стояння 

рослин, 

тис./га 

Перерахунок на: 

рослину гектар посіву 

Почаївський 

190 МВ 

40 0,32 12733 

50 0,32 15833 

60 0,27 16400 

70 0,27 18667 

Яровець  

243 МВ 

40 0,33 12933 

50 0,30 15000 

60 0,30 17000 

70 0,26 17967 

Красилів  

327 МВ 

30 0,35 10500 

40 0,33 13333 

50 0,31 15667 

60 0,30 17800 

Бистриця 

400 МВ 

30 0,40 12100 

40 0,40 16133 

50 0,39 19300 

60 0,32 19200 

 

Для формування такого листкового апарату, який здатен ефективно 

поглинати фотосинтетично-активну радіацію та бути передумовою високої 
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продуктивності, беручи до уваги дані обліків площі листкової поверхні 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості у фазі цвітіння волотей в 

перерахунку на одну рослину, загущення посівів ранньостиглого гібрида 

Почаївський 190 МВ понад 40–50 тис./га, середньораннього Яровець 243 МВ 

– 40 тис./га, середньостиглого Красилів 327 МВ – 30 тис./га та 

середньопізнього Бистриця 400 МВ – 30–40 тис./га не є доцільним.  

 

4.3 Вологоспоживання гібридів кукурудзи 

 

Шляхом проведення обліків [294] встановлено, що вміст продуктивної 

вологи у шарі ґрунту 0–150 см на час сівби гібридів у середньому за три роки 

досліджень  дорівнювали 221 мм (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Вміст продуктивної вологи у шарі ґрунту 0–150 см залежно від 

густоти стояння рослин, мм, середнє за 2012–2014 рр. 

Гібриди 
Густота 

стояння рослин, 

тис./га 

Строк визначення 

сівба 
цвітіння 

волотей 

повна 

стиглість 

зерна 

Почаївський 

190 МВ 

40 

221 

119 98,2 

70 108 66,9 

Яровець 

243 МВ 

40 123 89,8 

70 103 50,2 

Красилів 

327 МВ 

30 127 79,6 

60 109 79,1 

Бистриця 

400 МВ 

30 127 71,6 

60 111 59,3 

 

У фазі цвітіння волотей він був найменшим у всіх гібридів кукурудзи  

на ділянках з максимальною густотою стояння рослин. У фазі повної 

стиглості зерна цей показник у середньостиглого гібрида Красилів 327 МВ 

майже не змінювався зі збільшенням густоти рослин. Однак на ділянках з 
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найбільшим рівнем загущення ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ, 

середньораннього Яровець 243 МВ та середньопізнього Бистриця 400 МВ 

чітко виявлялася тенденція до зменшення запасів доступної для рослин 

вологи порівняно з найбільш зрідженими посівами.  

Сумарне водоспоживання гібридів кукурудзи протягом вегетації дещо 

збільшувалося на найбільш загущених ділянках (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Вплив густоти стояння рослин на особливості водоспоживання 

гібридів кукурудзи, середнє за 2012–2014 рр. 

Гібриди 

Густота стояння 

рослин, 

тис./га 

Сумарне 

водоспоживання,  

м
3
/га 

Коефіцієнт 

водоспоживання, 

м
3
/т зерна 

Почаївський 

190 МВ 

40 3137 839 

70 3401 919 

Яровець  

243 МВ 

40 3231 956 

70 3663 1090 

Красилів  

327 МВ 

30 3427 863 

60 3462 830 

Бистриця  

400 МВ 

30 3442 1001 

60 3478 1029 

 

Однак цей показник не дає можливості проаналізувати, наскільки 

ефективним було  використання вологи посівами. Потрібно розрахувати 

коефіцієнт водоспоживання, який дає уявлення про кількість води, яку 

рослини витрачали на формування однієї тонни зерна, залежно від густоти 
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стояння рослин. Чим нижчий цей показник, тим більш ефективно 

використовується волога [51, 137]. 

Розрахунки свідчать про те, що водоспоживання середньостиглого 

гібрида Красилів 327 МВ було дещо ефективнішим на ділянках з 

максимальним рівнем загущення, ніж на найбільш зріджених ділянках: 

коефіцієнт водоспоживання становив відповідно 830 і 863 м
3
/т зерна. Не 

дуже суттєво (на 28 м
3
/т) цей показник підвищувався на ділянках з густотою 

стояння рослин 60 тис./га середньопізнього гібрида Бистриця 400 МВ 

порівняно зі зрідженими посівами цього гібрида (30 тис./га). За 

максимального загущення ділянок, де розміщувалися ранньостиглий та 

середньоранній гібриди, ефективність споживання ними вологи знижувалась 

– відповідно на 80 та 134 м
3
/т.  

Отже, збільшення густоти стояння рослин гібридів Почаївський 190 

МВ і Яровець 243 МВ до 70 тис./га не є доцільним з огляду на особливості їх 

водоспоживання. Для гібрида Бистриця 400 МВ є можливим підвищення 

густоти рослин понад 30 тис./га тому, що ефективність споживання ним 

вологи при цьому змінюється незначною мірою. Гібрид  Красилів 327 МВ є 

досить стійким до загущення посівів, беручи до уваги наведені вище 

показники.    

 

4.4 Структура врожаю гібридів кукурудзи залежно від густоти  

 стояння рослин 

 

Відмічено [295], що елементи структури врожаю гібридів кукурудзи 

різних груп стиглості змінювалися залежно від густоти стояння рослин у 

посівах. Гібриди, які вивчалися, в середньому за 2012–2014 рр. формували 

найбільшу кількість господарсько-цінних качанів на 100 рослинах на 

ділянках з мінімальним рівнем загущення, а найменшу – в найбільш 

загущених посівах (табл. 4.6). Цей показник варіював у ранньостиглого 

гібрида Почаївський 190 МВ у межах від 99 до 87, у середньораннього 
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Яровець 243 МВ – від 97 до 82, у середньостиглого Красилів 327 МВ – від 97 

до 83, а у середньопізнього Бистриця 400 МВ – від 103 до 83 шт., починаючи 

з найменшої і закінчуючи найбільшою густотою стояння рослин.  

Таблиця 4.6  

Кількість качанів на 100 рослинах кукурудзи залежно від густоти 

стояння, шт. 

Гібриди 

Густота 

стояння 

рослин, 

тис./га 

2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський 

190 МВ 

40 86 116 95 99 

50 82 106 101 96 

60 74 102 99 92 

70 64 100 98 87 

Яровець 

243 МВ 

40 87 104 99 97 

50 78 103 99 93 

60 70 102 93 88 

70 54 100 92 82 

Красилів 

327 МВ 

30 87 103 101 97 

40 80 102 97 93 

50 72 101 95 89 

60 57 100 93 83 

Бистриця 

400 МВ 

30 85 128 97 103 

40 76 110 100 95 

50 67 108 95 90 

60 53 102 94 83 

 

Варто зазначити, що найбільш сприятливі гідротермічні умови для 

формування високої продуктивності гібридами кукурудзи, як видно з 

наведених даних, склалися у 2013, а найгірші – у 2012 році, коли кількість 
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господарсько-цінних качанів, які утворилися на рослинах гібридів, була 

відповідно найбільшою та найменшою.  

Довжина качана у гібрида Почаївський 190 МВ була найбільшою за 

густоти рослин 50 тис./га – 16,1 см, Яровець 243 МВ – 40 – 16,3, Красилів 327 

МВ – 30 – 19,1 і у гібрида Бистриця 400 МВ – 40 тис./га – 18,7 см (табл. 4.7).  

Таблиця 4.7 

Вплив густоти стояння рослин на елементи структури врожаю гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості, середнє за 2012–2014 рр. 

           

Гібриди 

Густота 

стояння 

рослин, 

тис./га 

Довжи-

на 

качана, 

см 

Діаметр 

качана, 

см 

Кількість 

рядів зерен 

на качані, 

шт. 

Кількість 

зерен в 

ряду, 

шт. 

Маса 1000 

зерен, 

г 

Почаївський 

190 МВ 

40 15,7 4,0 16,4 31,4 228 

50 16,1 4,0 16,2 32,6 223 

60 15,2 3,9 16,3 31,0 209 

70 15,6 3,8 16,2 29,2 203 

Яровець 

243 МВ 

40 16,3 4,2 16,4 32,4 249 

50 15,8 4,1 16,3 31,4 241 

60 14,5 3,9 16,0 28,5 231 

70 14,7 3,9 15,5 29,1 234 

Красилів 

327 МВ 

30 19,1 4,6 15,1 40,5 288 

40 18,8 4,7 15,0 41,0 261 

50 17,5 4,2 15,1 37,7 256 

60 16,8 4,1 15,1 38,1 232 

Бистриця 

400 МВ 

30 18,6 4,1 13,3 37,4 283 

40 18,7 4,1 13,5 37,5 284 

50 17,7 4,0 13,0 35,1 279 

60 16,5 3,9 13,4 32,2 260 
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Діаметр качана досягав максимального значення у ранньостиглого 

гібрида Почаївський 190 МВ за густоти стояння рослин 40 і 50 тис./га –      

4,0 см, у середньораннього Яровець 243 МВ цей показник був найбільшим за 

густоти посівів 40 – 4,2, у середньостиглого Красилів 327 МВ – 40 – 4,7, 

середньопізнього Бистриця 400 МВ – 30–40 тис./га – 4,1 см.  

Кількість рядів зерен на качані була найбільшою у гібридів 

Почаївський 190 МВ, Яровець 243 МВ і Бистриця 400 МВ на ділянках з 

густотою стояння рослин 40 тис./га – відповідно 16,4, 16,4 та 13,5 шт. Цей 

показник у гібрида Красилів 327 МВ протягом років проведення досліджень 

не залежав від густоти рослин на ділянках.  

Кількість зерен в ряду була максимальною у ранньостиглого гібрида 

Почаївський 190 МВ за густоти стояння рослин 50 тис./га – 32,6 шт, а у 

середньораннього Яровець 243 МВ, середньостиглого Красилів 327 МВ та 

середньопізнього Бистриця 400 МВ – 40 тис./га – відповідно 32,4, 41,0 і    

37,5 шт. Маса 1000 зерен гібридів Почаївський 190 МВ, Яровець 243 МВ і 

Бистриця 400 МВ була найвищою за густоти рослин 40 тис./га і дорівнювала 

відповідно 228, 249 та 284 г, а гібрида Красилів 327 МВ – 30 тис./га – 288 г. 

Отже, елементи структури врожаю гібридів залежали від густоти 

стояння рослин на ділянках досліду. Підвищення густоти рослин 

ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ, середньораннього Яровець 243 

МВ, середньостиглого Красилів 327 МВ і середньопізнього  Бистриця 400 

МВ призводило до зменшення елементів структури врожаю. 

 

4.5 Врожайність та вологість зерна гібридів кукурудзи 

 

 

Врожайність зерна гібридів кукурудзи залежала від гідротермічних 

умов періодів вегетації, їх групи стиглості та густоти стояння рослин. У 

середньому за 2012–2014 рр. найбільшою вона була у ранньостиглого гібрида 

Почаївський 190 МВ за густоти стояння рослин у посівах 60 тис./га, у 

середньораннього Яровець 243 МВ – 50 тис./га, у середньостиглого Красилів 
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327 МВ – 60 тис./га, у середньопізнього Бистриця 400 МВ – 50 тис./га     

(табл. 4.8). Проте потрібно звернути увагу на те, що цей показник 

збільшувався досить суттєво лише у гібрида Яровець 243 МВ при підвищенні 

густоти стояння рослин на ділянках від 40 до 50 тис./га – на 0,23 т/га. У 

гібрида Красилів 327 МВ при максимальному загущенні посівів (60 тис./га) 

врожайність зерна збільшувалася на 0,20 т/га порівняно з ділянками, де 

густота стояння рослин була мінімальною (30 тис./га). Однак необхідно 

зазначити, що такий її приріст отримано перш за все за рахунок досить 

сприятливих гідротермічних умов вегетаційного періоду 2013 року, коли у 

липні (критичний період рослин за потребою у волозі) кількість атмосферних 

опадів була близькою до середньобагаторічної норми у даній місцевості. Про 

рівень толерантності цього гібрида до несприятливих гідротермічних умов 

свідчить врожайність зерна у 2012 р., коли у максимально загущених посівах 

цей показник суттєво зменшувався, що було помітно навіть візуально      

(рис. 4.1).  

Для того, щоб визначити оптимальну густоту стояння рослин кожного 

гібрида, потрібно звернутися до даних варіювання врожайності зерна в 

умовах конкретних років досліджень. Ранньостиглий гібрид Почаївський 190 

МВ відзначався суттєвим підвищенням цього показника разом із 

збільшенням густоти рослин від мінімальної (40 тис./га) до максимальної   

(70 тис./га) лише у 2013 році, а у 2012 та 2014 роках він зменшувався разом із 

загущенням посівів, проте статистично достовірним це можна вважати, 

починаючи з рівня загущення 60 тис./га у 2012 р., а у 2014 р. отримані дані 

знаходились у межах можливої похибки досліду за густоти стояння рослин 

40–70 тис./га (рис. 4.2).  

Середньоранній гібрид Яровець 243 МВ у 2012 і 2014 рр. істотно 

знижував врожайність зерна на ділянках з максимальним рівнем загущення 

(70 тис./га) порівняно з найбільш зрідженими посівами, у 2013 р. цей 

показник суттєво збільшувався від мінімальної до максимальної густоти 

рослин, а його підвищення відмічалося у 2013 і 2014 рр. при збільшенні 
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густоти стояння рослин від 40 до 50 тис./га.  

Таблиця 4.8 

Врожайність зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості 

(вологість 14,0 %) залежно від густоти стояння рослин, т/га 

Гібриди  

Густота 

стояння 

рослин, 

тис./га  

2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський  

190 МВ 

40 2,61 5,41 3,21 3,74 

50 2,49 5,75 3,14 3,79 

60 2,26 6,12 3,06 3,81 

70 1,99 6,18 2,94 3,70 

Яровець  

243 МВ 

40 2,45 4,65 3,03 3,38 

50 2,44 5,06 3,33 3,61 

60 1,80 5,32 3,30 3,47 

70 1,57 5,61 2,91 3,36 

Красилів  

327 МВ 

30 3,10 6,24 2,57 3,97 

40 3,03 6,46 2,81 4,10 

50 2,33 6,73 3,17 4,08 

60 2,28 7,27 2,95 4,17 

Бистриця  

400 МВ 

30 2,06 5,42 2,83 3,44 

40 1,81 5,61 2,88 3,43 

50 1,56 5,97 2,86 3,46 

60 1,23 6,10 2,81 3,38 

НІР05, т/га, для: 

гібридів 0,25 0,37 0,27 - 

густоти 0,25 0,37 0,27 - 

взаємодії  0,50 0,74 0,54 - 
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а    б 

Рис. 4.1 Качани середньостиглого гібрида Красилів 327 МВ врожаю   

2012 р., які зібрані на ділянках з передзбиральною густотою стояння рослин: 

а – 30 тис./га, б – 60 тис./га. 

 

У 2012 р. не спостерігалося істотного зменшення врожайності зерна 

цього гібрида за густоти посівів 50 тис./га порівняно з найбільш зрідженими 

ділянками (40 тис./га). 

 

а    б 

Рис. 4.2  Качани ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ врожаю 

2014 р., зібрані з ділянок, де передзбиральна густота стояння рослин 

дорівнювала: а –  40 тис./га, б – 70 тис./га. 

 

У середньостиглого гібрида Красилів 327 МВ істотний приріст 

врожайності зерна за густоти стояння рослин 60 тис./га, тобто за 

максимального загущення посівів, був лише у 2013 році порівняно до 

показника на зріджених ділянках (30 тис./га). У 2012  році найвища 

врожайність основної продукції цього гібрида відмічена на ділянках з 
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мінімальною густотою рослин (30 тис./га), однак при збільшенні густоти на 

10 тис./га цей показник знижувався несуттєво. У 2014 р. врожайність зерна 

гібрида Красилів 327 МВ збільшувалася до густоти стояння рослин               

50 тис./га. Середньопізній гібрид Бистриця 400 МВ у 2012 р. відзначався 

найбільшою врожайністю зерна на ділянках з густотою стояння рослин        

30 тис./га, у 2013 – 60 тис./га, у 2014 р. істотного її приросту на ділянках з 

густотою 40–60 тис./га відносно зріджених варіантів (30 тис./га) не було.  

Отже, на основі порівняльного аналізу даних врожайності зерна 

гібридів протягом трьох років проведення досліджень встановлено, що 

оптимальною передзбиральною густотою стояння рослин для гібрида 

Почаївський 190 МВ є 50–60 тис./га, Яровець 243 МВ – 50 тис./га, для 

гібридів Красилів 327 МВ і Бистриця 400 МВ відповідно 40 і 30–40 тис./га 

[296].  

Вологість зерна гібридів кукурудзи при збиранні врожаю в середньому 

за 2012–2014 рр. варіювала залежно від зміни густоти стояння рослин 

несуттєво – від 14,3 до 15,1 % (Почаївський 190 МВ), від 14,2 до   14,7 % 

(Яровець 243 МВ), від 15,2 до 17,9 % (Красилів 327 МВ) та від 16,1 до 17,2 % 

(Бистриця 400 МВ) (табл. 4.9).  

Встановлено, що цей показник знижувався на 0,8 % у ранньостиглого 

гібрида Почаївський 190 МВ за максимального загущення посівів (70 тис./га) 

порівняно зі зрідженими ділянками (30 тис./га). У середньораннього гібрида 

Яровець 243 МВ вологість зерна була найбільшою на ділянках з густотою 

стояння рослин 40 тис./га, при збільшенні густоти посівів до 60–70 тис./га 

вона знижувалась на 0,5 %. Цей показник у середньостиглого гібрида 

Красилів 327 МВ підвищувався на 1,7 % на ділянках з максимальним рівнем 

загущення (60 тис./га) порівняно з показником у зріджених посівах              

(30 тис./га). Вологість зерна середньопізнього гібрида Бистриця 400 МВ 

збільшувалася на 1,1 % на найбільш загущених ділянках (60 тис./га) відносно 

найрідших посівів (30 тис./га).  

Отже, відзначені коливання показника вологості зерна гібридів 
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кукурудзи залежно від густоти стояння рослин. У ранньостиглого та 

середньораннього гібридів вологість зерна знижувалася за максимальної 

густоти рослин у посівах, а у середньостиглого і середньопізнього – 

підвищувалася.  

Таблиця 4.9  

Вплив густоти стояння рослин на вологість зерна гібридів 

кукурудзи при збиранні врожаю, % 

Гібриди 

Густота 

стояння 

рослин, 

тис./га 

2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський 

190 МВ 

40 14,1 18,4 12,7 15,1 

50 14,2 18,0 11,5 14,6 

60 14,4 17,7 11,4 14,5 

70 14,6 17,1 11,3 14,3 

Яровець 

243 МВ 

40 14,3 18,3 11,5 14,7 

50 14,6 16,8 11,5 14,3 

60 14,7 16,6 11,4 14,2 

70 14,9 16,4 11,2 14,2 

Красилів 

327 МВ 

30 14,7 18,8 12,2 15,2 

40 14,9 19,5 13,1 15,8 

50 15,0 19,8 13,2 16,0 

60 15,2 21,2 17,3 17,9 

Бистриця 

400 МВ 

30 14,6 20,3 13,5 16,1 

40 14,8 20,5 14,4 16,6 

50 15,0 20,6 15,6 17,1 

60 15,1 20,8 15,7 17,2 
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Такі показники були обумовлені також гідротермічними умовами, які 

склалися в роки проведення досліджень наприкінці вегетації гібридів. При 

випадінні великої кількості атмосферних опадів у фазі повної стиглості зерна 

його вологість підвищувалася, як це відбулося у 2013 році. При цьому у 

гібридів Почаївський 190 МВ та Яровець 243 МВ в середньому за три роки 

проведення досліджень незалежно від густоти стояння рослин, а також у 

гібрида Красилів 327 МВ за густоти рослин у посівах 30–50 тис./га зерно 

було середньої сухості – 14,2–16,0 %, у цього гібрида за густоти 60 тис. 

рослин/га та у гібрида Бистриця 400 МВ за густоти 30–60 – вологе – 16,1–

17,9 %.  

Отже, встановлено, що такі показники, як тривалість міжфазних 

періодів розвитку, висота рослин і прикріплення качана, площа листкової 

поверхні, діаметр стебла, водоспоживання рослин, кількість качанів на       

100 рослинах, маса 1000 зерен, врожайність зерна безпосередньо залежали 

від густоти стояння рослин сучасних гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості. Врожайність зерна залежала від гідротермічних умов періодів 

вегетації, групи стиглості гібридів та густоти стояння рослин у посівах. У 

різні роки проведення досліджень виявлялися тенденції до збільшення або 

зменшення показника врожайності зерна залежно від густоти стояння 

рослин. У середньому за три роки проведення досліджень встановлено, що 

оптимальною передзбиральною густотою стояння рослин для гібрида 

Почаївський 190 МВ є 50–60 тис./га, Яровець 243 МВ – 50 тис./га, для 

гібридів Красилів 327 МВ і Бистриця 400 МВ відповідно 40 і 30–40 тис./га.   

За результатами досліджень автором опубліковані наукові праці [286, 

292, 293, 294, 295, 296]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНИХ ПРИЙОМІВ 

КОНТРОЛЮВАННЯ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ 

 

Одним із найголовніших факторів середовища, які суттєвим чином по-

значаються на процесах водоспоживання, засвоєння елементів живлення, 

росту і розвитку культурних рослин, є забур’яненість посівів. Бур’яни здатні 

спричинити значну депресію рослин кукурудзи, поглинаючи воду, поживні 

речовини, а іноді навіть послаблюючи освітленість листків рослин, 

розташованих на різних ярусах [4, 53, 56]. 

 

5.1 Тривалість міжфазних періодів розвитку рослин 

 

 

Спостереження за часом настання фенологічних фаз розвитку рослин 

кукурудзи [297] дозволили зробити висновки щодо впливу строків сівби та 

гербіцидів на проходження ними етапів онтогенезу. Зміни залежно від 

факторів досліду виявлялися вже під час фази цвітіння волотей  (табл. 5.1). 

 Тривалість періоду «сходи – цвітіння волотей» була найменшою у 

рослин обох термінів сівби на ділянках з ручним видаленням бур’янів, 

використанням гербіцидів аденго (у фазі 1–2 листків культури) та майсТер 

Пауер OD (у фазі 5–7 листків кукурудзи), а також із застосуванням 

комбінації препаратів харнес (після сівби) + майсТер Пауер OD (у фазі         

5–7 листків у культури) – відповідно 53 доби за сівби 20–25 квітня і 52 –      

30 квітня – 5 травня. Найдовшим був цей міжфазний період у варіанті з 

механізованим доглядом за посівами – 53–55 діб залежно від строку сівби. 

Також він дещо подовжувався на ділянках з використанням гербіцидів 

харнес і аденго (під боронування) і комбінації препаратів харнес (після сівби) 

+ альфа-Маїс (у фазі 3–5 листків кукурудзи) і дорівнював 53–54 доби.  

Період від фази цвітіння волотей до фази молочної стиглості зерна за 

першого строку сівби (20–25 квітня) у посівах з механізованим доглядом, а 
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також з використанням гербіцидів був практично однаковим, різниця між 

варіантами досліду була лише у межах 1–2 діб.  

 Таблиця 5.1  

Вплив строків сівби та застосування гербіцидів на тривалість 

міжфазних періодів розвитку рослин кукурудзи, діб,  

середнє за 2012–2014 рр. 

Варіанти досліду 

Сходи – 

цвітіння 

волотей 

Цвітіння 

волотей – 

молочна 

стиглість 

зерна 

Молочна 

стиглість – 

повна 

стиглість 

зерна 

Сходи – 

повна 

стиг-

лість 

зерна 

Контроль І (механізований догляд за 

посівами без застосування 

гербіцидів) 

55
* 

    53
 

13 

12 

30 

28 

98 

93 

Контроль ІІ (видалення бур’янів 

вручну) 

53 

     52 

12 

12 

29 

27 

94 

91 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

54 

53 

13 

12 

30 

28 

97 

93 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + альфа-

Маїс, 15 г/га у фазі 3–5 листків 

кукурудзи 

54 

53 

13 

12 

30 

27 

97 

92 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + 

майсТер Пауер OD, 1,25 л/га у фазі 

5–7 листків кукурудзи  

53 

52 

12 

12 

29 

27 

94 

91 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га після сівби 
54 

53 

13 

12 

31 

28 

98 

93 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у фазі       

1–2 листків кукурудзи 

53 

52 

12 

12 

29 

27 

94 

91 

МайсТер Пауер OD, 1,25 л/га у фазі 

5–7 листків кукурудзи 

53 

52 

12 

12 

29 

27 

94 

91 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби  

30 квітня – 5 травня. 

 

 За другого строку сівби (30 квітня – 5 травня) змін тривалості цього 

періоду у рослин залежно від застосування гербіцидів зовсім не 

спостерігалося, що пояснюється насамперед особливостями гідротермічних 



100 

умов липня 2012 та 2014 рр. (невелика кількість атмосферних опадів, високі 

середньодобові температури повітря та його низька відносна вологість), що 

спричинили досить швидке проходження ними даного етапу розвитку. 

Міжфазний період розвитку рослин кукурудзи від молочної стиглості 

зерна до настання його повної стиглості становив 29–31 добу за першого 

строку сівби та 27–28 діб – за другого. Найменш тривалим він був на 

ділянках із ручним видаленням бур’янів, застосуванням гербіцидів аденго (у 

фазі 1–2 листків культури) та майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків 

кукурудзи), а також із використанням комбінації препаратів харнес (після 

сівби) + майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків у культури) – 27–29 діб, у 

посівах з механізованим доглядом та на ділянках з використанням гербіцидів 

харнес (після сівби) і комбінації препаратів харнес (після сівби) + альфа-Маїс 

(у фазі 3–5 листків кукурудзи) за строку сівби 20–25 квітня він тривав на       

1 добу, а аденго (після сівби) – на 2 доби більше.  

Період від фази сходів до фази повної стиглості зерна рослин 

кукурудзи дорівнював 94–98 діб за першого строку сівби і 91–93 доби – за 

другого. На ділянках із застосуванням гербіцидів аденго (у фазі 1–2 листків 

культури), майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків кукурудзи), а також з 

використанням комбінації препаратів харнес (після сівби) + майсТер Пауер 

OD (у фазі 5–7 листків у культури) цей період скорочувався на 3–4 доби за 

строку сівби 20–25 квітня і на 1–2 – 30 квітня – 5 травня порівняно з його 

тривалістю у посівах, де застосовували інші гербіциди. 

Отже, тривалість періоду від появи сходів до настання повної стиглості 

зерна рослин кукурудзи змінювалася залежно від строків сівби та 

застосування гербіцидів. Найменшою вона була на ділянках з ручним 

видаленням бур’янів, використанням препаратів аденго (у фазі 1–2 листків 

культури), майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків кукурудзи), а також із 

застосуванням комбінації гербіцидів харнес (після сівби) + майсТер Пауер 

OD (у фазі 5–7 листків у культури) за сівби культури 30 квітня – 5 травня –     

91 доба, а найбільшою – у посівах, де не вносили гербіциди та 
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використовувався препарат аденго (після сівби) за сівби кукурудзи             

20–25 квітня – 98 діб.        

 

5.2 Біометричні показники рослин кукурудзи  

 

Проведеними дослідженнями [298] встановлено, що за першого строку 

сівби (20–25 квітня) у фазі 10–12 листків найвищими були рослини кукурудзи 

на ділянках, де проводилося ручне видалення бур’янів – 131 см, а найбільш 

близькою до даного значення виявилась висота рослин у посівах, які у фазі    

1–2 листків культури були оброблені гербіцидом аденго – 129 см (табл. 5.2). 

Найнижчими були рослини кукурудзи на тих ділянках, де не вносили 

післясходові гербіциди – 123–126  см. За другого строку сівби (30 квітня –         

5 травня) рослини кукурудзи досягали максимальної висоти у фазі                

10–12 листків на ділянках, де проводили видалення бур'янів вручну та 

використовували комбінацію препаратів харнес (після сівби) + альфа-Маїс (у 

фазі 3–5 листків кукурудзи). Даний показник у цих посівах становив 

відповідно 112 і 110 см. Найменшим значенням висоти рослин відзначались 

ділянки  із застосуванням гербіциду майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків 

кукурудзи) та механізованим доглядом за посівами – 107 см.  

Максимальну висоту у фазі цвітіння волотей рослини кукурудзи мали 

на ділянках з ручним видаленням бур’янів – 219 за першого і 213 см за 

другого строку сівби. Найбільш близькою до цих значень була висота рослин 

на ділянках з внесенням гербіциду аденго у фазі 1–2 листків культури за сівби 

20–25 квітня і комбінації препаратів харнес (після сівби) + майсТер Пауер OD 

(у фазі 5–7 листків кукурудзи) за сівби 30 квітня – 5 травня, відповідно 216 та 

210 см.  Найнижчими відносно значень на ділянках, де бур’яни видаляли 

вручну, були рослини кукурудзи у посівах, де проводили лише механізований 

догляд, за обох строків сівби – 194–196 см. Також цей показник відзначався 

невеликим значенням порівняно з іншими варіантами досліду на ділянках, де 

використовували гербіцид харнес (після сівби) за строку сівби 20–25 квітня і 
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препарат аденго за сівби 30 квітня – 5 травня: відповідно 203 і  204 см. 

Таблиця 5.2 

Біометричні показники рослин кукурудзи залежно від строків сівби 

та застосування гербіцидів, середнє за 2012–2014 рр. 

Варіанти досліду 

Висота рослин  

у фазах, 

см 

Висота 

прикріп-

лення 

качанів, 

см 

Діаметр 

стебла, 

мм 10–12 

листків 

цвітіння 

волотей 

Контроль І (механізований догляд за 

посівами без застосування гербіцидів) 

123
*
 

   107 

196 

194 

82,9 

81,5 

19,8 

19,8 

Контроль ІІ (видалення бур’янів 

вручну) 

131 

112 

219 

213 

95,0 

94,6 

21,5 

22,2 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

126 

108 

203 

206 

91,1 

89,7 

20,1 

20,7 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + альфа-

Маїс, 15 г/га у фазі 3–5 листків 

кукурудзи 

126 

110 

211 

208 

89,7 

92,3 

21,0 

19,7 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + майсТер 

Пауер OD, 1,25 л/га у фазі 5–7 листків 

кукурудзи  

124 

109 

205 

210 

90,2 

92,8 

21,3 

20,8 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га після сівби 
123 

109 

202 

204 

91,4 

91,0 

21,1 

20,7 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у фазі             

1–2 листків кукурудзи 

129 

110 

216 

209 

94,5 

91,0 

21,4 

21,8 

МайсТер Пауер OD, 1,25 л/га у фазі     

5–7 листків кукурудзи 

124 

107 

214 

206 

91,4 

90,0 

20,8 

20,9 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби 

30 квітня – 5 травня. 

  

Висота прикріплення качанів при застосуванні гербіцидів за першого 

строку сівби була найбільшою на ділянках із застосуванням препарату аденго 

у фазі 1–2 листків кукурудзи, а за другого – препарату майсТер Пауер OD (у 

фазі 5–7 листків культури) –  94,5 та 92,8 см, а найменшим – там, де 

використовували комбінацію препаратів харнес (після сівби) + альфа-Маїс (у 

фазі 3–5 листків кукурудзи) за строку сівби 20–25 квітня і гербіцид харнес 

(після сівби) за сівби 30 квітня – 5 травня – 89,7 см.  
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 Максимальне значення діаметру стебла порівняно з ділянками, де 

видалення бур’янів проводили вручну, відмічене при використанні гербіциду 

аденго у фазі 1–2 листків культури – відповідно 21,4 і 21,8 мм за першого та 

другого строків сівби, а мінімальне – за умови застосування препарату харнес 

(після сівби) за першого строку сівби і комбінації препаратів харнес (після 

сівби) + альфа-Маїс (у фазі 3–5 листків кукурудзи) – за другого – відповідно 

20,1 і 19,7 мм. 

Площа листкової поверхні рослин кукурудзи у фазі молочної стиглості 

зерна змінювалася залежно від строків сівби та застосування гербіцидів 

(табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Вплив строків сівби та застосування гербіцидів на площу 

листкової поверхні рослин кукурудзи, тис. м
2
/га 

Варіанти досліду 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Контроль І (механізований догляд за 

посівами без застосування гербіцидів) 

14,9
*
 

18,0 

12,0 

12,9 

5,2 

10,4 

10,7 

13,8 

Контроль ІІ (видалення бур’янів 

вручну) 

15,8 

20,3 

15,1 

14,9 

14,0 

18,8 

15,0 

18,0 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

15,3 

17,6 

12,9 

15,5 

10,0 

10,4 

12,7 

14,5 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + альфа-

Маїс, 15 г/га у фазі 3–5 листків 

кукурудзи 

15,3 

16,7 

15,9 

13,2 

12,4 

14,8 

14,5 

14,9 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + майсТер 

Пауер OD, 1,25 л/га у фазі 5–7 листків 

кукурудзи  

15,8 

17,1 

14,8 

15,5 

13,2 

14,0 

14,6 

15,5 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га після сівби 
12,6 

18,0 

16,4 

12,0 

6,8 

13,2 

11,9 

14,4 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у фазі          

1–2 листків кукурудзи 

16,7 

22,5 

14,5 

13,8 

11,2 

15,6 

14,1 

17,3 

МайсТер Пауер OD, 1,25 л/га у фазі  

5–7 листків кукурудзи 

16,7 

15,3 

12,0 

13,9 

11,2 

11,2 

13,3 

13,5 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби 

30 квітня – 5 травня. 

Найвищі значення цього показника при застосуванні гербіцидів у 

середньому за 2012–2014 рр. відмічені на ділянках другого строку сівби     
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(30 квітня – 5 травня) при використанні препарату аденго (у фазі 1–2 листків 

культури) та комбінації гербіцидів харнес (після сівби) + майсТер Пауер OD 

(у фазі 5–7 листків кукурудзи) – відповідно 17,3 і 15,5 тис. м
2
/га.  

Встановлено, що за першого строку сівби (20–25 квітня) площа 

листкової поверхні рослин була дещо меншою, ніж за другого. Це 

пояснюється тим, що за сівби 20–25 квітня рослини вегетували за умов 

більшої конкуренції з бур’янами, бо для проходження бур’яновими 

рослинами етапів онтогенезу за такого строку сівби склалися кращі умови, 

ніж за наступного (більша кількість вологи в ґрунті на початку вегетації 

забезпечувала перевагу у темпі росту, тоді як рослини кукурудзи у цей період 

ростуть повільно). Найменшу площу листкового апарату при застосуванні 

гербіцидів відмічено на ділянках з використанням препаратів аденго та 

харнес (після сівби) за першого строку сівби (20–25 квітня) – відповідно 11,9 

та 12,7 тис. м
2
/га.  

Отже, біометричні показники рослин кукурудзи змінювалися залежно 

від строків сівби та застосування гербіцидів. Максимальні їх значення 

найчастіше відмічалися при використанні гербіциду аденго (у фазі                

1–2 листків культури) та комбінації препаратів харнес (після сівби) + 

майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків кукурудзи).   

 

5.3 Споживання вологи рослинами кукурудзи протягом вегетації  

 

Визначено [299], що вміст продуктивної вологи в шарі ґрунту 0–150 см 

дорівнював 218 мм за першого строку сівби кукурудзи та 224 – за другого 

(табл. 5.4). У фазі цвітіння волотей за строку сівби 20–25 квітня при 

використанні гербіцидів та їх комбінацій найбільше доступної для рослин 

вологи у півтораметровому шарі ґрунту залишалося на ділянках із 

застосуванням гербіциду харнес (після сівби), а найменше – аденго (у фазі 1–

2 листків культури) – відповідно 142 та 105 мм. За строку сівби                     

30 квітня – 5 травня найбільший вміст продуктивної вологи у шарі ґрунту       
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0–150 см залежно від застосування гербіцидів відмічений на ділянках із 

використанням комбінації препаратів харнес (після сівби) + альфа-Маїс (у 

фазі 3–5 листків культури), а найменший – аденго (після сівби) – 177 і         

120 мм.  

Таблиця 5.4 

Вміст продуктивної вологи в шарі ґрунту 0–150 см залежно від строків 

сівби та застосування гербіцидів, мм, середнє за 2013–2014 рр. 

Варіанти досліду 
Строк визначення 

сівба 
цвітіння 

волотей 

повна стиглість 

зерна 

Контроль І (механізований 

догляд за посівами без 

застосування гербіцидів) 

218
*
 

       224 

121 

106 

59,3 

60,3 

Контроль ІІ (видалення бур’янів 

вручну) 

141 

139 

83,2 

77,4 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

142 

150 

81,3 

79,3 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + 

альфа-Маїс, 15 г/га у фазі         

3–5 листків кукурудзи 

127 

177 

72,3 

72,7 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + 

майсТер Пауер OD, 1,25 л/га у 

фазі 5–7 листків кукурудзи  

109 

156 

80,3 

70,2 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га після 

сівби 

116 

120 

67,6 

34,8 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у фазі 

1–2 листків кукурудзи 

105 

126 

54,5 

34,8 

МайсТер Пауер OD, 1,25 л/га у 

фазі 5–7 листків кукурудзи 

119 

134 

79,0 

44,4 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник – строк сівби 

30 квітня – 5 травня. 

У фазі повної стиглості зерна за першого строку сівби (20–25 квітня) 

вміст доступної для рослин вологи у півтораметровому шарі ґрунту досягав 

максимального та мінімального значень на тих самих ділянках досліду, що й 

у фазі цвітіння волотей. За другого строку сівби (30 квітня – 5 травня) 

спостерігалася інша залежність: при застосуванні гербіцидів цей показник 

був найбільшим у посівах із використанням препарату харнес (після сівби), а 
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найменшим – гербіциду аденго (у фазі 1–2 листків кукурудзи) – відповідно 

79,3 та 34,8 мм.   

Сумарне водоспоживання – це загальна кількість вологи, яку рослина 

поглинає протягом вегетаційного періоду. Абсолютне значення цього 

показника залежить від кількості атмосферних опадів за вегетаційний період 

і запасів продуктивної вологи в ґрунті на час сівби та у фазі повної стиглості 

зерна і являє собою суму першого і другого за різницею третього.  

Дані обліків свідчать, що при застосуванні гербіцидів та їх комбінацій 

за першого строку сівби (20–25 квітня) рослини кукурудзи споживали 

найменше води на ділянках із використанням препарату харнес (після сівби), 

а найбільше – аденго (у фазі 1–2 листків культури) – 3376 і 3644 м
3
/га     

(табл. 5.5). За другого строку сівби (30 квітня – 5 травня) спостерігалася 

аналогічна тенденція, тобто найнижчим та найвищим водоспоживання 

рослин було на тих же ділянках, однак показники дещо збільшувалися – 

відповідно до 3403 та 3848 м
3
/га. Проте залишається нез’ясованим питання, 

скільки вологи поглинули саме рослини кукурудзи. Розрахунок проведено 

наступним чином: від сумарного водоспоживання агрофітоценозом віднімали 

добуток врожайності зерна на коефіцієнт водоспоживання у чистих посівах 

(окремо для кожного строку сівби культури). Отриманий результат для 

більшої наочності переведено у відсотки [203].  

Рослини кукурудзи на ділянках, де застосовувались ґрунтові, 

післясходові гербіциди, а також їх комбінації, поглинали 80,9–94,5 % вологи 

від сумарного водоспоживання агрофітоценозом. При цьому на контролі I 

(механізований догляд за посівами без застосування гербіцидів) даний 

показник становив лише 59,0–62,2 %. Максимальна кількість води у 

відсотках від сумарного водоспоживання агрофітоценозом була використана 

рослинами кукурудзи на ділянках, де вносили комбінації гербіцидів харнес 

(після сівби) + майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків культури) та харнес 

(після сівби) + альфа-Маїс (у фазі 3–5 листків кукурудзи) за другого строку 

сівби – відповідно 93,2 і 94,5 %.  
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Таблиця 5.5 

Вплив строків сівби та застосування гербіцидів на особливості 

водоспоживання рослин кукурудзи, середнє за 2013–2014 рр. 

Варіанти досліду 

Сумарне водоспо-

живання, 

м
3
/га 

Споживання вологи у % 

від загальної кількості 

кукурудза бур’яни 

Контроль І (механізований 

догляд за посівами без 

застосування гербіцидів) 

3596
*
 

3593 

62,2
 

59,0
 

37,8 

41,0 

Контроль ІІ (видалення бур’янів 

вручну) 

3357 

3422 

100,0 

100,0 

0,0 

0,0 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

3376 

3403 

82,0 

80,9 

18,0 

19,1 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + 

альфа-Маїс, 15 г/га у фазі         

3–5 листків кукурудзи 

3466 

3469 

85,5 

94,5 

14,5 

5,5 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + 

майсТер Пауер OD, 1,25 л/га у 

фазі 5–7 листків кукурудзи  

3386 

3494 

91,7 

93,2 

8,3 

6,8 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га після 

сівби 

3513 

3460 

85,3 

88,5 

14,7 

11,5 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у фазі 

1–2 листків кукурудзи 

3644 

3848 

87,6 

83,5 

12,4 

16,5 

МайсТер Пауер OD, 1,25 л/га у 

фазі 5–7 листків кукурудзи 

3399 

3752 

92,0 

84,7 

8,0 

15,3 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби 

30 квітня – 5 травня. 

 

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що використання 

у посівах кукурудзи комбінацій гербіцидів харнес (після сівби) + майсТер 

Пауер OD (у фазі 5–7  листків культури) та харнес (після сівби) + альфа-Маїс 

(у фазі 3–5 листків кукурудзи) сприяє покращенню забезпечення рослин 

кукурудзи вологою. Це відбувається за рахунок значного пригнічення 

бур’янів та зниження їх конкуренції з рослинами кукурудзи за воду.  
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5.4 Забур’яненість посівів кукурудзи залежно від строків сівби 

         та внесення гербіцидів 

 

Головною перешкодою в отриманні високої врожайності зерна 

кукурудзи є бур’яни. Тому важливо визначити вплив того чи іншого 

препарату на шкодочинну флору [187, 195]. Фітосанітарна ситуація в 2012–

2014 рр. сприяла всебічному виявленню гербіцидних властивостей 

препаратів, які вивчали.  

Визначити рослину означає встановити, до якої ботанічної родини, 

роду і виду вона належить. Це можна зробити на підставі аналізу 

морфологічних ознак, найважливішими з яких є: форма листків, форма 

стебла, колір квіток, тип суцвіття, кількість тичинок у квітці, тип плодів 

[300–301].   

Здійснення моніторингу надземної забур’яненості посівів кукурудзи 

протягом вегетації показало, що на ділянках досліду переважно вегетували та 

мали щкодочинність 9 видів бур’янів: амброзія полинолиста (Ambrosia 

artemisifolia L.), лобода біла (Chenopodium album L.), гірчак березкоподібний 

(Polygonum convolvulus L.), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L.), 

щириця жминдоподібна (Amaranthus blitoides S. Wats), мишій сизий (Setaria 

glauca L.), дурман звичайний (Datura stramonium L.), паслін чорний (Solanum 

nigrum L.), березка польова (Convolvulus arvensis L.) (додаток Р). Отже, 

бур’яни в агрофітоценозах були досить різноманітними  як за ботанічними 

таксонами (3 – однорічні ярі ранні, 5 – однорічні ярі  пізні, 1 – багаторічний 

коренепаростковий вид), так і за ступенем резистентності до дії гербіцидів, 

рекомендованих для використання в посівах кукурудзи. 

 На початкових етапах розвитку, перед внесенням післясходових 

гербіцидів забур’яненість посівів [302] на контролі І (механізований догляд 

за посівами без застосування гербіцидів) дорівнювала 87,8 шт. бур’янів на     

1 м
2
 за першого строку сівби і 60,3 шт. – за другого (табл. 5.6). Облік 

забур’яненості перед міжрядним обробітком показав, що даний показник на 
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цих ділянках збільшився на 19,5 % за першого строку сівби та на 15,1 % – за 

другого. Перед збиранням врожаю залишилося 12,8–15,3 % бур’янових 

рослин від їх кількості перед проведенням міжрядного обробітку посівів. 

Таблиця 5.6  

Забур’яненість посівів залежно від строків сівби та внесення 

гербіцидів, середнє за 2012–2014 рр. 

Варіанти 

досліду 

Кількість бур’янів (шт./м
2
)

 
перед:  

 

 

Надземна 

маса 

бур’янів 

у 

повітряно-

сухому 

стані, 

г/м
2
 

 

внесенням 

післясходових 

гербіцидів  

 

міжрядним 

обробітком 

 

 

 

збиранням 

врожаю 

 

Контроль І (механізований 

догляд за посівами без 

застосування гербіцидів) 

87,8
*
 

60,3 

105 

69,4 

13,4 

10,6 

496 

244 

Контроль ІІ (видалення 

бур’янів вручну) 
– – – – 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

37,1 

23,7 

45,7 

34,3 

8,7 

5,6 

393 

151 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

+ альфа-Маїс, 15 г/га у фазі 

3–5 листків кукурудзи 

32,8 

25,0 

15,3 

43,7 

4,0 

3,5 

76,2 

117 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

+ майсТер Пауер OD,    

1,25 л/га у фазі 5–7 листків 

кукурудзи  

32,5 

23,7 

7,2 

5,4 

1,4 

1,1 

7,6 

4,0 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га 

після сівби 

33,0 

19,7 

35,7 

11,9 

8,5 

2,9 

230 

70,2 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у 

фазі 1–2 листків кукурудзи 

49,0 

38,7 

5,0 

9,6 

2,2 

1,5 

15,9 

7,3 

МайсТер Пауер OD,      

1,25 л/га у фазі 5–7 листків 

кукурудзи 

77,2 

41,7 

11,3 

7,3 

2,2 

1,4 

21,9 

12,7 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби 

30 квітня – 5 травня. 
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Різні препарати виявляли неоднакову технічну ефективність, що в свою 

чергу обумовлювало різний ступінь конкуренції за фактори життя між ними 

та рослинами кукурудзи. У фазі 5 листків культури забур’яненість посівів на 

ділянках із застосуванням препарату харнес становила 23,7–37,1 шт./м
2
.  

Подальше збільшення даного показника на цих ділянках досягало 34,3–

45,7 шт./м
2
 перед проведенням міжрядного обробітку, а його зменшення 

перед збиранням врожаю до 5,6–8,7 шт./м
2
 пояснюється насамперед 

ефективністю застосування саме цього агроприйому.            

Менша кількість бур’янових рослин у фазі 5 листків кукурудзи на 

ділянках, де вносили гербіцид аденго після сівби (19,7–33,0 шт./м
2
), свідчить 

про кращу його ефективність порівняно з препаратом харнес. До того ж, 

фітотоксична дія на рослини бур’янів за другого строку сівби (30 квітня –      

5 травня) зберігалася, про що свідчить облік забур’яненості перед міжрядним 

обробітком: кількість бур’янів зменшилася на 39,6 %. Це пояснюється 

пролонгацією дії у вологих умовах травня 2013–2014 рр. невдовзі після 

внесення препарату та можливістю його використання як ґрунтового, так і 

післясходового гербіциду. При проведенні сівби культури 20–25 квітня 

технічна ефективність препарату альфа-Маїс від часу застосування до 

здійснення міжрядного обробітку посівів становила 53,4 %. За другого її 

строку (30 квітня – 5 травня) перед проведенням міжрядної культивації на 

цих ділянках виявлено більшу кількість бур’янів, ніж до застосування цього 

препарату. 

Отже, внесення гербіциду альфа-Маїс за сівби кукурудзи у цей строк є 

недоцільним, що зумовлювалось значною чутливістю даного препарату до 

підвищених температур повітря і ґрунту. Сумарна ефективність застосування 

гербіциду альфа-Маїс та проведення міжрядного обробітку посівів за сівби 

культури 20–25 квітня становила 87,8 %. 

Технічна ефективність препарату майсТер Пауер OD становила 82,5–

85,4 % (зменшення забур’яненості від фази 5–7 листків культури до 

проведення міжрядного обробітку посівів). Сумарна ефективність внесення 
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цього препарату разом із міжрядною культивацією досягала 95,4–97,1 %. 

На ділянках із застосуванням гербіциду аденго як післясходового (у 

фазі 1–2 листків кукурудзи) зниження кількості бур’янів до проведення 

міжрядної культивації посівів дорівнювало 75,2–89,8 %. Сумарна 

ефективність застосування цього препарату разом із проведенням 

міжрядного обробітку посівів культури становила 95,5–96,1 % (рис. 5.1).  

 

а                                                          б 

Рис. 5.1 Кількість бур’янів на ділянках перед збиранням врожаю, 

2014 р., строк сівби 4 травня: а –  контроль І (механізований догляд 

за посівами без застосування гербіцидів), б – аденго (у фазі 1–2 листків 

культури) 

 

При цьому кількість карантинних бур’янів (амброзія полинолиста) на 

цих ділянках перед збиранням врожаю відповідно за першого та другого 

строків сівби дорівнювала 1,0 і 1,2 шт./м
2
, а у варіантах з використанням 

інших гербіцидів – від 0,7–0,7 (комбінація препаратів харнес + майсТер 

Пауер OD) до 6,1–4,6 шт./м
2
 (харнес). Березку польову (багаторічний 

коренепаростковий вид) на ділянках з використанням препарату аденго (у 

фазі 1–2 листків кукурудзи) перед збиранням врожаю за першого строку 

сівби виявлено у кількості 0,7 шт./м
2
, на варіанті із застосуванням комбінації 

препаратів харнес + майсТер Пауер OD її кількість дорівнювала 0,2 шт./м
2
, 

при внесенні лише гербіциду майсТер Пауер OD – 0,4 шт./м
2
. 

Загальна кількість бур’янів перед збиранням врожаю за сівби             
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20–25 квітня на ділянках, де вносили комбінацію препаратів харнес + 

майсТер Пауер OD, дорівнювала 1,4 шт./м
2
, гербіцид аденго (при 

використанні його як післясходового препарату) – 2,2 шт./м
2
, препарат 

майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків культури) – 2,2 шт./м
2
, за сівби          

30 квітня – 5 травня – відповідно 1,1; 1,5 та 1,4 шт./м
2
.       

Облік надземної маси бур’янів у повітряно-сухому стані (найбільш 

об'єктивний показник ефективності дії гербіцидів) показав, що в середньому 

за 2012–2014 рр. найменшим цей показник був на ділянках, де застосовували 

комбінацію гербіцидів харнес (після сівби) + майсТер Пауер OD (у фазі       

5–7 листків кукурудзи) та препарат аденго (у фазі 1–2 листків культури) за 

другого строку сівби: відповідно 4,0 і 7,3 г/м
2
. На ділянках, де вносили 

гербіцид майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків культури) за сівби кукурудзи 

30 квітня – 5 травня надземна маса бур’янів у повітряно-сухому стані 

дорівнювала 12,7 г/м
2
. При застосуванні гербіцидів цей показник був 

найбільшим на ділянках із внесенням препарату харнес: відповідно 393 і   

151 г/м
2
 за першого та другого строків сівби.   

 

5.5 Структура врожаю залежно від строків сівби та застосування 

гербіцидів 

 

Визначено [303], що у середньому за 2012–2014 рр. кількість качанів на     

100 рослинах при  застосуванні гербіцидів була найбільшою на ділянках із 

застосуванням препаратів харнес (після сівби) + майсТер Пауер OD (у фазі  

5–7 листків кукурудзи) за першого строку сівби та препарату аденго (у фазі 

1–2 листків культури) – за другого – відповідно 95 і 91 шт. (табл. 5.7). 

Необхідно також звернути увагу на те, що даний показник був меншим на 

ділянках другого строку сівби (30 квітня – 5 травня) порівняно з першим     

(20–25 квітня) незалежно від використання гербіцидів. Найнижчим він був на 

ділянках із застосуванням ґрунтового гербіциду харнес (після сівби) – 

відповідно 83 та 78 качанів на 100 рослинах кукурудзи залежно від строку 
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сівби культури. Також досить невисокими значеннями цього показника 

відзначалися ділянки, де препарат аденго вносили після сівби – 86 качанів на 

100 рослинах за строку сівби 20–25 квітня та 81 – 30 квітня – 5 травня. 

Таблиця 5.7 

Вплив строків сівби та застосування гербіцидів на кількість качанів на 

100 рослинах кукурудзи, шт. 

Варіанти досліду 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Контроль І (механізований 

догляд за посівами без 

застосування гербіцидів) 

41
*
 

37 

100 

100 

88 

78 

76 

72 

Контроль ІІ (видалення 

бур’янів вручну) 

80 

78 

106 

104 

100 

95 

95 

92 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

54 

53 

100 

100 

95 

80 

83 

78 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + 

альфа-Маїс, 15 г/га у фазі      

3–5 листків кукурудзи 

65 

63 

103 

102 

97 

91 

88 

85 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + 

майсТер Пауер OD, 1,25 л/га у 

фазі 5–7 листків кукурудзи  

79 

74 

106 

103 

100 

94 

95 

90 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га після 

сівби 

59 

56 

101 

100 

98 

86 

86 

81 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у 

фазі 1–2 листків кукурудзи 

78 

75 

105 

102 

99 

95 

94 

91 

МайсТер Пауер OD, 1,25 л/га 

у фазі 5–7 листків кукурудзи 

78 

76 

106 

102 

100 

93 

95 

90 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби 

30 квітня – 5 травня. 

Отже, кількість качанів на 100 рослинах кукурудзи була більшою за 

першого строку сівби порівняно з другим. Найвищі значення цього 

показника спостерігалися на ділянках із застосуванням препаратів харнес 

(після сівби) + майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків культури). Внесення 

ґрунтового гербіциду харнес та препарату аденго (після сівби) не сприяло 

суттєвому підвищенню кількості качанів на 100 рослинах відносно ділянок 

контролю І, де гербіциди не застосовували.  

За строку сівби 20–25 квітня при використанні гербіцидів довжина 
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качана була найбільшою на ділянках із застосуванням комбінації препаратів 

харнес (після сівби) + майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків культури) і 

аденго (у фазі 1–2 листків кукурудзи), а найменшою – при використанні 

препарату харнес (після сівби) – відповідно 17,4 та 15,8 см (табл. 5.8). За 

строку сівби 30 квітня – 5 травня найвище значення цього показника серед 

ділянок, де застосовувалися гербіциди, відмічено у посівах з використанням 

препарату аденго (після сівби), а найнижче – при застосуванні комбінації 

гербіцидів харнес (після сівби) + альфа-Маїс (у фазі 3–5 листків кукурудзи) – 

відповідно 17,0 і 15,8 см.  

Діаметр качана досягав найбільшого значення за сівби культури         

20–25 квітня за тих самих варіантів використання гербіцидів, що й попередній 

показник, і дорівнював 4,1 см. Даний показник був найменшим за другого 

строку сівби на ділянках з використанням препарату майсТер Пауер OD –     

3,8 см.  

У посівах з використанням гербіцидів за першого строку сівби кількість 

рядів зерен була найбільшою на качанах, зібраних з ділянок, де вносили 

препарат аденго (після сівби), а найнижчою – при застосуванні комбінації 

гербіцидів харнес (після сівби) + альфа-Маїс (у фазі 3–5 листків культури) – 

відповідно 14,4 і 13,5 шт. За другого її строку даний показник досягав 

максимального значення при використанні препарату аденго (у фазі               

1–2 листків кукурудзи), а мінімальним був на ділянках з внесенням комбінації 

гербіцидів харнес (після сівби) + майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків 

культури) – відповідно 14,4 та 13,3 шт.  

При застосуванні гербіцидів кількість зерен у ряду за сівби кукурудзи 

20–25 квітня досягала максимального значення на ділянках з використанням 

препарату аденго (у фазі 1–2 листків кукурудзи), а мінімальною була у 

посівах, де вносили гербіцид харнес (після сівби) – відповідно 35,8 і 32,6 шт. 

За сівби 30 квітня – 5 травня цей показник був найбільшим на ділянках, де 

застосовували комбінацію препаратів харнес (після сівби) + майсТер Пауер 

OD (у фазі 5–7 листків культури), а найменшим – при використанні гербіциду 
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харнес (після сівби) – відповідно 34,6 та 33,2 шт.  

Таблиця 5.8  

Вплив строків сівби та застосування гербіцидів на елементи 

структури врожаю кукурудзи, середнє за 2012–2014 рр. 

Варіанти досліду 

Довжина 

качана,  

см 

Діа-

метр 

качана,  

см 

Кіль-

кість 

рядів 

зерен, 

шт. 

Кіль-

кість 

зерен 

в          

ряду, 

шт. 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Контроль І (механізований догляд за 

посівами без застосування гербіцидів) 

15,4
*
 

14,0 

3,8 

3,5 

14,5 

13,7 

31,8 

28,0 

231 

220 

Контроль ІІ (видалення бур’янів 

вручну) 

16,5 

16,4 

3,9 

4,0 

14,6 

14,2 

35,1 

35,3 

261 

241 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

15,8 

16,0 

3,8 

4,0 

13,8 

14,0 

32,6 

33,2 

233 

230 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + альфа-

Маїс, 15 г/га у фазі 3–5 листків 

кукурудзи 

16,6 

15,8 

4,0 

4,0 

13,5 

14,1 

35,2 

33,5 

251 

236 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + майсТер 

Пауер OD, 1,25 л/га у фазі 5–7 листків 

кукурудзи  

17,4 

16,7 

4,1 

4,0 

13,7 

13,3 

35,7 

34,6 

263 

246 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га після сівби 
16,6 

17,0 

4,0 

4,1 

14,4 

13,6 

34,3 

33,9 

245 

238 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у фазі          

1–2 листків кукурудзи 

17,4 

16,3 

4,1 

3,9 

14,1 

14,4 

35,8 

33,5 

255 

246 

МайсТер Пауер OD, 1,25 л/га у фазі  

5–7 листків кукурудзи 

16,8 

16,0 

3,9 

3,8 

13,4 

14,1 

35,3 

33,3 

255 

243 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби 

30 квітня – 5 травня. 

 

Маса 1000 зерен за строку сівби 20–25 квітня досягала найвищого 

значення за внесення комбінації гербіцидів харнес (після сівби) + майсТер 

Пауер OD (у фазі 5–7 листків кукурудзи), а найнижчою була на ділянках з 

використанням препарату харнес (після сівби) – відповідно 263 і 233 г. За 

сівби 30 квітня – 5 травня цей показник був найбільшим при застосуванні 
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комбінації препаратів аденго (у фазі 1–2 листків культури) та комбінації 

харнес (після сівби) + майсТер Пауер OD  (у фазі 5–7 листків кукурудзи) –    

246 г, а найменшим – гербіциду харнес (після сівби) – 230 г. 

    Отже, формування рослинами кукурудзи елементів структури врожаю 

безпосередньо залежало від строків сівби та застосування гербіцидів у 

посівах. Найбільше на підвищення їх значень впливало використання 

препаратів аденго (у фазі 1–2 листків культури) та комбінації гербіцидів 

харнес (після сівби) + майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків кукурудзи). 

Внесення препарату харнес (після сівби) не сприяло формуванню високих 

показників структури врожаю культури. 

 

5.6 Врожайність та вологість зерна кукурудзи  

      

У середньому за 2012–2014 рр. найвища врожайність зерна при 

застосуванні гербіцидів була на ділянках строку сівби 20–25 квітня, де 

вносили гербіцид аденго (у фазі 1–2 листків кукурудзи): 3,80 т/га (на 4,5 % 

менше цього показника на ділянках контролю II) (табл. 5.9). За другого 

строку сівби (30 квітня – 5 травня) найменше відхилення від показників на 

контролі ІІ (видалення бур'янів вручну) мали ділянки, де застосовували 

препарат аденго (у фазі 1–2 листків культури) та комбінацію ґрунтового 

гербіциду харнес (після сівби) + післясходового майсТер Пауер OD (у фазі  

5–7 листків кукурудзи): врожайність зерна культури досягала 3,25 т/га (на  

5,2 % менше, ніж на ділянках контролю II). На ділянках із внесенням 

препарату майсТер Пауер OD (у фазі  5–7 листків кукурудзи) врожайність 

зерна культури зменшувалася відносно контролю II на 7,8 за першого та     

8,8 % за другого строку сівби. Найменші значення даного показника 

відзначені на ділянках з використанням гербіциду харнес – відповідно 3,06 і 

2,59 т/га залежно від строку сівби, приріст врожайності зерна кукурудзи до 

ділянок контролю I дорівнював відповідно лише 28,6 % за сівби                  

20–25 квітня і 36,3 % – 30 квітня – 5 травня.  
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Таблиця 5.9 

Врожайність зерна кукурудзи (вологість 14,0 %) залежно від 

строків сівби та застосування гербіцидів, т/га 

Варіанти досліду 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Контроль І (механізований догляд за 

посівами без застосування 

гербіцидів) 

0,92
*
 

0,62 

4,03 

3,66 

2,20 

1,42 

2,38 

1,90 

Контроль ІІ (видалення бур’янів 

вручну) 

2,58 

2,11 

5,97 

5,67 

3,38 

2,52 

3,98 

3,43 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

1,48 

1,19 

5,43 

4,36 

2,28 

2,23 

3,06 

2,59 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + альфа-

Маїс, 15 г/га у фазі 3–5 листків 

кукурудзи 

1,75 

1,39 

5,68 

5,49 

2,57 

2,36 

3,33 

3,08 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + 

майсТер Пауер OD, 1,25 л/га у фазі 

5–7 листків кукурудзи  

2,40 

1,95 

5,85 

5,53 

2,81 

2,26 

3,69 

3,25 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га після сівби 
1,95 

1,38 

5,61 

5,15 

2,74 

2,19 

3,43 

2,91 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у фазі       

1–2 листків кукурудзи 

2,50 

2,05 

5,85 

5,39 

3,04 

2,31 

3,80 

3,25 

МайсТер Пауер OD, 1,25 л/га у фазі 

5–7 листків кукурудзи 

2,30 

1,77 

5,71 

5,24 

3,01 

2,38 

3,67 

3,13 

НІР05, т/га, для: 

строків сівби 0,21 0,25 0,20 – 

варіантів досліду 0,40 0,49 0,39 – 

взаємодії 0,57 0,70 0,56 – 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби 

30 квітня – 5 травня. 

 

Дещо вищу врожайність зерна на ділянках із внесенням препарату 

аденго (у фазі 1–2 листків культури) відносно варіанту, де застосовували 

комбінацію гербіцидів харнес (після сівби) + майсТер Пауер OD (у фазі       

5–7 листків кукурудзи) можна пояснити тим, що до фази 5-ти листків 

культури фітотоксична дія ґрунтового препарату харнес на бур'яни 

припинялася і між ними та рослинами кукурудзи розпочиналася конкуренція 

за вологу, поживні речовини та світло. 
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При внесенні гербіциду аденго (у фазі 1–2 листків культури) бур’яни не 

могли завдати рослинам значної шкоди у цей період, тобто до фази 5-ти 

листків кукурудзи. Ступінь забур’яненості на цих ділянках перед збиранням 

врожаю як за першого, так і за другого строків сівби був слабким, а дещо 

вища надземна маса бур’янів у повітряно-сухому стані при внесенні 

гербіциду аденго порівняно з комбінацією препаратів харнес + майсТер 

Пауер OD не могла завдати рослинам кукурудзи значної шкоди через пізній 

час свого формування (кінець молочної – початок воскової стиглості зерна 

культури). 

Господарський поріг шкодочинності – це рівень присутності бур’янів в 

агрофітоценозі, за якого відбувається істотне (5 % і більше) зниження 

врожайності зерна культури [304]. Отже, при використанні гербіцидів цей 

показник не був перевищений лише при застосуванні препарату аденго у фазі 

1–2 листків кукурудзи за першого строку сівби. 

Врожайність зерна культури на ділянках першого строку сівби         

(20–25 квітня) була вищою, ніж за другого (30 квітня – 5 травня), незалежно 

від використання гербіцидів. По варіантах досліду зменшення врожайності 

зерна кукурудзи становило 7,5–20,2 % за другого строку сівби порівняно з 

першим, що зумовлювалося пізнішим настанням критичного періоду за 

споживанням вологи у рослин другого строку сівби та посухами у другій 

половині літа 2012 та 2014 рр. [305]. 

Після збирання зерно кукурудзи потребувало досушування до 

вологості 14,0 % на ділянках, де вносили гербіцид аденго (після сівби), 

протягом усіх років досліджень (табл. 5.10). У 2014 р. його вологість на всіх 

ділянках, крім зазначеного варіанту, була у межах 11,3–12,8 %. У            

2012–2013 рр. досушування потребувала вся основна продукція незалежно 

від використання гербіцидів. У середньому за 2012–2014 рр. зерно з 

найбільшим вмістом вологи при застосуванні гербіцидів та їх комбінацій 

(16,5 %) формувалося за другого строку сівби на ділянках із внесенням 

препарату аденго (після сівби). 
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Таблиця 5.10 

Вплив строків сівби та застосування гербіцидів на вологість зерна 

кукурудзи при збиранні врожаю, % 

Варіанти досліду 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Контроль І (механізований догляд за 

посівами без застосування 

гербіцидів) 

15,0
*
 

15,5 

18,8 

20,0 

11,8 

12,8 

15,2 

16,1 

Контроль ІІ (видалення бур’янів 

вручну) 

14,6 

15,0 

19,3 

24,0 

12,1 

12,4 

15,3 

17,1 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

14,9 

15,2 

18,1 

20,8 

11,3 

11,8 

14,8 

15,9 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + альфа-

Маїс, 15 г/га у фазі 3–5 листків 

кукурудзи 

14,8 

15,1 

19,5 

21,0 

11,9 

12,1 

15,4 

16,1 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + 

майсТер Пауер OD, 1,25 л/га у фазі  

5–7 листків кукурудзи  

14,6 

15,0 

18,7 

18,9 

12,8 

12,6 

15,4 

15,5 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га після сівби 
14,9 

15,3 

18,1 

19,4 

14,2 

14,9 

15,7 

16,5 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у фазі         

1–2 листків кукурудзи 

14,6 

15,0 

19,4 

19,2 

12,0 

11,5 

15,3 

15,2 

МайсТер Пауер OD, 1,25 л/га у фазі 

5–7 листків кукурудзи 

14,6 

15,1 

21,2 

20,0 

11,8 

12,6 

15,9 

15,9 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби 

30 квітня – 5 травня. 

 

На ділянках, де вносили препарат аденго (у фазі 1–2 листків культури), 

комбінацію гербіцидів харнес + майсТер Пауер OD та препарат майсТер 

Пауер OD, вологість зерна перед збиранням врожаю в середньому за роки 

проведення досліджень дорівнювала відповідно 15,3; 15,4 та 15,9 % за сівби 

кукурудзи 20–25 квітня і 15,2; 15,5 і 15,9 % – 30 квітня – 5 травня.  

Окрім варіанту із застосуванням гербіциду аденго як післясходового, а 

також внесення препарату майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків культури) 

вологість зерна на ділянках з використанням інших гербіцидів та їх 
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комбінацій, а також на контрольних варіантах підвищувалася на 0,1–1,8 % за 

другого строку сівби порівняно з першим [306].  У середньому за три роки 

проведення досліджень на всіх варіантах досліду за першого строку сівби 

при збиранні врожаю зерно було середньої сухості – 14,8 – 15,9 %, другого 

середньої сухості та вологе – 15,2–16,5 %.    

Отже, встановлено вплив застосування комплексних прийомів 

контролювання забур’яненості посівів кукурудзи на тривалість міжфазних 

періодів розвитку рослин, їх біометричні показники (висоту рослин та 

прикріплення качанів, площу листкової поверхні, діаметр стебла), 

водоспоживання, структуру врожаю, врожайність та вологість зерна. 

Визначено максимальну технічну ефективність гербіциду аденго за першого 

строку сівби з внесенням у фазі 1–2 листків кукурудзи – 89,8 %. 

Найбільшу врожайність зерна отримано при сівбі 20–25 квітня з 

внесенням гербіциду аденго (у фазі 1–2 листків кукурудзи). Протягом трьох 

років проведення досліджень цей показник істотно не відрізнявся від 

врожайності зерна кукурудзи на ділянках контролю ІІ (видалення бур’янів 

вручну), враховуючи значення найменшої істотної різниці при рівні 

значущості 5 %. До того ж, не був перевищений  господарський поріг 

шкодочинності – це рівень присутності бур’янів в агрофітоценозі, за якого 

відбувається істотне  (5 % і більше) зниження врожайності зерна культури, 

беручи до уваги середній показник за 2012–2014 рр. – він був лише на 4,5 % 

меншим, ніж на ділянках контролю II.  

За результатами досліджень автором опубліковані наукові праці [297, 

298, 299, 302, 303, 305, 306]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЗЕРНА ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО 

ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ 

ВИРОЩУВАННЯ 

 

Відомо, що зерно гібридів кукурудзи містить близько 10–12 % білка,  

4–6 – жиру, 2 – клітковини, 65–68 – крохмалю [307]. Однак ці показники, а 

також вміст в ньому макроелементів при застосуванні оптимізованих 

технологічних прийомів вирощування цієї культури в конкретних ґрунтово-

екологічних умовах суттєво відрізняються.  

 

6.1   Хімічний склад зерна гібридів кукурудзи при різних строках 

сівби 

 

Встановлено [308], що найбільший вміст сирого протеїну у зерні усіх 

гібридів був за першого строку сівби – 20–25 квітня – відповідно 10,1; 10,1; 

10,2 та 10,0 % (табл. 6.1). Зниження цього показника у гібрида Почаївський 

190 МВ від першого до другого її строків досягало 0,5 % і не змінювалося за 

третього, у інших гібридів від першого до третього дорівнювало 0,2–0,8 %.  

За три роки досліджень не виявлено змін вмісту жиру в зерні 

середньораннього та середньопізнього гібридів кукурудзи залежно від 

строків сівби. За сівби 20–25 квітня цей показник в зерні ранньостиглого 

гібрида Почаївський 190 МВ та середньостиглого Красилів 327 МВ був 

більшим на 0,1 %, ніж за її другого і третього строків.  

Вміст клітковини в зерні середньораннього, середньостиглого та 

середньопізнього гібридів досягав найбільшого значення за першого строку 

сівби (20–25 квітня) – 2,3 %, зменшувався на 0,1 % за другого і не змінював 

свого значення за третього строку. Не було помічено різниці між вмістом 

клітковини в зерні ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ на ділянках 

першого і другого строків сівби – 2,3 %.  
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Таблиця 6.1  

Хімічний склад зерна гібридів кукурудзи залежно від строків сівби, % на 

абсолютно-суху речовину, середнє за 2012–2014 рр. 

Гібриди 
Строки 

сівби 

Сирий 

протеїн 
Жир 

Клітко-

вина 

Крох-

маль 
N P2О5 K2О 

Почаївський 

190 МВ 

20–25 

квітня 
10,1 3,1 2,3 69,9 1,61 0,59 0,39 

30 

квітня 

–  

5 

травня 

9,6 3,0 2,3 70,7 1,53 0,56 0,41 

10–15 

травня 
9,6 3,0 2,2 71,4 1,53 0,63 0,45 

Яровець 

243 МВ 

20–25 

квітня 
10,1 3,0 2,3 70,1 1,61 0,63 0,43 

30 

квітня 

–  

5 

травня 

10,0 3,0 2,2 69,9 1,57 0,61 0,41 

10–15 

травня 
9,9 3,0 2,2 70,3 1,58 0,60 0,43 

Красилів 

327 МВ 

20–25 

квітня 10,2 3,1 2,3 69,9 1,54 0,59 0,43 

30 

квітня 

–  

5 

травня 

9,5 3,0 2,2 71,0 1,47 0,59 0,45 

10–15 

травня 
9,4 3,0 2,2 71,5 1,46 0,66 0,47 

Бистриця 

400 МВ 

20–25 

квітня 10,0 3,0 2,3 70,5 1,61 0,62 0,39 

30 

квітня 

–  

5 

травня 

9,8 3,0 2,2 70,1 1,51 0,60 0,40 

10–15 

травня 
9,5 3,0 2,2 71,7 1,51 0,58 0,38 
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За третього її строку (10–15 травня) цей показник у даного гібрида 

зменшувався на 0,1 %. Не було помічено різниці між вмістом клітковини в 

зерні ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ на ділянках першого і 

другого строків сівби – 2,3 %. За третього її строку (10–15 травня) цей 

показник у даного гібрида зменшувався на 0,1 %. 

Вміст крохмалю у зерні гібридів кукурудзи Почаївський 190 МВ, 

Яровець 243 МВ, Красилів 327 МВ і  Бистриця 400 МВ був найбільшим за 

третього строку сівби – відповідно 71,4; 70,3; 71,5 та 71,7 %. Цей показник в 

зерні гібридів кукурудзи різних груп стиглості за третього строку сівби    

(10–15 травня) був на 0,2–1,6 % більшим, ніж за першого (20–25 квітня). 

Вміст азоту в зерні гібридів кукурудзи різних груп стиглості безпосередньо 

залежав від строків сівби. За першого її строку (20–25 квітня) даний показник 

у всіх гібридів досягав максимального значення – 1,54 % у середньостиглого 

гібрида Красилів 327 МВ та 1,61 % у інших гібридів. За сівби 10–15 травня 

вміст азоту в їх зерні зменшувався на 0,03–0,10 %.  

Ранньостиглий та середньостиглий гібриди відзначалися найбільш 

інтенсивним накопиченням фосфору в зерні за третього строку сівби 

кукурудзи – 0,63 та 0,66 %, а середньоранній та середньопізній – за першого 

– 0,63 і 0,62 %. Вміст калію був найбільшим в зерні гібридів Почаївський 190 

МВ і Красилів 327 МВ за третього строку сівби (10–15 травня) –  відповідно 

0,45 та 0,47 %, середньоранній гібрид не відзначався суттєвими змінами 

значення цього показника від першого до третього строку сівби, у 

середньопізнього гібрида він був максимальним за другого строку сівби 

культури (30 квітня – 5 травня) – 0,40 %. Отже, проведеними дослідженнями 

встановлено, що найбільш доцільним строком сівби для гібридів кукурудзи, 

які вивчалися, є 20–25 квітня. Зерно гібридів, сівба яких проводилася у цей 

строк, відзначалося найбільш збалансованим хімічним складом. 

6.2 Вплив густоти стояння рослин на хімічний склад зерна гібридів 

кукурудзи 

Проведеними дослідженнями [292] встановлено, що вміст сирого 
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протеїну в зерні гібридів кукурудзи змінювався залежно від густоти стояння 

рослин. Цей показник знижувався у всіх гібридів разом із загущенням 

посівів, а максимальні його значення відмічені на ділянках з найменшою 

густотою рослин. У ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ і 

середньораннього Яровець 243 МВ вміст сирого протеїну в зерні 

зменшувався відповідно на 0,3 та 0,5 % у посівах, де густота стояння рослин 

дорівнювала 70 тис./га відносно ділянок, де даний показник становив           

40 тис./га (табл. 6.2). Вміст сирого протеїну в зерні середньостиглого гібрида 

Красилів 327 МВ і середньопізнього Бистриця 400 МВ був максимальним за 

густоти рослин у посівах 30 тис./га і знижувався на 0,3 та 0,6 % на ділянках з 

густотою стояння рослин 60 тис./га. 

Зерно гібридів кукурудзи містило 3,0–3,1 % жиру. У середньораннього 

і середньостиглого гібридів змін значення цього показника залежно від рівня 

загущення посівів не виявлено. У ранньостиглого гібрида Почаївський 190 

МВ та середньопізнього Бистриця 400 МВ вміст жиру в зерні зменшувався на 

0,1 % у найбільш загущених посівах (відповідно 70 і 60 тис./га) порівняно з 

ділянками, де густота стояння рослин була меншою. 

Вміст клітковини в зерні гібридів Почаївський 190 МВ та Бистриця 400 

МВ не залежав від густоти стояння рослин. Не виявлено також суттєвих змін 

значень цього показника у гібрида Яровець 243 МВ зі збільшенням густоти 

рослин у посівах. У гібрида Красилів 327 МВ вміст клітковини в зерні 

знижувався на 0,1 % за максимального загущення посівів. 

У гібридів кукурудзи, які вивчалися, виявлено різну реакцію на густоту 

стояння рослин, якщо взяти до уваги вміст крохмалю в їх зерні. У 

ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ і середньораннього Яровець 243 

МВ максимальне значення цього показника встановлено за найбільшого 

загущення посівів. 

Порівняно із значеннями вмісту крохмалю в зерні на зріджених 

ділянках він підвищувався у цих гібридів відповідно на 0,3 та 0,4 %. У 

середньостиглого гібрида Красилів 327 МВ відзначено зворотню залежність: 
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даний показник зменшувався на 0,4 % від мінімальної до максимальної 

густоти стояння рослин. 

Таблиця 6.2 

Вплив густоти стояння рослин на хімічний склад зерна гібридів     

кукурудзи, % на абсолютно-суху речовину, середнє за 2012–2014 рр. 

Гібриди 

Густота 

стояння 

рослин, 

тис./га 

Сирий 

протеїн 
Жир 

Кліт-

кови-

на 

Крох-

маль 
N P2О5 K2О 

Почаївський 

190 МВ 

40 9,6 3,1 2,3 70,8 1,51 0,54 0,42 

50 9,5 3,1 2,3 70,8 1,51 0,47 0,43 

60 9,4 3,1 2,3 70,8 1,48 0,46 0,43 

70 9,3 3,0 2,3 71,1 1,47 0,42 0,41 

 

Яровець 

243 МВ 

40 9,8 3,0 2,4 70,4 1,54 0,54 0,46 

50 9,5 3,0 2,3 70,6 1,48 0,47 0,45 

60 9,4 3,0 2,4 70,5 1,51 0,46 0,43 

70 9,3 3,0 2,3 70,8 1,49 0,46 0,43 

 

Красилів 

327 МВ 

30 9,9 3,1 2,3 70,4 1,58 0,50 0,48 

40 9,7 3,1 2,3 70,2 1,52 0,47 0,50 

50 9,7 3,1 2,3 70,2 1,54 0,46 0,48 

60 9,6 3,1 2,2 70,0 1,50 0,42 0,46 

 

Бистриця 

400 МВ 

30 10,2 3,1 2,3 69,4 1,63 0,54 0,46 

40 10,0 3,1 2,3 69,8 1,60 0,47 0,39 

50 9,8 3,1 2,3 69,8 1,57 0,42 0,39 

60 9,6 3,0 2,3 69,8 1,52 0,42 0,38 

 

У середньопізнього гібрида Бистриця 400 МВ вміст крохмалю в зерні 

збільшувався на 0,4 % за густоти стояння рослин 40 тис./га порівняно з 
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найменш загущеними ділянками (30 тис./га) і залишався на цьому ж рівні при 

підвищенні густоти до 60 тис./га. 

Вміст азоту в зерні гібрида Почаївський 190 МВ був найбільшим за 

густоти стояння рослин 40–50 тис./га, а найменшим – 70 тис./га. Даний 

показник у гібрида Яровець 243 МВ досягав найвищого значення за густоти 

посівів 40 тис./га з подальшим зниженням у більш загущених посівах. У 

гібридів Красилів 327 МВ та Бистриця 400 МВ вміст азоту в зерні був 

максимальним на зріджених ділянках (30 тис./га) і зменшувався відповідно 

на 0,08 і 0,11 % за густоти рослин 60 тис./га. 

Вміст фосфору в зерні ранньостиглого і середньостиглого гібридів 

знижувався на 0,12–0,08 % при збільшенні густоти стояння рослин від 

мінімальної до максимальної. У середньопізнього та середньораннього 

гібридів цей показник зменшувався від густоти рослин 30–40 тис./га до 

густоти посівів 60–70 тис./га на 0,12–0,08 %. 

Вміст калію в зерні гібридів кукурудзи залежав від густоти стояння 

рослин. У гібрида Почаївський 190 МВ даний показник досягав 

максимального значення за густоти стояння рослин 50–60 тис./га, у гібридів 

Яровець 243 МВ і Красилів 327 МВ – 40 тис./га, у гібрида Бистриця 400 МВ – 

30 тис./га. Збільшення густоти рослин ранньостиглого та середньораннього 

гібридів до 70 тис./га, а середньостиглого і середньопізнього – 60 тис./га 

призводило до зниження значень цього показника відповідно на 0,02–0,03 і 

0,04–0,08 %.  

Отже, такі показники, як вміст протеїну, азоту, фосфору та калію у 

зерні гібридів кукурудзи, які вивчалися, зменшувалися на ділянках з 

максимальним рівнем загущення. Суттєвого впливу густоти стояння рослин 

на вміст у зерні гібридів жиру та клітковини на виявлено. Зі збільшенням 

густоти рослин до найбільшої, передбаченої схемою досліду, вміст крохмалю 

підвищувався у зерні тільки ранньостиглого та середньораннього гібридів 

кукурудзи. На основі цих експериментальних даних можна зробити 

висновок, що зерно з досить високими якісними показниками отримано за 
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передзбиральної густоти стояння рослин ранньостиглого гібрида 

Почаївський 190 МВ 40–50 тис./га, середньораннього Яровець 243 МВ –      

40 тис./га, а середньостиглого Красилів 327 МВ та середньопізнього 

Бистриця 400 МВ – 30–40 тис./га. 

 

6.3 Хімічний склад зерна кукурудзи залежно від застосування 

комплексних прийомів контролювання забур’яненості посівів 

 

 Вміст сирого протеїну в зерні рослин кукурудзи був дещо вищим за 

першого строку сівби (20–25 квітня), ніж за другого (30 квітня – 5 травня). 

Найбільшим цей показник виявився на фоні внесення препарату харнес 

(після сівби) та комбінації гербіцидів харнес (після сівби) + альфа-Маїс (у 

фазі 3–5 листків культури) – 10,3 % за строку сівби 20–25 квітня (табл. 6.3). 

При використанні інших препаратів вміст сирого протеїну був на 0,3–0,5 % 

меншим. За сівби 30 квітня – 5 травня найбільшим цей показник був на 

ділянках із застосуванням препаратів аденго (після сівби) та майсТер Пауер 

OD (у фазі 5–7 листків кукурудзи) – 10,2 %. У випадку застосування інших 

гербіцидів за цього ж строку сівби даний показник зменшувався на 0,1–0,5 %. 

Суттєвих змін вмісту жиру в зерні кукурудзи залежно від строків сівби 

та застосування гербіцидів протягом трьох років проведення досліджень не 

виявлено. Цей показник на всіх ділянках знаходився у межах 3,0–3,1 %. 

Вміст клітковини в зерні рослин кукурудзи був максимальним на 

ділянках, де сівбу проводили 20–25 квітня та застосовували комбінацію 

гербіцидів харнес (після сівби) + майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків 

кукурудзи), а також препарат аденго (у фазі 1–2 листків культури) – 2,4 %. 

При внесенні інших гербіцидів за першого і другого строків сівби, а також 

цих препаратів за сівби 30 квітня – 5 травня цей показник був нижчим на 0,1–

0,2 %. 

При застосуванні гербіцидів найвищий вміст крохмалю в зерні рослин 

кукурудзи був на ділянках першого строку сівби (20–25 квітня) при внесенні 
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препарату аденго (після сівби) – 70,0 %. При використанні інших гербіцидів 

цей показник дорівнював від 68,9 до 69,7 %. За строку сівби                           

30 квітня – 5 травня вміст крохмалю в зерні кукурудзи становив від 68,6 до 

69,8 % залежно від застосування різних препаратів. 

 Таблиця 6.3  

Хімічний склад зерна кукурудзи під впливом строків сівби та 

застосування гербіцидів, % на абсолютно-суху речовину,  

середнє за 2012–2014 рр. 

Варіанти досліду 
Сирий 

протеїн 
Жир 

Клітко-

вина 
Крохмаль N P2О5 K2О 

Контроль І 

(механізований догляд 

за посівами без 

застосування 

гербіцидів) 

9,9
* 

    9,5
 

3,0 

3,1 

2,2 

2,2 

70,0 

70,4 

1,59 

1,52 

0,65 

0,66 

0,46 

0,49 

Контроль ІІ 

(видалення бур’янів 

вручну) 

9,8 

9,5 

3,1 

3,1 

2,3 

2,3 

69,9 

70,2 

1,56 

1,49 

0,63 

0,60 

0,41 

0,47 

Харнес, 2,5 л/га після 

сівби 

 

10,3 

9,7 

3,0 

3,1 

2,3 

2,2 

69,0 

69,8 

1,67 

1,54 

0,64 

0,62 

0,45 

0,48 

Харнес, 2,5 л/га після 

сівби + альфа-Маїс, 15 

г/га у фазі 3–5 листків 

кукурудзи 

10,3 

10,0 

3,1 

3,0 

2,3 

2,2 

68,9 

69,8 

1,66 

1,54 

0,65 

0,62 

0,44 

0,46 

Харнес, 2,5 л/га після 

сівби + майсТер Пауер 

OD, 1,25 л/га у фазі 5–

7 листків кукурудзи  

10,0 

9,8 

3,0 

3,0 

2,4 

2,3 

69,1 

69,7 

1,62 

1,56 

0,71 

0,66 

0,46 

0,48 

Аденго 465 SC, 0,45 

л/га після сівби 

9,8 

10,2 

3,0 

3,0 

2,3 

2,2 

70,0 

68,6 

1,59 

1,65 

0,61 

0,60 

0,44 

0,46 

Аденго 465 SC, 0,45 

л/га у фазі 1–2 листків 

кукурудзи 

9,8 

10,1 

3,0 

3,0 

2,4 

2,2 

69,7 

69,3 

1,63 

1,62 

0,60 

0,63 

0,45 

0,44 

МайсТер Пауер OD, 

1,25 л/га у фазі 5–7 

листків кукурудзи 

9,8 

10,2 

3,0 

3,1 

2,3 

2,2 

69,6 

68,9 

1,58 

1,62 

0,62 

0,65 

0,43 

0,45 

Примітка: *
)
 Чисельник – строк сівби 20–25 квітня, знаменник – 30 квітня –   

5 травня. 
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Вміст азоту та фосфору в зерні рослин був максимальним на ділянках 

першого строку сівби (20–25 квітня) при застосуванні гербіцидів харнес 

(після сівби) та комбінації препаратів харнес (після сівби) + майсТер Пауер 

OD (у фазі 5–7 листків кукурудзи) – відповідно 1,67 і 0,71 %. Найвище 

значення вмісту калію в зерні кукурудзи було на ділянках, де сівбу культури 

проводили 30 квітня – 5 травня та використовували ті ж препарати – 0,48 %. 

 Отже, відмічено вплив строків сівби на хімічний склад зерна рослин 

кукурудзи. Такі показники, як протеїн, клітковина, крохмаль, азот та фосфор 

були дещо вищими за першого строку сівби культури – 20–25 квітня. В зерні 

кукурудзи на ділянках, де сівбу проводили 30 квітня – 5 травня, вміст калію 

був дещо більшим порівняно з варіантами першого її строку. Найвищі 

господарсько-цінні характеристики при застосуванні гербіцидів мало зерно 

рослин на ділянках, де вносили комбінацію гербіцидів харнес (після сівби) + 

майсТер Пауер OD (у фазі 5–7 листків кукурудзи) і препарат аденго (після 

сівби).  

Проведеними дослідженнями встановлено, що строки сівби та густота 

стояння рослин сучасних гібридів кукурудзи різних груп стиглості, а також 

застосування комплексних прийомів контролювання забур’яненості посівів 

цієї культури впливали на хімічний склад зерна. Найбільший вміст сирого 

протеїну у зерні ранньостиглого, середньораннього, середньостиглого і 

середньопізнього гібридів був за першого строку сівби (20–25 квітня). Вміст 

азоту в зерні гібридів кукурудзи різних груп стиглості за першого строку був 

найбільшим. 

Вміст сирого протеїну в зерні гібридів змінювався залежно від густоти 

стояння рослин. Цей показник знижувався у всіх гібридів із загущенням 

посівів, а максимальні його значення відмічені на ділянках з найменшою 

густотою рослин. Вміст азоту в зерні гібрида Почаївський 190 МВ був 

найбільшим за густоти стояння рослин 40–50 тис./га, а найменшим –            

70 тис./га. Даний показник у гібрида Яровець 243 МВ досягав найвищого 

значення за густоти 40 тис./га з подальшим зниженням у більш загущених 
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посівах. У гібридів Красилів 327 МВ та Бистриця 400 МВ вміст азоту в зерні 

був максимальним на зріджених ділянках (30 тис./га) і зменшувався за 

густоти стояння рослин 60 тис./га.  

Вміст фосфору в зерні був найбільшим на ділянках першого строку 

сівби (20–25 квітня) із застосуванням комбінації препаратів харнес (після 

сівби) + майсТер Пауер (у фазі 5–7 листків кукурудзи). 

За результатами досліджень автором опубліковані наукові праці [292, 

308]. 
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РОЗДІЛ 7 

 

ЕКОНОМІЧНА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ 

КУКУРУДЗИ 

 

Агротехніка вирощування будь-якої сільськогосподарської культури 

завжди повинна бути спрямована на зменшення витрат та збільшення 

прибутку. Особливого значення це набуває в останні роки в багатьох країнах 

світу, зокрема і в нашій державі, що зумовлюється сучасним рівнем розвитку 

агропромислового комплексу. Виробництво вважається рентабельним, якщо 

відношення чистого прибутку до виробничих витрат (тобто рівень 

рентабельності) дорівнює понад 25 % [309].  

Аналіз впливу строків сівби на економічну ефективність вирощування 

гібридів кукурудзи показав, що в середньому за 2012–2014 рр. найбільш 

вигідним було вирощування ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ, 

середньораннього Яровець 243 МВ, середньостиглого Красилів 327 МВ та 

середньопізнього Бистриця 400 МВ за першого строку сівби (20–25 квітня) 

(табл. 7.1). На цих ділянках отримано найнижчу собівартість виробництва     

1 тонни зерна та найвищий рівень рентабельності – відповідно 2335, 2436, 

2175 та 2639 грн і 75,6; 68,3; 88,5 та 55,4 %. За другого строку сівби             

(30 квітня – 5 травня) дещо підвищувалася вологість зерна гібридів та 

знижувалась їх врожайність, що зменшувало прибутковість виробництва 

порівняно з першим строком. Найменш виправданим з економічної точки 

зору виявилось вирощування цих гібридів за третього строку сівби            

(10–15 травня): собівартість продукції була найвищою, а рівень 

рентабельності виробництва – найнижчим. Найменш рентабельними за цього 

строку сівби були середньостиглий та середньопізній гібриди, що 

безпосередньо пов’язано з високою вологістю їх зерна при збиранні врожаю. 

Їх вирощування за строку сівби 10–15 травня було економічно недоцільним, 

бо не забезпечувало суттєвої переваги чистого прибутку над виробничими 
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витратами: рівень рентабельності становив відповідно 28,7 та 19,0 %.  

Таблиця 7.1 

Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості залежно від строків сівби, середнє за 2012–2014 рр
*
. 

Строки 

сівби 

Врожай-

ність  

зерна, 

т/га 

Вологість  

зерна,  

% 

Виробничі   

витрати на 1 га,  

грн 

Собівар-

тість  

зерна,  

грн/т 

Рівень  

рента-

бель-

ності,  

% 
всього 

на  

сушіння 

Ранньостиглий гібрид Почаївський 190 МВ 

20–25 

квітня 
4,18 13,2 9761 – 2335 75,6 

30 квітня –  

5 травня 
3,73 14,0 9526 – 2554 60,5 

10–15 

травня 
3,25 16,0 9695 419 2983 37,4 

Середньоранній гібрид Яровець 243 МВ 

20–25 

квітня 
3,96 12,8 9646 – 2436 68,3 

30 квітня –  

5 травня 
3,71 14,2 9564 48 2578 59,0 

10–15 

травня 
2,93 16,3 9544 434 3257 25,9 

Середньостиглий гібрид Красилів 327 МВ 

20–25 

квітня 
4,62 14,2 10050 60 2175 88,5 

30 квітня –  

5 травня 
4,17 16,8 10508 751 2520 62,7 

10–15 

травня 
3,65 23,1 11624 2139 3185 28,7 

Середньопізній гібрид Бистриця 400 МВ 

20–25 

квітня 
3,94 17,0 10398 761 2639 55,4 

30 квітня –  

5 травня 
3,66 17,8 10386 895 2838 44,5 

10–15 

травня 
3,28 23,5 11299 2006 3445 19,0 

Примітка: *
)
 Розрахунки проведено за середньобіржовими цінами 

станом на листопад 2016 року. 

Встановлено, що за три роки проведення досліджень виробництво 
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зерна кукурудзи виявилось найбільш економічно вигідним при вирощуванні 

середньораннього гібрида Яровець 243 МВ та середньопізнього Бистриця 400 

МВ за густоти стояння рослин відповідно 50 і 30 тис./га (табл. 7.2).  

Таблиця 7.2 

Вплив густоти стояння рослин на економічну ефективність 

вирощування гібридів кукурудзи, середнє за 2012–2014 рр. 

Густота 

стояння 

рослин, 

тис./га 

Врожайність  

зерна,  

т/га 

Воло-

гість  

зерна,  

% 

Виробничі  

витрати на 1 га,  

грн 

Собівар-

тість  

зерна,  

грн/т 

Рівень  

рентабель-

ності,  

% Всього 
на  

сушіння 

Ранньостиглий гібрид Почаївський 190 МВ 

40 3,74 15,1 9576 265 2560 60,1 

50 3,79 14,6 9541 146 2517 62,9 

60 3,81 14,5 9584 123 2515 63,0 

70 3,70 14,3 9533 71 2576 59,1 

Середньоранній гібрид Яровець 243 МВ 

40 3,38 14,7 9296 153 2750 49,1 

50 3,61 14,3 9395 70 2602 57,5 

60 3,47 14,2 9360 45 2697 52,0 

70 3,36 14,2 9364 44 2787 47,1 

Середньостиглий гібрид Красилів 327 МВ 

30 3,97 15,2 9761 306 2459 66,8 

40 4,10 15,8 10063 475 2454 67,0 

50 4,08 16,0 10166 525 2492 64,5 

60 4,17 17,9 10799 1048 2590 58,3 

Середньопізній гібрид Бистриця 400 МВ 

30 3,44 16,1 9673 465 2812 45,8 

40 3,43 16,6 9851 574 2872 42,8 

50 3,46 17,1 10058 691 2907 41,0 

60 3,38 17,2 10098 696 2988 37,2 

 

За такої густоти рослин отримано найнижчу собівартість 1 тонни зерна 

та найвищий рівень рентабельності – відповідно 2602 і 2812 грн та 57,5 і     

45,8 %.  У гібридів Почаївський 190 МВ і Красилів 327 МВ не встановлено 

суттєвої різниці у собівартості 1 тонни зерна та рівні рентабельності його 

виробництва за густоти стояння рослин у посівах відповідно 50–60 і           
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30–40 тис./га. Ці показники у ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ 

досягали 2517–2515 грн і 62,9–63,0 %, середньостиглого Красилів 327 МВ – 

2459–2454 грн та 66,8–67,0 %. Найменш економічно доцільним є 

вирощування гібридів Почаївський 190 МВ і Яровець 243 МВ за густоти 

стояння рослин 70 тис./га, гібридів Красилів 327 МВ і Бистриця 400 МВ –   

60 тис./га. Це підтверджується найбільшою собівартістю зерна та найменшим 

рівнем рентабельності виробництва саме на цих ділянках: відповідно         

2576 грн/т і 59,1 %, 2787 грн/т та 47,1 %, 2590 грн/т і 58,3 %, 2988 грн/т та 

37,2 %.  

Вивчення ефективності вирощування кукурудзи залежно від 

застосування гербіцидів та їх комбінацій за різних строків сівби засвідчило, 

що в умовах 2012–2014 рр. за строку сівби 20–25 квітня застосування 

гербіциду аденго в дозі 0,45 л/га (у фазі 1–2 листків кукурудзи) виявилось 

найбільш економічно виправданим. За даного строку сівби культури 

отримано найменшу собівартість зерна та найбільший рівень рентабельності 

виробництва [303]. Ці показники дорівнювали відповідно 2748 грн/т та     

49,2 % (табл. 7.3). Найменш прибутковим було вирощування кукурудзи при 

застосуванні препарату аденго у дозі 0,45 л/га (після сівби): собівартість 

зерна була найбільшою, а рівень рентабельності – найменшим – відповідно  

2997 грн/т та 36,8 %.  

За другого строку сівби (30 квітня – 5 травня) найбільший рівень 

рентабельності виробництва та найменша собівартість продукції були на 

ділянках, де застосовували комбінацію ґрунтового гербіциду харнес у дозі 

2,5 л/га (після сівби) + післясходового препарату альфа-Маїс дозою 15 г/га   

(у фазі 3–5 листків кукурудзи) – відповідно 3034  грн/т та 35,1 %. Найменший 

рівень рентабельності та найбільшу собівартість зерна отримано при 

вирощуванні кукурудзи з використанням гербіциду аденго у дозі 0,45 л/га 

(після сівби): 18,1 % та 3472 грн/т. Отже, найвищу економічну ефективність 

забезпечує застосування препарату аденго дозою 0,45 л/га (у фазі 1–2 листків 

кукурудзи) за строку сівби кукурудзи 20–25 квітня. 
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Таблиця 7.3 

Економічна ефективність вирощування кукурудзи залежно від 

строків сівби та застосування гербіцидів, середнє за 2012–2014 рр. 

Варіанти  

досліду  

Вро-

жай-

ність 

зерна,  

т/га 

Воло-

гість 

зерна, 

% 

Виробничі 

витрати на 1 га,  

грн 

Собівар-

тість 

зерна, 

грн/т 

Рівень 

рента-

бель-

ності, 

% 
всього 

на 

агроприйом
**

 

Контроль І 

(механізований 

догляд за посівами 

без застосування 

гербіцидів) 

2,38
* 

  1,90
 

15,2 

16,1 

8049 

7871 
- 

3382 

4143 

21,2 

-1,0 

Контроль ІІ 

(видалення бур’янів 

вручну) 

3,98 

3,43 

15,3 

17,1 

9585 

9650 
- 

2408 

2813 

70,2 

45,7 

Харнес, 2,5 л/га після 

сівби 

 

3,06 

2,59 

14,8 

15,9 

8974 

8888 
598

 2933 

3432 

39,8 

19,5 

Харнес, 2,5 л/га після 

сівби + альфа-Маїс, 

15 г/га у фазі 3–5 

листків кукурудзи 

3,33 

3,08 

15,4 

16,1 

9361 

9346 
701 

2811 

3034 

45,8 

35,1 

Харнес, 2,5 л/га після 

сівби + майсТер 

Пауер OD, 1,25 л/га у 

фазі 5–7 листків 

кукурудзи  

3,69 

3,25 

15,4 

15,5 

10845 

10598 
1969 

2939 

3261 

39,5 

25,7 

Аденго 465 SC, 

 0,45 л/га після сівби 

3,43 

2,91 

15,7 

16,5 

10280 

10103 
1493 

2997 

3472 

36,8 

18,1 

Аденго 465 SC,  

0,45 л/га у фазі  

1–2 листків 

кукурудзи 

3,80 

3,25 

15,3 

15,2 

10443 

10063 
1493 

2748 

3096 

49,2 

32,4 

МайсТер Пауер OD, 

1,25 л/га у фазі  

5–7 листків 

кукурудзи 

3,67 

3,13 

15,9 

15,9 

10354 

10006 
1369 

2821 

3197 

45,3 

28,3 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк 

сівби 30 квітня – 5 травня; 
**

- значення стосуються обох строків сівби культури. 

 

Разом з тим, в зв’язку з загостренням дефіциту природних, 

енергетичних і сировинних ресурсів, поряд з традиційними економічними 
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показниками (собівартість, рентабельність і ін.) нами був використаний 

метод біоенергетичної оцінки. Ця методика дала змогу розрахувати покриття 

затрат сукупної енергії при вирощуванні кукурудзи. Зокрема, оцінка 

виробничих затрат в енергетичних одиницях дає змогу аналізувати весь 

ланцюг витрат ресурсів і енергії в розрізі складових інтенсивних технологій 

та істотно підвищити економічну зацікавленість господарств в ресурсо- та 

енергозбереженні. 

 Оцінити ступінь ефективності використання енергії при здійсненні 

технологічних процесів у зерновій галузі можливо на основі визначення всіх 

енерговитрат, необхідних для виробництва конкретного виду продукції, та 

обсягу енергії, накопиченої в урожаї [310–313]. 

 Проведена оцінка біоенергетичної ефективності технології 

вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків 

сівби показала, що найбільш доцільним є виробництво зерна всіх гібридів, 

які вивчалися, за першого строку сівби (20–25 квітня): отримано найнижчу 

енергоємність 1 т зерна та найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності 

виробництва (табл. 7.4). У гібрида Почаївський 190 МВ ці показники 

дорівнювали відповідно 3169 МДж та 5,05, Яровець 243 МВ – 3293 МДж і 

4,86, Красилів 327 МВ – 2905 МДж та 5,51, Бистриця 400 МВ – 3586 МДж і 

4,46. За другого (30 квітня – 5 травня) та третього           (10–15 травня) 

строків сівби енергоємність 1 т зерна підвищувалася у ранньостиглого 

гібрида Почаївський 190 МВ до 3485 і 4158 МДж, середньораннього Яровець 

243 МВ – до 3517 та 4531 МДж, середньостиглого Красилів 327 МВ – до 

3433 і 4433 МДж, середньопізнього Бистриця 400 МВ – до 3886 та 4836 

МДж. Коефіцієнт енергетичної ефективності знижувався за другого та 

третього строків сівби у гібрида Почаївський 190 МВ до 4,59 і 3,85, Яровець 

243 МВ – до 4,55 і 3,53, Красилів 327 МВ – до 4,66 та 3,61, Бистриця 400 МВ 

– до 4,12 і 3,31.  Визначено, що біоенергетична ефективність вирощування 

гібридів Яровець 243 МВ та Бистриця 400 МВ була найвищою за густоти 

стояння рослин відповідно 50 і 30 тис./га: відзначено найнижчу 
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енергоємність 1 т зерна та найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності 

виробництва.     

Таблиця 7.4 

Вплив строків сівби на біоенергетичну ефективність вирощування 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості, середнє за 2012–2014 рр. 

Строки 

сівби 

Врожай-

ність 

зерна, 

т/га 

Вологість 

зерна, 

% 

Вихід 

валової 

енергії з 

1 га, 

МДж 

Витрати 

сукупної 

енергії на 

1 га, МДж 

Енерго-

ємність   

1 т 

зерна, 

МДж 

Коефі-

цієнт 

енерге-

тичної 

ефек-

тивності  

Ранньостиглий гібрид Почаївський 190 МВ 

20–25 

квітня 
4,18 13,2 66863 13247 3169 5,05 

30 квітня – 

5 травня 
3,73 14,0 59665 13000 3485 4,59 

10–15 

травня 
3,25 16,0 51987 13515 4158 3,85 

Середньоранній гібрид Яровець 243 МВ 

20–25 

квітня 
3,96 12,8 63344 13041 3293 4,86 

30 квітня – 

5 травня 
3,71 14,2 59345 13047 3517 4,55 

10–15 

травня 
2,93 16,3 46868 13276 4531 3,53 

Середньостиглий гібрид Красилів 327 МВ 

20–25 

квітня 
4,62 14,2 73902 13422 2905 5,51 

30 квітня – 

5 травня 
4,17 16,8 66703 14316 3433 4,66 

10–15 

травня 
3,65 23,1 58385 16180 4433 3,61 

Середньопізній гібрид Бистриця 400 МВ 

20–25 

квітня 
3,94 17,0 63024 14128 3586 4,46 

30 квітня – 

5 травня 
3,66 17,8 58545 14222 3886 4,12 

10–15 

травня 
3,28 23,5 52467 15863 4836 3,31 

 

У середньораннього гібрида Яровець 243 МВ ці показники становили 
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відповідно 3479 МДж та 4,60, середньопізнього Бистриця 400 МВ –          

3786 МДж і 4,22 (табл. 7.5). 

Таблиця 7.5 

Біоенергетична ефективність вирощування гібридів кукурудзи залежно 

від густоти стояння рослин, середнє за 2012–2014 рр. 

Густота 

стояння 

рослин, 

тис./га 

Врожай-

ність  

зерна,  

т/га 

Воло-

гість  

зерна,  

% 

Вихід 

валової 

енергії з 

1 га, 

МДж 

Витрати 

сукупної 

енергії на 

1 га, МДж 

Енерго-

ємність   

1 т 

зерна, 

МДж 

Коефіцієнт 

енерге-

тичної 

ефек-

тивності  

Ранньостиглий гібрид Почаївський 190 МВ 

40 3,74 15,1 59825 12833 3431 4,66 

50 3,79 14,6 60625 12715 3355 4,77 

60 3,81 14,5 60945 12746 3346 4,78 

70 3,70 14,3 59185 12695 3431 4,66 

Середньоранній гібрид Яровець 243 МВ 

40 3,38 14,7 54066 12572 3720 4,30 

50 3,61 14,3 57746 12561 3479 4,60 

60 3,47 14,2 55506 12520 3608 4,43 

70 3,36 14,2 53747 12549 3735 4,28 

Середньостиглий гібрид Красилів 327 МВ 

30 3,97 15,2 63504 12883 3245 4,93 

40 4,10 15,8 65584 13277 3238 4,94 

50 4,08 16,0 65264 13402 3285 4,87 

60 4,17 17,9 66703 14273 3423 4,67 

Середньопізній гібрид Бистриця 400 МВ 

30 3,44 16,1 55026 13025 3786 4,22 

40 3,43 16,6 54866 13247 3862 4,14 

50 3,46 17,1 55346 13492 3899 4,10 

60 3,38 17,2 54066 13511 3997 4,00 

 

У гібридів Почаївський 190 МВ і Красилів 327 МВ не встановлено 

суттєвої різниці в енергоємності 1 т зерна та коефіцієнті енергетичної 

ефективності за густоти стояння рослин у посівах відповідно 50–60 і          

30–40 тис./га. Ці показники у ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ 

досягали відповідно 3355–3346 МДж та 4,77–4,78, середньостиглого 

Красилів 327 МВ – 3245–3238 МДж і 4,93–4,94. Найнижча біоенергетична 
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ефективність вирощування гібрида Яровець 243 МВ встановлена за густоти 

рослин 70 тис./га, Красилів 327 МВ і Бистриця 400 МВ – 60 тис./га. 

Енергоємність 1 т зерна та коефіцієнт енергетичної ефективності за такої 

густоти рослин у посівах середньораннього гібрида Яровець 243 МВ 

дорівнювали відповідно 3735 МДж і 4,28, середньостиглого Красилів 327 МВ 

– 3423 МДж та 4,67, середньопізнього Бистриця 400 МВ – 3997 МДж і 4,00. 

У ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ ці показники за густоти 

стояння рослин 40 та 70 тис./га були однаковими і досягали 3431 МДж і 4,66. 

При визначенні біоенергетичної ефективності вирощування кукурудзи 

залежно від строків сівби та застосування гербіцидів встановлено, що 

найнижчу енергоємність 1 т зерна та найвищий коефіцієнт енергетичної 

ефективності отримано за використання препарату аденго у фазі 1–2 листків 

культури за першого строку сівби. Ці показники досягали відповідно        

2860 МДж і 5,59 (табл. 7.6).  

Енергоємність 1 т зерна була найвищою, а коефіцієнт енергетичної 

ефективності найнижчим при внесенні гербіциду харнес за другого строку 

сівби. Ці показники становили відповідно 4246 МДж і 3,77. Варто зазначити, 

що на ділянках контролю І (механізований догляд за посівами без 

застосування гербіцидів) відзначені найвища енергоємність 1 т зерна та 

найнижчий коефіцієнт енергетичної ефективності виробництва у досліді 

незалежно від строку сівби. Отже, показники біоенергетичної  ефективності 

вирощування сучасних гібридів кукурудзи різних груп стиглості були 

кращими за першого строку сівби (20–25 квітня).  

Виробництво зерна кукурудзи виявилось економічно вигіднішим за 

вирощування середньораннього гібрида Яровець 243 МВ та середньопізнього   

Бистриця 400 МВ при густоті стояння рослин відповідно 50 і 30 тис./га.  

У гібридів Почаївський 190 МВ і Красилів 327 МВ собівартість 1 тонни 

зерна та рівень рентабельності його виробництва при густоті стояння рослин 

у посівах відповідно 50–60 і 30–40 тис./га були практично однаковими. В 

умовах 2012–2014 рр. за строку сівби 20–25 квітня застосування гербіциду 
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аденго в дозі 0,45 л/га (у фазі 1–2 листків кукурудзи) виявилось найбільш 

економічно виправданим.  

Таблиця 7.6 

Біоенергетична ефективність вирощування кукурудзи залежно від       

строків сівби та застосування гербіцидів, середнє за 2012–2014 рр. 

Варіанти 

Досліду 

Вро-

жай-

ність 

зерна, 

т/га 

Воло-

гість 

зерна, 

% 

Вихід 

валової 

енергії  

з 1 га, 

МДж 

Витрати 

сукупної 

енергії  

на 1 га,  

МДж 

Енерго-

ємність   

1 т зерна, 

МДж 

Коефі-

цієнт 

енерге-

тичної 

ефек-

тивності  

Контроль І 

(механізований догляд 

за посівами без 

застосування 

гербіцидів) 

2,38
*) 

 1,90
**) 

15,2 

16,1 

38070 

30392 

11668 

11454 

4903 

6028 

3,26 

2,65 

Контроль ІІ  

(видалення бур’янів 

вручну) 

3,98 

3,43 

15,3 

17,1 

63664 

54866 

12858 

12621 

3231 

3680 

4,95 

4,35 

Харнес, 2,5 л/га 

 (після сівби) 

3,06 

2,59 

14,8 

15,9 

48948 

41430
 

11040 

10998 

3608 

4246 

4,43 

3,77 

Харнес, 2,5 л/га  

(після сівби) + альфа-

Маїс, 15 г/га  

(у фазі 3–5 листків 

кукурудзи) 

3,33 

3,08 

15,4 

16,1 

53267 

49268 

11789 

11901 

3540 

3864 

4,52 

4,14 

Харнес, 2,5 л/га (після 

сівби) + майсТер 

Пауер OD, 1,25 л/га  

(у фазі 5–7 листків 

кукурудзи) 

3,69 

3,25 

15,4 

15,5 

59025 

51987 

11658 

11513 

3159 

3543 

5,06 

4,52 

Аденго 465 SC,  

0,45 л/га (після сівби) 

3,43 

2,91 

15,7 

16,5 

54866 

46548 

10590 

11101 

3087 

3815 

5,18 

4,19 

Аденго 465 SC, 0,45 

л/га (у фазі 1–2 листків 

кукурудзи) 

3,80 

3,25 

15,3 

15,2 

60785 

51987 

10869 

10620 

2860 

3268 

5,59 

4,89 

МайсТер Пауер OD,  

1,25 л/га (у фазі  

5–7 листків кукурудзи) 

3,67 

3,13 

15,9 

15,9 

58705 

50067 

11077 

10834 

3018 

3461 

5,30 

4,62 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби    

30 квітня – 5 травня. 

  Дані біоенергетичної ефективності виробництва зерна гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків сівби свідчать про 

доцільність їх вирощування за першого строку сівби (20–25 квітня). 
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Вирощування гібридів Яровець 243 МВ та Бистриця 400 МВ при густоті 

стояння рослин відповідно 50 і 30 тис./га забезпечувало найменшу 

енергоємність 1 т зерна та найбільший коефіцієнт енергетичної ефективності. 

У гібридів Почаївський 190 МВ і Красилів 327 МВ показники енергоємності 

1 т зерна та коефіцієнту енергетичної ефективності при густоті стояння 

рослин відповідно 50–60 і 30–40 тис./га були практично однаковими.  

Визначення біоенергетичної ефективності вирощування кукурудзи 

залежно від застосування комплексних прийомів контролювання 

забур’яненості посівів показало, що найменшу енергоємність 1 т зерна та 

найбільший коефіцієнт енергетичної ефективності отримано за використання 

препарату аденго у фазі 1–2 листків культури за першого строку сівби.  

За результатами досліджень автором опубліковані наукові праці [302, 

313]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне обґрунтування та практичне 

вирішення наукового завдання, яке полягало в оптимізації окремих 

технологічних прийомів вирощування сучасних гібридів кукурудзи різних 

груп стиглості в Північному Степу України, що виявляється в наступному: 

1. Польова схожість насіння гібридів кукурудзи зі зміщенням строків 

сівби від першого до третього підвищувалась на 6–10 %. Тривалість періоду 

«сходи – повна стиглість зерна» від першого до третього строку сівби у всіх 

гібридів зменшувалась на 5–11 діб. Тривалість цього періоду збільшувалась 

від мінімальної до максимальної густоти стояння рослин гібридів на             

2–3 доби. На ділянках із застосуванням гербіцидів аденго (у фазі 1–2 листків 

культури), майсТер Пауер (у фазі 5–7 листків кукурудзи), а також з 

використанням комбінації препаратів харнес (після сівби) + майсТер Пауер 

(у фазі 5–7 листків культури) вегетаційний період скорочувався на 3–4 доби 

за строку сівби 20–25 квітня і на 1–2 доби – 30 квітня – 5 травня порівняно з 

варіантами, де у посівах застосовували інші гербіциди.  

2. У фазі цвітіння волотей висота рослин ранньостиглого гібрида 

Почаївський 190 МВ, середньораннього Яровець 243 МВ і середньостиглого 

Красилів 327 МВ зменшувалась від мінімального до максимального рівня 

загущення посівів відповідно на 7,5; 8,6 та 10,4 см. Найбільше значення 

висоти стебла у цій фазі у середньопізнього гібрида Бистриця 400 МВ було 

відмічено на ділянках з густотою стояння рослин 40 тис./га, а найменше – 60 

тис./га. На гербіцидному фоні рослини кукурудзи були найвищими (216 см) 

при сівбі 20–25 квітня на ділянках із внесенням препарату аденго у фазі 1–2 

листків культури.      

3. Ранньостиглий, середньостиглий та середньопізній гібриди 

найефективніше використовували вологу за сівби 20–25 квітня, коефіцієнт 

водоспоживання становив відповідно 684, 686 і 773 м
3
/т зерна, а 

середньоранній гібрид – при сівбі 30 квітня – 5 травня, цей показник 
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дорівнював 586 м
3
/т зерна. Максимальна кількість води у відсотках від 

сумарного водоспоживання агрофітоценозом була використана рослинами 

кукурудзи на ділянках, де вносили комбінації гербіцидів харнес (після сівби) 

+ майсТер Пауер (у фазі 5–7 листків культури) та харнес (після сівби) + 

альфа-Маїс (у фазі 3–5 листків кукурудзи) за другого строку сівби – 

відповідно 93,2 і 94,5 %.        

4. Показник технічної ефективності виявився найбільшим при внесенні 

гербіциду аденго у фазі 1–2 листків кукурудзи за першого строку сівби –      

89,8 %. Перед збиранням врожаю практично чистими від бурʼянів були 

посіви при сівбі 30 квітня – 5 травня на ділянках, де вносили комбінацію 

препаратів харнес (після сівби) + майсТер Пауер (у фазі 5–7 листків 

кукурудзи), гербіцид аденго (у фазі 1–2 листків культури), препарат майсТер 

Пауер (у фазі 5–7 листків кукурудзи). 

5. Врожайність зерна ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ, 

середньораннього Яровець 243 МВ, середньостиглого Красилів 327 МВ і 

середньопізнього Бистриця 400 МВ була найбільшою за першого строку 

сівби (20–25 квітня) і становила відповідно 4,18; 3,96; 4,62 та 3,94 т/га. 

Оптимальною передзбиральною густотою стояння рослин для гібрида 

Почаївський 190 МВ є 50 – 60 тис./га, Яровець 243 МВ – 50 тис./га, для 

гібридів Красилів 327 МВ і Бистриця 400 МВ відповідно 40 і 30–40 тис./га. 

Врожайність зерна гібридів при таких густотах рослин становила відповідно 

3,79–3,81; 3,61; 4,10 і 3,44–3,43 т/га. Найвища врожайність зерна при 

застосуванні гербіцидів була на ділянках першого строку сівби                   

(20–25 квітня), де вносили препарат аденго (у фазі 1–2 листків кукурудзи) – 

3,80 т/га.  

6. Вологість зерна підвищувалася від першого до другого строку сівби 

у всіх гібридів на 0,8–2,6 %, а від першого до третього – на 2,8–8,9 %. Цей 

показник змінювався залежно від густоти стояння рослин в межах 14,3–15,1 

% (Почаївський 190 МВ), 14,2–14,7 % (Яровець 243 МВ), 15,2–17,9 % 

(Красилів 327 МВ) та 16,1–17,2 % (Бистриця 400 МВ). Зерно з найменшим 
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вмістом вологи (14,8 %) при застосуванні гербіцидів формувалося за першого 

строку сівби на ділянках із внесенням препарату харнес (після сівби), а з 

найбільшим (16,5 %) – за другого строку при використанні гербіциду аденго 

(після сівби).  

7. Вміст азоту в зерні гібридів кукурудзи досягав максимального 

значення за першого строку сівби (20–25 квітня) – 1,54–1,61 %, сирого 

протеїну у ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ та середньораннього 

Яровець 243 МВ найбільше було за передзбиральної густоти стояння рослин 

40 тис./га, а у середньостиглого Красилів 327 МВ та середньопізнього 

Бистриця 400 МВ – 30 тис./га. Найвищий вміст фосфору у зерні у варіантах з 

використанням гербіцидів був на ділянках першого строку сівби                

(20–25 квітня) за внесення комбінації препаратів харнес (після сівби) + 

майсТер Пауер (у фазі 5–7 листків кукурудзи) – 0,71 %.  

8. Собівартість виробництва 1 тонни зерна гібридів була найменшою, а 

рівень рентабельності найбільшим за першого строку сівби (20–25 квітня) – 

відповідно 2175–2639 грн і 55,4–88,5 %.  

9. У середньому за три роки найменші показники собівартості 1 тонни 

зерна при вирощуванні середньораннього гібрида Яровець 243 МВ та 

середньопізнього Бистриця 400 МВ з найбільшим рівнем рентабельності 

отримано при густоті стояння рослин відповідно 50 і 30 тис./га – 2602 і       

2812 грн та 57,5 і 45,8 %. У гібридів Почаївський 190 МВ і Красилів 327 МВ 

ці показники мало залежали від густоти стояння рослин.  

10. Застосування гербіциду аденго дозою 0,45 л/га (у фазі 1–2 листків 

кукурудзи) за строку сівби 20–25 квітня виявилось найбільш економічно 

виправданим. За даного строку сівби культури отримано найменшу 

собівартість зерна та найбільший рівень рентабельності виробництва. Ці 

показники дорівнювали відповідно 2748 грн та 49,2 %. 

11. При сівбі гібридів за настання стійкого прогрівання ґрунту на 

глибині 10 см до температури 10–12 °С (календарно – 20–25 квітня) 

отримано найменшу енергоємність 1 т зерна та найбільший коефіцієнт 
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енергетичної ефективності. Біоенергетична ефективність вирощування 

середньораннього гібрида Яровець 243 МВ та середньопізнього Бистриця 400 

МВ була найвищою при густоті стояння рослин відповідно 50 і  30 тис./га. У 

ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ і Красилів 327 МВ вона 

практично не залежала від густоти стояння рослин. Найменшу енергоємність 

1 т зерна та найбільший коефіцієнт енергетичної ефективності при 

використанні гербіцидів отримано за внесення препарату аденго у фазі        

1–2 листків культури за першого строку сівби.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Для отримання стабільної врожайності зерна кукурудзи при її 

вирощуванні в господарствах різних форм власності в умовах Північного 

Степу України слід використовувати наступний комплекс технологічних 

прийомів. 

1. Починати сівбу гібридів кукурудзи Почаївський 190 МВ,              

Яровець 243 МВ,  Красилів 327 МВ і Бистриця 400 МВ при настанні стійкого 

прогрівання ґрунту на глибині 10 см до температури 10–12 °С (календарно – 

20–25 квітня). 

2. Передзбиральна густота стояння рослин ранньостиглого гібрида 

Почаївський 190 МВ повинна дорівнювати 50–60 тис./га, середньораннього 

Яровець 243 МВ – 50 тис./га, середньостиглого Красилів 327 МВ –                

40  тис./га, середньопізнього Бистриця 400 МВ – 30–40 тис./га.  

3. У посівах кукурудзи для ефективного захисту рослин від бурʼянів 

застосовувати гербіцид аденго дозою 0,45 л/га (у фазі 1–2 листків культури). 
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Додаток А 

Тривалість періоду «сівба – сходи» гібридів кукурудзи при різних 

строках сівби, діб 

Гібриди Строки сівби 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський 

190 МВ 

20–25 квітня 11 12 11 11 

30 квітня – 5 травня 11 7 9 8 

10–15 травня 12 6 7 7 

Яровець  

243 МВ 

20–25 квітня 12 12 11 11 

30 квітня – 5 травня 9 7 9 8 

10–15 травня 9 6 7 7 

Красилів 

327 МВ 

20–25 квітня 10 13 12 12 

30 квітня – 5 травня 10 8 10 9 

10–15 травня 8 7 8 8 

Бистриця 

400 МВ 

20–25 квітня 8 13 12 12 

30 квітня – 5 травня 9 8 10 9 

10–15 травня 9 7 8 8 
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Додаток Б 

Польова схожість насіння гібридів залежно від строків сівби, % 

Гібриди Строки сівби 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський 

190 МВ 

20–25 квітня 83 80 81 81 

30 квітня – 5 травня 88 87 82 86 

10–15 травня 89 90 82 87 

Яровець  

243 МВ 

20–25 квітня 71 71 83 75 

30 квітня – 5 травня 83 73 79 78 

10–15 травня 85 78 79 81 

Красилів 

327 МВ 

20–25 квітня 62 75 64 67 

30 квітня – 5 травня 69 79 75 74 

10–15 травня 71 85 76 77 

Бистриця 

400 МВ 

20–25 квітня 69 73 78 73 

30 квітня – 5 травня 82 81 70 78 

10–15 травня 86 84 77 82 
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Додаток В 

Вплив строків сівби на біометричні показники рослин кукурудзи, 2012 р. 

Гібриди Строки сівби 

Висота рослин у фазах, 

см 
Висота 

прикріплення 

качанів, см 

Діаметр 

стебла, 

мм 
10–12 

листків 

цвітіння 

волотей 

Почаївський 

190 МВ 

20 квітня 91 189 76 20 

30 квітня 89 188 72 19 

10 травня 87 186 70 17 

Яровець  

243 МВ 

20 квітня 93 214 80 22 

30 квітня 90 207 79 21 

10 травня 88 205 77 20 

Красилів 

327 МВ 

20 квітня 87 211 89 23 

30 квітня 85 210 87 22 

10 травня 84 200 85 20 

Бистриця 

400 МВ 

20 квітня 85 206 87 23 

30 квітня 83 203 85 21 

10 травня 82 194 81 20 
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Додаток Ґ 

Біометричні показники рослин кукурудзи залежно від строків сівби, 2013 р. 

Гібриди Строки сівби 

Висота рослин у фазах, 

см 
Висота 

прикріплення 

качанів, см 

Діаметр 

стебла, 

мм 
10–12 

листків 

цвітіння 

волотей 

Почаївський 

190 МВ 

20 квітня 113 171 58 19 

30 квітня 132 197 78 22 

10 травня 134 200 86 22 

Яровець  

243 МВ 

20 квітня 122 202 84 22 

30 квітня 109 175 67 19 

10 травня 117 207 78 22 

Красилів 

327 МВ 

20 квітня 113 209 91 21 

30 квітня 115 209 86 24 

10 травня 64 184 68 20 

Бистриця 

400 МВ 

20 квітня 70 214 78 21 

30 квітня 70 216 86 23 

10 травня 73 223 90 23 
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Додаток Д 

Вплив строків сівби на біометричні показники рослин кукурудзи, 2014 р. 

Гібриди 
Строки 

сівби 

Висота рослин у фазах, 

см 
Висота 

прикріплення 

качанів, см 

Діаметр 

стебла, 

мм 
10–12 

листків 

цвітіння 

волотей 

Почаївський 

190 МВ 

25 квітня 136 201 75,3 20,0 

5 травня 111 206 84,4 21,0 

15 травня 117 199 87,4 20,0 

Яровець  

243 МВ 

25 квітня 145 228 83,5 21,0 

5 травня 118 234 91,8 23,0 

15 травня 122 237 93,6 23,0 

Красилів 

327 МВ 

25 квітня 143 231 104 31,0 

5 травня 112 231 108 26,0 

15 травня 119 227 103 24,0 

Бистриця 

400 МВ 

25 квітня 148 231 100 25,0 

5 травня 117 233 102 26,0 

15 травня 127 228 106 21,0 
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Додаток Е 

Маса 1000 зерен гібридів кукурудзи залежно від строків сівби, г 

Гібриди Строки сівби 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський  

190 МВ 

20–25 квітня 194 246 187 209 

30 квітня –  

5 травня 
203 310 170 228 

10–15 травня 199 360 208 256 

Яровець  

243 МВ 

20–25 квітня 211 363 191 255 

30 квітня –  

5 травня 
226 245 190 220 

10–15 травня 219 290 194 234 

Красилів  

327 МВ 

20–25 квітня 254 368 212 278 

30 квітня –  

5 травня 
231 363 194 263 

10–15 травня 201 267 210 226 

Бистриця  

400 МВ 

20–25 квітня 254 309 247 270 

30 квітня –  

5 травня 
236 335 251 274 

10–15 травня 212 378 239 276 
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Додаток Ж 

Вплив густоти стояння рослин на тривалість періоду «сівба – сходи» 

гібридів кукурудзи, діб 

Гібриди 
Густота стояння 

рослин, тис./га 
2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський 

190 МВ 

40 9 10 11 10 

50 9 10 11 10 

60 9 10 11 10 

70 9 10 12 10 

Яровець  

243 МВ 

40 9 10 11 10 

50 9 10 11 10 

60 9 10 11 10 

70 10 10 12 10 

Красилів  

327 МВ 

30 10 11 12 11 

40 10 11 12 11 

50 10 11 12 11 

60 10 11 13 11 

Бистриця 

400 МВ 

30 10 11 12 11 

40 10 11 12 11 

50 10 11 12 11 

60 9 11 13 11 
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Додаток З 

Біометричні показники рослин кукурудзи залежно від густоти стояння, 

2012 р. 

Гібриди 

Густота стояння 

рослин, 

тис. /га 

Висота рослин у 

фазах, см 

Висота 

прикріп-

лення 

качанів, 

см 

Діаметр 

стебла, мм 10–12 

листків 

цвітіння 

волотей 

Почаївський 

190 МВ 

40 94 196 75 20,2 

50 91 185 74 19,2 

60 88 180 73 17,7 

70 86 178 71 17,6 

Яровець 243 

МВ 

40 96 208 81 22,6 

50 92 206 81 21,2 

60 89 201 78 19,5 

70 86 198 75 19,1 

Красилів 327 

МВ 

30 94 208 93 24,7 

40 86 204 92 23,1 

50 84 198 91 21,3 

60 77 195 88 19,9 

Бистриця 400 

МВ 

30 84 197 87 22,7 

40 83 195 85 22,4 

50 82 192 82 21,4 

60 80 187 79 20,7 

 

 

 

 



185 

Додаток И 

Вплив густоти  стояння на біометричні показники рослин кукурудзи, 

2013 р. 

Гібриди 

Густота 

стояння 

рослин,  

тис./га 

Висота рослин у фазах, 

см 
Висота  

прикріплен-

ня качанів, 

см 

Діаметр 

стебла, мм 10–12 

листків 

цвітіння 

волотей 

Почаївський 

190 МВ 

40 121 178 65 21,5 

50 123 181 70 20,9 

60 124 177 74 18,5 

70 127 175 79 18,5 

Яровець  

243 МВ 

40 141 208 83 23,0 

50 141 208 86 22,2 

60 138 200 90 21,5 

70 139 198 91 21,3 

Красилів  

327 МВ 

30 126 210 93 23,2 

40 134 205 95 22,0 

50 131 205 98 21,2 

60 134 201 99 20,8 

Бистриця  

400 МВ 

30 131 215 88 23,2 

40 131 210 90 22,5 

50 133 209 92 22,1 

60 129 207 94 20,7 
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Додаток К 

Біометричні показники рослин кукурудзи залежно від густоти стояння, 

2014 р. 

Гібриди 

Густота 

стояння 

рослин,  

тис./га 

Висота рослин у 

фазах, см 
Висота  

прикріплен-

ня качанів, 

см 

Діаметр 

стебла, мм 10–12 

листків 

цвітіння 

волотей 

Почаївський  

190 МВ 

40 132 198 73,7 19,0 

50 135 200 76,6 21,0 

60 137 198 79,3 20,0 

70 139 196 79,8 20,0 

Яровець  

243 МВ 

40 151 230 86,5 23,0 

50 149 229 93,8 23,0 

60 146 226 84,1 22,0 

70 145 224 82,8 22,0 

Красилів  

327 МВ 

30 141 231 94,2 26,0 

40 141 228 97,3 24,0 

50 146 221 102 22,0 

60 144 221 100 22,0 

Бистриця  

400 МВ 

30 148 229 101 25,0 

40 150 236 103 22,0 

50 151 234 107 22,0 

60 152 224 103 21,0 
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Додаток Л 

Вплив густоти стояння рослин на масу 1000 зерен гібридів кукурудзи, г 

Гібриди 

Густота стояння 

рослин, 

тис./га 

2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Почаївський 

190 МВ 

40 203 284 197 228 

50 203 286 180 223 

60 204 266 158 209 

70 198 258 153 203 

Яровець 

243 МВ 

40 232 330 185 249 

50 232 312 180 241 

60 219 299 176 231 

70 223 305 175 234 

Красилів 

327 МВ 

30 250 379 234 288 

40 235 363 187 262 

50 221 377 168 255 

60 218 314 163 232 

Бистриця 

400 МВ 

30 286 357 206 283 

40 282 359 209 283 

50 275 364 198 279 

60 266 332 182 260 
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Додаток М 

Біометричні показники рослин кукурудзи залежно від строків сівби та 

застосування гербіцидів, 2012 р. 

Варіанти досліду 

Висота рослин  

у фазах, см 
Висота 

прикріплення 

качанів, см 

Діаметр 

стебла, 

мм 
10–12 

листків 

цвітіння 

волотей 

Контроль І (механізований 

догляд за посівами без 

застосування гербіцидів) 

82,0
*
 

81,1 

179 

186 

78,1 

62,2 

18,2 

17,2 

Контроль ІІ (видалення 

бур’янів вручну) 

95,7 

86,7 

210 

197 

84,4 

83,8 

20,7 

19,9 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

85,2 

83,8 

191 

186 

80,2 

76,6 

18,5 

18,0 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

+ альфа-Маїс, 15 г/га у фазі 

3–5 листків кукурудзи 

92,2 

86,8 

206 

193 

81,7 

79,9 

19,0 

18,5 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

+ майсТер Пауер OD,  

1,25 л/га у фазі 5–7 листків 

кукурудзи  

98,4 

94,4 

209 

197 

84,1 

82,6 

20,1 

19,6 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га 

після сівби 

87,8 

87,3 

197 

187 

80,6 

78,2 

18,7 

18,3 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у 

фазі 1–2 листків кукурудзи 

93,3 

91,2 

208 

196 

82,6 

80,4 

19,8 

19,5 

МайсТер Пауер OD,  

1,25 л/га у фазі 5–7 листків 

кукурудзи 

92,9 

90,0 

208 

194 

81,4 

80,2 

19,6 

19,0 

 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби  

30 квітня – 5 травня. 
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Додаток Н 

Вплив строків сівби та застосування гербіцидів на біометричні 

показники рослин кукурудзи, 2013 р. 

Варіанти досліду 

Висота рослин  

у фазах, см 
Висота 

прикріплення 

качанів, см 

Діаметр 

стебла, 

мм 
10–12 

листків 

цвітіння 

волотей 

Контроль І (механізований 

догляд за посівами без 

застосування гербіцидів) 

145
*
 

125 

188 

193 

81,0 

85,2 

19,3 

21,3 

Контроль ІІ (видалення 

бур’янів вручну) 

151 

127 

209 

209 

89,8 

89,4 

19,9 

21,4 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

150 

125 

199 

205 

89,3 

89,3 

18,9 

21,2 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

+ альфа-Маїс, 15 г/га у фазі 

3–5 листків кукурудзи 

144 

126 

207 

208 

85,2 

87,4 

22,1 

18,5 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

+ майсТер Пауер OD,  

1,25 л/га у фазі 5–7 листків 

кукурудзи  

142 

119 

202 

205 

86,2 

87,1 

21,7 

20,9 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га 

після сівби 

145 

125 

201 

206 

91,0 

85,4 

22,6 

20,9 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у 

фазі 1–2 листків кукурудзи 

147 

126 

205 

200 

93,2 

88,5 

22,4 

23,0 

МайсТер Пауер OD,  

1,25 л/га у фазі 5–7 листків 

кукурудзи 

140 

118 

195 

204 

89,6 

81,2 

19,8 

21,7 

 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби  

30 квітня – 5 травня. 
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Додаток П 

Біометричні показники рослин кукурудзи залежно від строків сівби та 

застосування гербіцидів, 2014 р. 

Варіанти досліду 

Висота рослин у 

фазах, см 
Висота 

прикріплення 

качанів, см 

Діаметр 

стебла, 

мм 
10–12 

листків 

цвітіння 

волотей 

Контроль І (механізований 

догляд за посівами без 

застосування гербіцидів) 

142
*
 

114 

222 

203 

98,5 

97,0 

22,0 

21,0 

Контроль ІІ (видалення 

бур’янів вручну) 

147 

122 

239 

232 

111 

110 

24,0 

24,0 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

141 

115 

220 

225 

104 

109 

23,0 

23,0 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

+ альфа-Маїс, 15 г/га у фазі 

3–5 листків кукурудзи 

143 

117 

220 

224 

101 

109 

22,0 

22,0 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

+ майсТер Пауер OD,  

1,25 л/га у фазі 5–7 листків 

кукурудзи  

131 

114 

230 

229 

100 

109 

22,0 

22,0 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га 

після сівби 

136 

115 

209 

220 

103 

109 

22,0 

23,0 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у 

фазі 1–2 листків кукурудзи 

146 

112 

236 

231 

108 

109 

22,0 

24,0 

МайсТер Пауер OD,  

1,25 л/га у фазі 5–7 листків 

кукурудзи 

138 

113 

238 

220 

103 

109 

23,0 

22,0 

 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби  

30 квітня – 5 травня. 
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Додаток Р 

 

Вплив строків сівби та застосування гербіцидів на видовий склад бур’янів у посівах кукурудзи перед збиранням 

врожаю, шт./м
2
, середнє за 2012–2014 рр. 

 

Варіанти досліду 
Амброзія 

полинолиста 

Щириця 

звичайна 

Щириця 

жминдо-

подібна 

Мишій 

сизий 

Лобода 

Біла 

Паслін 

чорний 

Дурман 

звичай- 

Ний 

Березка 

польо-

ва 

Гірчак 

березко-

подібний 

Контроль І (механізований 

догляд за посівами без 

застосування гербіцидів) 

3,8
*
 

          5,1 

4,4 

2,6 

1,4 

0,8 

1,7 

1,2 

0,8 

0,3 

1,0 

0,4 

0,3 

0,0 

0,0 

0,1 

0,0 

0,1 

Контроль ІІ (видалення 

бур’янів вручну) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

6,1 

4,6 

1,4 

0,0 

0,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,2 

0,0 

0,2 

0,0 

0,2 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + 

альфа-Маїс, 15 г/га у фазі     

3–5 листків кукурудзи 

1,6 

1,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,3 

0,8 

0,4 

0,3 

0,4 

0,3 

0,0 

0,0 

0,3 

0,2 

0,0 

0,0 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + 

майсТер Пауер OD,  

1,25 л/га у фазі 5–7 листків 

кукурудзи  

0,7 

0,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,1 

0,0 

0,3 

0,0 

0,1 

0,0 

0,0 

0,2 

0,2 

0,2 

0,0 

0,0 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га після 

сівби 

5,7 

1,5 

1,4 

0,8 

0,5 

0,0 

0,0 

0,4 

0,4 

0,0 

0,5 

0,0 

0,0 

0,1 

0,0 

0,1 

0,0 

0,0 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у 

фазі 1–2 листків кукурудзи 

кукурудзи 

1,0 

1,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,3 

0,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,7 

0,0 

0,0 

0,0 

МайсТер Пауер OD,  

1,25 л/га у фазі  

5–7 листків кукурудзи 

0,6 

1,2 

0,5 

0,2 

0,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,4 

0,0 

0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби  30 квітня – 5 травня. 
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Додаток С 

Кількість бур’янів у посівах кукурудзи перед збиранням врожаю 

залежно від строків сівби та застосування гербіцидів, шт./м
2
 

Варіанти досліду 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Контроль І (механізований 

догляд за посівами без 

застосування гербіцидів) 

12,5
* 

8,3 

11,6 

7,5 

16,0 

16,0 

13,4 

10,6 

Контроль ІІ (видалення 

бур’янів вручну) 
– – – – 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

5,0 

4,0 

6,2 

3,9 

15,0 

9,0 

8,7 

5,6 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + 

альфа-Маїс, 15 г/га у фазі  

3–5 листків кукурудзи 

3,5 

3,1 

3,5 

2,3 

5,0 

5,0 

4,0 

3,5 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + 

майсТер Пауер OD, 1,25 л/га у 

фазі 5–7 листків кукурудзи  

1,9 

0,9 

1,2 

0,5 

1,0 

2,0 

1,4 

1,1 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га після 

сівби 

6,3 

2,8 

4,3 

1,8 

15,0 

4,0 

8,5 

2,9 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у 

фазі 1–2 листків кукурудзи 

0,6 

0,2 

0,9 

3,4 

5,0 

1,0 

2,2 

1,5 

МайсТер Пауер OD, 1,25 л/га 

у фазі 5–7 листків кукурудзи 

2,8 

1,8 

2,7 

0,5 

1,0 

2,0 

2,2 

1,4 

 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби  

30 квітня – 5 травня. 
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Додаток Т 

Вплив строків сівби та застосування гербіцидів на надземну масу 

бур’янів у повітряно-сухому стані, г/м
2
 

Варіанти досліду 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Контроль І (механізований 

догляд за посівами без 

застосування гербіцидів) 

280
*
 

    244 

567 

91,5 

641 

398 

496 

244 

Контроль ІІ (видалення 

бур’янів вручну) 
– 

 

– 

 

– – 

Харнес, 2,5 л/га (після сівби) 
198 

84,7 

433 

72,6 

546 

297 

393 

151 

Харнес, 2,5 л/га (після сівби) + 

альфа-Маїс, 15 г/га (у фазі  

3–5 листків кукурудзи) 

92,0 

68,7 

81,4 

26,4 

55,2 

257 

76,2 

117 

Харнес, 2,5 л/га (після сівби) + 

майсТер Пауер OD, 1,25 л/га 

(у фазі 5–7 листків кукурудзи) 

16,8 

6,8 

 

4,4 

3,2 

 

 

1,5 

1,9 

7,6 

4,0 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га 

(після сівби) 

212 

102 

138 

75,8 

340 

32,3 

230 

70,2 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га (у 

фазі 1–2 листків кукурудзи) 

21,3 

4,5 

6,5 

14,1 

19,8 

3,4 

15,9 

7,3 

МайсТер Пауер OD, 1,25 л/га 

(у фазі 5–7 листків кукурудзи) 

51,3 

32,4 

12,3 

0,5 

2,0 

5,3 

21,9 

12,7 

 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби  

30 квітня – 5 травня. 
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Додаток У 

Маса 1000 зерен кукурудзи залежно від строків сівби та застосування 

гербіцидів, г 

Варіанти досліду 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Контроль І (механізований догляд за 

посівами без застосування гербіцидів) 

208
*
 

   194 

321 

300 

163 

167 

231 

220 

Контроль ІІ (видалення бур’янів 

вручну) 

223 

230 

343 

306 

218 

187 

261 

241 

Харнес, 2,5 л/га після сівби 

 

231 

199 

300 

317 

168 

173 

233 

230 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + альфа-

Маїс, 15 г/га у фазі 3–5 листків 

кукурудзи 

219 

209 

353 

316 

180 

184 

251 

236 

Харнес, 2,5 л/га після сівби + майсТер 

Пауер OD, 1,25 л/га у фазі 5–7 листків 

кукурудзи  

230 

209 

346 

335 

212 

193 

263 

246 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га після сівби 
219 

207 

338 

326 

178 

182 

245 

238 

Аденго 465 SC, 0,45 л/га у фазі  

1–2 листків кукурудзи 

218 

221 

340 

340 

208 

177 

255 

246 

МайсТер Пауер OD, 1,25 л/га у фазі  

5–7 листків кукурудзи 

233 

212 

341 

325 

190 

192 

255 

243 

 

Примітка: *
)
 Чисельник –  строк сівби 20–25 квітня; знаменник –  строк сівби  

30 квітня – 5 травня. 
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Додаток Ф 

СПИСОК  ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації 

 

1. Краснєнков С. В., Дудка М. І., Березовський С. В., Носов С. С.   

Контроль забур’яненості посівів кукурудзи з використанням ґрунтових і 

післясходових гербіцидів. Бюлетень Інституту сільського господарства 

степової зони НААН України. Дніпропетровськ, 2014. № 6. С. 91–95.  

2. Носов С. С. Особливості водоспоживання гібридів кукурудзи різних 

груп стиглості залежно від строків сівби в північній підзоні Степу України. 

Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. Львів, 

2014. № 18. С. 210–217. 

3. Носов С. С. Біометричні показники та зернова продуктивність 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків сівби і густоти 

стояння рослин в умовах північної підзони Степу України. Вісник 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 

Дніпропетровськ, 2014. № 2 (34). С. 86–90.  

4. Краснєнков С. В., Дудка М. І., Березовський С. В., Носов С. С. 

Вплив строків сівби на врожайність та вологість зерна гібридів кукурудзи 

різних груп стиглості. Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. Дніпропетровськ, 2014. № 7. С. 62–66.  

5. Носов С. С. Контролювання забур’яненості посівів кукурудзи з 

використанням ґрунтових і страхових гербіцидів. Вісник Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університету. Дніпропетровськ, 2015. № 3 

(37). С. 32–36. 

6. Краснєнков С. В., Дудка М. І., Чабан В. І., Носов С. С. та ін.      

Реакція гібридів кукурудзи на густоту стояння рослин у північній підзоні 

Степу України. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. Дніпропетровськ, 2015. № 8. С. 81–86.  
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7. Краснєнков С. В., Дудка М. І., Ляшенко Н. О., Носов С. С. та ін.  

Ефективність комплексних заходів контролювання забур’яненості посівів 

кукурудзи. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. Дніпропетровськ, 2015. № 9. С. 27–35.  

8. Носов С. С. Продуктивность гибридов кукурузы в зависимости от 

густоты стояния растений. Вестник Прикаспия. Прикаспийский научно-

исследовательский институт аридного земледелия. Соленое Займище, 2015. 

№ 2 (9). С. 6–10.  

9. Носов С. С. Водопотребление кукурузы в зависимости от 

засоренности посевов. Вестник Прикаспия. Прикаспийский научно-

исследовательский институт аридного земледелия. Соленое Займище, 2015. 

№ 3 (10). С. 23–27. 

10. Носов С. С. Густота стояния растений гибридов кукурузы разных 

групп спелости в северной части Степи Украины. Кукуруза и сорго. 

Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы. Пятигорск, 

2015. № 4. С. 30–35. 

       

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 

11. Носов С. С. Вплив гербіцидів на зниження забур’яненості та 

зернову продуктивність посівів кукурудзи в умовах північного Степу 

України. Матеріали міжнародної молодіжної наукової конференції молодих 

учених і спеціалістів «Нові часи: нові Вавилови, нові Квасницькі», 

присвяченої пам’яті академіків М. І. Вавилова та О. В. Квасницького. 

Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція ім.                    

М. І. Вавилова. Полтава, 2013. С. 134–135.  

12. Березовський С. В., Носов С. С. Врожайність та вологість зерна 

рослин гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків сівби. 

Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні  
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технології вирощування зернових, бобових та технічних культур», 

присвяченої 140-річчю створення ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет»: наукове видання. Херсонський державний аграрний 

університет. Херсон, 2014. С. 185–190.  

13. Носов С. С. Особливості водоспоживання гібридів кукурудзи 

різних груп стиглості залежно від густоти стояння рослин в північній підзоні 

Степу України. Матеріали XV міжнародного науково-практичного форуму 

«Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних 

технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і 

розвитку сільських територій». Львівський національний аграрний 

університет. Дубляни, 2014. С. 115–120.  

14. Носов С. С. Продуктивність кукурудзи залежно від застосування 

гербіцидів. Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених і спеціалістів «Стан та перспективи розвитку 

агропромислового виробництва України». Вісник Степу. Кіровоградська 

державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України. Созонівка, 

2015. С. 48–51.  

15. Носов С. С. Строки сівби кукурудзи на зерно в північній частині 

Степу України. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Аграрна наука: розвиток і перспективи». Миколаївська 

державна сільськогосподарська дослідна станція ІЗЗ НААН України. 

Миколаїв, 2015. С. 20.  

16. Носов С. С. Продуктивность гибридов кукурузы в зависимости от 

сроков посева. Материалы I Международной научно-практической интернет-

конференции «Современное экологическое состояние природной среды и 

научно-практические аспекты рационального природопользования». 

Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия. 

Соленое Займище, 2016. С. 2377–2384.  

17. Носов С. С. Водоспоживання гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості залежно від термінів їх сівби. Збірник наукових праць міжнародної  
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науково-практичної конференції «Селекція, насінництво, технології 

вирощування круп’яних та інших сільськогосподарських культур: 

досягнення і перспективи». Подільський державний аграрно-технічний 

університет. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 287–289.  

18. Носов С. С. Біометричні показники рослин кукурудзи залежно від 

ефективності комплексних заходів контролювання забур’яненості посівів. 

Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 

і спеціалістів «Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів 

інноваційного розвитку аграрного виробництва України». Державна установа 

Інститут зернових культур НААН України. Дніпро, 2016. С. 71–72.  

19. Носов С. С.  Врожайність та якість зерна гібридів кукурудзи 

залежно від строків сівби. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасний стан родючості чорноземних ґрунтів і шляхи 

підвищення продуктивності сільськогосподарських культур». 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Дніпро, 

2016. С. 147–150. 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації 

  

20. Краснєнков С. В., Дудка М. І., Ісаєнков В. В., Березовський С. В.,     

Носов С. С. Коли розпочинати сіяти. The Ukrainian Farmer. Київ, 2014. С. 47–

48. 

21. Павленко О. М., Краснопольський Я. В., Топчій В. М., Носов С. С. 

та ін. Агротехнологічна та інноваційна стратегія проведення весняно-

польових робіт в умовах 2016 року. Дніпропетровськ: Роял-Принт, 2016 р.   

88 с.  
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С. С. Носов 

Є. М. Радвінецький 

Додаток Х 

 

 

 

 

  

виробничої перевірки закінченої наукової розробки 

 
 

1. Найменування наукової установи: Ерастівська дослідна станція                 

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України. 

2. Найменування НДР, що проходить виробничу перевірку: 
оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно 

в умовах Північного Степу України. 

3. Автор закінченої НДР: Носов Сергій Сергійович, науковий 

співробітник. 

4. Виробничу перевірку проводили на Ерастівській дослідній станції                

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України. 

5. Відповідальні за виробничу перевірку: науковий співробітник   

Носов С. С., головний агроном Радвінецький Є. М. 

6. Умови, обʼєм і строки перевірки: застосування гербіцидів в посівах 

кукурудзи, гібрид Солонянський 298 СВ, строк сівби 20 квітня, площа     

0,72 га, 2015 р. 

7. Схема досліду і результати перевірки: 

 

Показники 

Контроль: 

використання 

ґрунтового 

гербіциду харнес,  

2,5 л/га (після сівби) 

Рекомендований агроприйом: 

застосування препарату 

аденго, 0,45 л/га (у фазі             

1–2 листків кукурудзи)  

Врожайність зерна, 

т/га 
3,89 4,42 

Вологість зерна 

при збиранні 

врожаю,%  

11,8 12,5 

Рівень рента-
бельності, % 

49,7 56,7 

 

Відповідальні виконавці:  

Науковий співробітник 

Головний агроном 
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Затверджую: 

ої  дослідної  станції 

Ісаєнков В. В. 

26 листопада 2015 р. 



  

Додаток Ц  

 

АКТ 

впровадження закінченої наукової розробки 

від 11 вересня 2016 року 

1. Місце впровадження: товариство з обмеженою відповідальністю 

агрофірма «Обрій» Покровського району Дніпропетровської області. 

2. Назва впровадженого агроприйому: оптимізація технологічних 

прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах Північного Степу 

України. 

3. Якою науково-дослідною установою прийнято рішення 

рекомендувати до впровадження: науково-методичною радою з питань 

землеробства та рослинництва ДУ Інститут сільського господарства степової 

зони НААН, протокол № 1 від 11 лютого 2014 р. 

4. Коли і ким було прийнято рішення про впровадження: науково-

методичною радою з питань землеробства та рослинництва ДУ Інститут 

сільського господарства степової зони НААН, протокол № 2 від 29 січня 

2015 р. 

5. Обʼєм впровадження: 2016 р. – 221 га. 

6. Умови впровадження: ґрунт – чорнозем звичайний малогумусний 

важкосуглинковий на лесі. Гідротермічні умови – характерні для Північного 

Степу України, сума атмосферних опадів за травень–серпень 2016 р. –    

224,0 мм. 
7. Оцінка результатів впровадження: застосування рекомендованих 
прийомів технології вирощування середньостиглого гібрида кукурудзи 
Красилів 327 МВ – строку сівби 20 квітня та передзбиральної густоти 
стояння рослин 40 тис./га – забезпечило отримання врожайності зерна в 
перерахунку на вологість 14,0 % 3,92 т/га. Вологість зерна при збиранні 
врожаю дорівнювала 12,5 %. 

8. Фактичний економічний ефект: рівень рентабельності 
виробництва зерна кукурудзи – 59,2 %. 
9. Відповідальні виконавці: від сільськогосподарського підприємства –  

заступник директора з рослинництва Лиман Р. М., від наукової установи –  
науковий співробітник Носов С. С. 
 

ПІДПИСИ: Р. М. Лиман 

МП   С. С. Носов 
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