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ПАЛАМАРЧУК В.Д., канд. с.-г. наук© 
Вінницький національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ НА ВИСОТУ  

КРІПЛЕННЯ КАЧАНІВ У ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ 
 

Наведені результати вивчення впливу позакореневих підживлень на висоту закладання качанів у гібридів куку-
рудзи вітчизняної селекції (Харківський 195МВ та Переяславський 230СВ) та компанії «Монсанто» (DКС 2960, DКС 
2949, DКС 2971, DКС 3472, DКС 3420, DКС 3871, DК 391, DК 440, DКС 4964, DК 315). Результатами проведених 
досліджень встановлено, що висота закладання качанів істотно залежить від застосування позакореневих піджив-
лень. Найбільше значення висоти кріплення качанів у групі ранньостиглих, середньоранніх та середньостиглих гіб-
ридів було на варіанті де вносили мікродобриво Еколист моноцинк. Тобто це ще раз підтверджує важливість цинко-
вих добрив для росту кукурудзи і формування оптимальної архітектоніки посіву. За висотою кріплення качанів серед 
ранньостиглих гібридів виділились Харківський 195МВ – 90,8 см, DКС 2971 – 93,9 см (ранньостигла група), 
DКС 3472 – 104,5 см, DКС 3420 – 105,0 см (середньорання група) та DК 391 – 110,5 см, DКС 4964 – 103,7 см (серед-
ньостигла група). Результатами проведених досліджень встановлено, що висота кріплення качанів істотно залежить 
від групи стиглості гібридів. Подовження тривалості вегетаційного періоду сприяє зростанню висоти кріплення ка-
чанів. Найбільше значення висоти кріплення качанів (102,6-118,7 см) відмічено у групі середньостиглих гібридів. 
Проведення позакореневих підживлень сприяє збільшенню висоти кріплення качанів (на 1,79-12,84 см, порівняно із 
контролем) у всіх досліджуваних гібридів кукурудзи, незалежно від групи стиглості. Найбільше значення висоти 
кріплення качанів (71,6-128,9 см) відмічено на варіанті де було проведене дворазове внесення у фазу 5-7 та 
10-12 листків кукурудзи цинковмістних мікродобрив. 

Ключові слова: кукурудза, гібрид, позакореневі підживлення, мікродобрива, фаза розвитку, бактеріальний пре-
парат, регулятор росту рослин, висота кріплення качанів.  

 

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Для механізованого ви-
рощування та збирання гібридів кукурудзи найбільш важливе значення має висота кріплення 
качанів. Ця ознака визначається біологічними особливостями рослин та умовами їх вирощу-
вання. Дефіцит вологи в ґрунті і високі температури зменшують висоту закладання качанів 
[1-8], наявність бур’янів навпаки збільшує конкуренцію рослин кукурудзи за фактори життя та 
сприяє витягуванню рослин і підвищенню висоти закладання качанів [9-13].  

При застосуванні механізованого збирання кукурудзи важливо, щоб качани закладалися рі-
вномірно на оптимальній висоті, тому що як і низька висота прикріплення качанів (30-50 см) 
призводить до значних втрати зерна за механізованого збирання (15-20 % і більше), так і високе 
закладання качанів (вище 110 см) є не бажаним, через збільшення затрат на збирання [14-22]. 

Згідно з дослідженнями ряду авторів [23-34], висота прикріплення качанів є генетично де-
термінованою, на яку суттєво впливають елементи агротехніки і умови довкілля.  

М. Дудка, В. Черчель [35], Ciampitti I.A., Vyn T.J. [36] та О.Л. Сірохи [37] в своїх досліджен-
нях вказують, що система удобрення може впливати на висоту рослин та закладання качанів. 

Вивчення можливості регулювання висоти закладання качанів за рахунок проведення поза-
кореневих підживлень мікродобривами, регулятором росту рослин та бактеріальним препара-
том є актуальними, оскільки в літературі немає достатньої інформації про цю залежність. 

Метою досліджень є вивчення впливу позакореневих підживлень мікродобривами Росток 
кукурудза, Еколист моноцинк, регулятором росту рослин Вимпел та бактеріальним препаратом 
Біомаг на ростові процеси рослин гібридів кукурудзи і зокрема висоти закладання качанів, та 
зміну цієї ознаки залежно від кліматичних умов року. 

Матеріал та методика досліджень. Польові дослідження проводились протягом 2011-2013 
рр. в ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України (с. Корделівка Калинівського району Вінниць-
кої області), яке розташоване згідно із зональною приналежністю в центральній частині Лісос-
тепу Правобережного. Для дослідження впливу позакореневих підживлень на висоту кріплення 
качанів використовували гібриди кукурудзи вітчизняної селекції (Харківський 195МВ та Пере-
яславський 230СВ) та компанії «Монсанто» DКС 2960, DКС 2949, DКС 2971, DКС 3472, DКС 
3420, DКС 3871, DК 391, DК 440, DКС 4964, DК 315.  

Ґрунти – чорноземи глибокі середньосуглинкові на лесі. Вміст гумусу (за Тюріном) в орно-
му шарі складав 4,60 %. Реакція ґрунтового рН (сольове) 5,7 (близька до нейтральної); серед-
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ньозважені: гідролітична кислотність 40 мг.-екв. на 1 кг ґрунту; сума ввібраних основ – 158 мг.-
екв. на 1 кг ґрунту (за Каппеном-Гільковицом); ступінь насичення основами 82,3 %. Агрофізи-
чні властивості: щільність ґрунту – 1,2 г/см3. У ґрунтах міститься легкогідролізованого азоту (за 
Корнфілдом) 106 мг на 1 кг ґрунту, рухомого фосфору і обмінного калію (за Чириковим) 186 і 
160 мг на 1 кг ґрунту, відповідно.  

Характеризуючи кліматичні умови року необхідно відмітити їх контрастність за роки про-
ведення досліджень. Так у 2011 році спочатку холодна із заморозками погода у першій-другій 
декаді квітня обмежувала застосування раннього строку сівби гібридів кукурудзи. В травні спо-
стерігалося підвищення температурних показників та дефіцит опадів, що суттєво вплинуло на 
проростання насіння. Зокрема основна частина рослин уже знаходилась у фазу 5-7 листків, а 
5-10 % насіння ще навіть не проросло, що негативно вплинуло на показники лінійного росту 
рослин кукурудзи різних груп стиглості. В подальшому кліматичні умови 2011 року мало відрі-
знялись від багаторічних і були сприятливими для росту і розвитку кукурудзи.  

У 2012 році незвично високі температури квітня створили несприятливі агрокліматичні 
умови для розвитку кукурудзи. Так починаючи із травня місяця до другої декади серпня спо-
стерігався дефіцит вологи, про що свідчить суттєве відхилення кількості опадів за цей період 
від середньобагаторічних. Зменшення кількості опадів в період воскової–повної стиглості 
сприяло інтенсивній вологовіддачі зерна кукурудзи. В період із серпня по І декаду жовтня ви-
пало 60 мм опадів, що на 79 мм менше від середньобагаторічного показника. 

У 2013 році недостатня кількість температурних показників та значна кількість опадів об-
межувала застосування раннього терміну сівби. В ІІ та ІІІ декадах квітня спостерігалося різке 
підвищення температурних показників та дефіцит вологи. В подальшому кліматичні умови 
2013 року мало відрізнялись від багаторічних і були сприятливими для росту і розвитку куку-
рудзи.  

Сівбу проводили сівалкою СУПН-8 оновленою, із нормою висіву 75 тис. шт. насінин на ге-
ктар. Повторність в дослідах для гібридів – 3-4-разова. Розміщення ділянок – методом рендомі-
зованих блоків. Площа посівної ділянки 25 м2, облікової – 10,5 м2. 

Визначення лінійних промірів рослин: загальну висоту та прикріплення качанів, а також 
структурний аналіз урожаю (по 10 качанах у кожному повторенні), проводили за загальноп-
рийнятими методиками для кукурудзи [38-40]. 

Основні результати дослідження. Висота кріплення господарсько цінного качана є однією із 
найбільш важливих технологічних ознак гібридів кукурудзи, від значення якої залежить час зби-
рання, енергетичні витрати та втрати врожаю. Результатами проведених досліджень встановлено, 
що висота закладання качанів істотно залежить від застосування позакореневих підживлень [41-44].  

Характеристику гібридів кукурудзи ранньостиглої групи стиглості за висотою закладання 
качанів залежно від застосування позакореневих підживлень наведено в таблиці 1. 

Із даних таблиці 1 видно, що найбільше значення висоти кріплення качанів у групі ранньо-
стиглих гібридів було на варіанті де вносили мікродобриво Еколист моноцинк. Це ще раз підт-
верджує важливість цинкових добрив для росту кукурудзи і формування оптимальної архітек-
тоніки посіву на основі впливу на фотосинтетичну та дихальну систему рослин.  

Досліджувані гібриди кукурудзи ранньостиглої групи стиглості істотно відрізнялися за ви-
сотою закладання качанів. Так, зокрема висота кріплення качанів (фактор АНІР05 гібрид =3,88 см), 
в середньому за три роки, була найвищою у гібрида Харківський 195МВ – 90,8 см та у гібрида 
DКС 2971 – 93,9 см. У гібридів DКС 2960 висота закладання качанів становила 82,3 см, а у гіб-
рида DКС 2949 – 79,7 см. Тобто, можна відмітити відмінність у висоті закладання качанів між 
гібридами навіть однієї групи стиглості.  

Проведення позакореневих підживлень мікродобривами, регулятором росту рослин та бак-
теріальним препаратом (фактор ВНІР05 позакореневі підживлення =4,34 см) сприяло підвищенню висоти 
закладання качанів на 0,5-1,2 см, в середньому за три роки досліджень. Так, зокрема висота за-
кладання качанів у досліджуваних гібридів під час проведення позакореневих підживлень ста-
новила: Харківський 195МВ – 92,0 см, DКС 2960 – 82,9 см, DКС 2949 – 80,3 см та DКС 2971 – 
94,4 см. У зв’язку із цим висота кріплення качанів при застосуванні одноразового внесення 
препаратів (фактор СНІР05 кількість підживлень=2,75 см), у фазу 5-7 листків кукурудзи, становила: Хар-
ківський 195МВ – 91,2 см, DКС 2960 – 80,9 см, DКС 2949 – 79,3 см та DКС 2971 – 94,0 см, а за 
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дворазового внесення препаратів у позакореневе підживлення, у фазу 5-7 та 10-12 листків ку-
курудзи: Харківський 195МВ – 92,8 см, DКС 2960 – 84,9 см, DКС 2949 – 81,4 см та DКС 2971 – 
94,9 см. Тоді як на контролі, без застосування позакореневих підживлень висота закладання 
качанів, в середньому за три роки досліджень становила у гібридів Харківський 195МВ – 
81,2 см, DКС 2960 – 77,4 см, DКС 2949 – 74,5 см та DКС 2971 – 89,7 см. 

 
Таблиця 1 – Вплив позакореневих підживлень на висоту закладання качанів у гібридів кукурудзи із  

ФАО 150-199, см (за 2011-2013 рр. ±Sr) 

Гібрид (А) 
Позакореневе підживлення 

(В) 

Кількість 
обробок 

(С) 
2011 р. 2012 р. 2013 р. Середнє, ± Sr 

Харківський 195 МВ 

Контроль (без підживлень) - 75,8 92,4 75,3 81,2±9,7 

Біомаг 
І* 84,8 99,9 90,1 91,6±7,7 
ІІ* 85,6 101,9 89,8 92,4±8,5 

Еколист моноцинк 
І* 90,2 102,6 90,6 94,5±7,0 
ІІ* 93,5 105,4 91,7 96,9±7,4 

Росток кукурудза 
І* 88,6 99 87,9 91,8±6,2 
ІІ* 90,9 99,8 91,2 94,0±5,1 

Вимпел 
І* 83,2 98,9 78,7 86,9±10,6 
ІІ* 85,4 98,9 79,9 88,1±9,8 

DКС 2960 

Контроль (без підживлень) - 70,3 86,9 74,9 77,4±8,6 

Біомаг 
І* 60,6 91,1 79,0 76,9±15,4 
ІІ* 73,2 94,9 80,5 82,9±11,0 

Еколист моноцинк 
І* 74,7 88,0 85,7 82,8±7,1 
ІІ* 79,3 95,6 89,0 88,0±8,2 

Росток кукурудза 
І* 74,5 93,1 82,8 83,5±9,3 
ІІ* 75,1 93,8 86,7 85,2±9,4 

Вимпел 
І* 72,0 90,0 79,4 80,5±9,0 
ІІ* 74,8 92,3 83,7 83,6±8,8 

DКС 2949 

Контроль (без підживлень) - 69,5 73,8 80,2 74,5±5,4 

Біомаг 
І* 66,1 75,5 82,8 74,8±8,4 
ІІ* 71,5 81,3 86,0 79,6±7,4 

Еколист моноцинк 
І* 70,6 76,0 90,6 79,1±10,3 
ІІ* 71,6 74,5 94,2 80,1±12,3 

Росток кукурудза 
І* 78,3 82,3 89,1 83,2±5,5 
ІІ* 78,2 82,9 90,4 83,8±6,2 

Вимпел 
І* 77,7 77,8 84,8 80,1±4,1 
ІІ* 77,9 81,2 86,9 82,0±4,6 

DКС 2971 

Контроль (без підживлень) - 93,9 79,4 95,7 89,7±8,9 

Біомаг 
І* 70,9 85,6 97,0 84,5±13,1 
ІІ* 73,0 82,0 100,3 85,1±13,9 

Еколист моноцинк 
І* 101,0 86,7 108,4 98,7±11,0 
ІІ* 95,6 93,9 108,6 99,4±8,0 

Росток кукурудза 
І* 96,8 94,6 105,7 99,0±5,9 
ІІ* 96,3 85,2 107,2 96,2±11,0 

Вимпел 
І* 95,2 86,5 99,6 93,8±6,7 
ІІ* 106,0 88,4 101,9 98,8±9,2 

НІР05, см 
Фактор А – 3,88 см, Фактор В – 4,34 см, Фактор 

С – 2,75 см. 
- 

Примітка: *- одноразове внесення препарату у фазу 5-7 листків кукурудзи;  
                        **- дворазове внесення препарату у фазу 5-7 та 10-12 листків кукурудзи. 

 
Зростання висоти закладання качанів у гібрида Харківський 195 МВ при застосуванні поза-

кореневих підживлень становило 10,0 та 11,7 см, у гібрида DКС 2960 – 3,5 та 7,5 см, DКС 2949 – 
4,8 та 6,9 см, DКС 2971 – 4,3 та 5,2 см, порівняно із контролем (без позакореневих підживлень), 
відповідно за одноразового та дворазового проведення позакореневих підживлень. 

Висота кріплення качанів у гібридів ранньостиглої групи, в середньому за роки досліджень, 
коливалась в межах від 74,5 до 99,4 см. Це значення висоти закладання качанів знаходиться в 
межах оптимальної величини 70-110 см, що цілком достатньо для проведення механізованого 
збирання цих гібридів кукурудзи за мінімальних показників втрати зерна. 
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У групі середньоранніх гібридів (табл. 2) відмічається зростання висоти закладання качанів, 
в порівнянні із ранньостиглою групою гібридів кукурудзи. Висота кріплення качанів у даній 
групі коливалася в межах від 92,6 до 119,0 см. Гібриди середньоранньої групи стиглості (фак-
тор АНІР гібриди = 4,52), без застосування позакореневих підживлень (контроль) мали таке зна-
чення висоти прикріплення качанів: DКС 3472 – 104,5 см, DКС 3420 – 105,0 см, Переяславсь-
кий 230 СВ – 92,6 см та DКС 3871 – 102,8 см.  

 
Таблиця 2 – Вплив позакореневих підживлень на висоту закладання качанів у гібридів кукурудзи із ФАО 200-299, 

см (за 2011-2013 рр. ±Sr) 

Гібрид (А) 
Позакореневе підживлення 

(В) 
Кількість 
обробок (С) 

2011 р. 2012 р. 2013 р. Середнє, ± Sr 

DКС 3472 

Контроль (без підживлень) - 109,9 99,9 103,7 104,5±5,0 

Біомаг 
І* 110,4 100,3 108,7 106,5±5,4 
ІІ* 110,9 100,0 113,7 108,2±7,2 

Еколист моноцинк 
І* 110,9 103,4 114,5 109,6±5,7 
ІІ* 119,6 102,4 116,4 112,8±9,1 

Росток кукурудза 
І* 124,9 104,5 111,7 113,7±10,3 
ІІ* 126,8 115,7 114,6 119,0±6,7 

Вимпел 
І* 129,3 110,8 105,8 115,3±12,4 
ІІ* 111,0 106,3 110,8 109,4±2,7 

DКС 3420 

Контроль (без підживлень) - 108,7 101,2 105,0 105,0±3,8 

Біомаг 
І* 110,6 102,3 108,9 107,3±4,4 
ІІ* 111,9 102,1 113,7 109,2±6,2 

Еколист моноцинк 
І* 113,9 107,7 115,9 112,5±4,3 
ІІ* 114,6 103,5 118,9 112,3±7,9 

Росток кукурудза 
І* 114,4 103,1 114,1 110,5±6,4 
ІІ* 118,1 105,0 117,3 113,5±7,3 

Вимпел 
І* 114,0 105,9 107,9 109,3±4,2 
ІІ* 119,2 108,8 108,9 112,3±6,0 

Переяславський 230 
СВ 

Контроль (без підживлень) - 81,9 100,4 95,6 92,6±9,6 

Біомаг 
І* 76,1 115,3 100,4 97,3±19,8 
ІІ* 83,1 113,0 103,3 99,8±15,3 

Еколист моноцинк 
І* 84,3 118,4 108,4 103,7±17,5 
ІІ* 92,9 120,6 111,2 108,2±14,1 

Росток кукурудза 
І* 84,4 111,8 106,4 100,9±14,5 
ІІ* 85,8 117,8 108,1 103,9±16,4 

Вимпел 
І* 89,5 115,5 99,5 101,5±13,1 
ІІ* 94,4 116,0 100,1 103,5±11,2 

DКС 3871 

Контроль (без підживлень) - 101,6 104,5 102,4 102,8±1,5 

Біомаг 
І* 96,8 111,9 107,5 105,4±7,8 
ІІ* 94,2 110,7 114,6 106,5±10,8 

Еколист моноцинк 
І* 105,1 110,6 116,9 110,9±5,9 
ІІ* 110,0 113,8 117,2 113,7±3,6 

Росток кукурудза 
І* 108,2 110,8 112,1 110,4±2,0 
ІІ* 109,0 112,5 115,7 112,4±3,4 

Вимпел 
І* 104,2 108,0 106,9 106,4±2,0 
ІІ* 115,0 119,7 109,4 114,7±5,2 

НІР05, см 
Фактор А – 4,52 см, Фактор В – 5,05 см, Фак-

тор С – 3,20 см. 
- 

Примітка: *- одноразове внесення препарату у фазу 5-7 листків кукурудзи;                  
                          **- дворазове внесення препарату у фазу 5-7 та 10-12 листків кукурудзи.  

 
Під час проведення позакореневих підживлень (фактор ВНІР позакореневі підживлення = 5,05 см) висота 

закладання качанів зростала, в середньому за три роки, на 0,7-1,1 см і становила у DКС 3472 –  
111,8 см, DКС 3420 – 110,9 см, Переяславський 230 СВ – 102,3 см та DКС 3871 – 110,0 см. 

Також потрібно відмітити зміну висоти закладання качанів у середньоранньої групи стигло-
сті гібридів залежно від кількості проведених позакореневих підживлень (фактор СНІР кількість обро-

бок=3,20 см). Так, зокрема при застосуванні одного позакореневого підживлення у фазу 5-7 лис-
тків кукурудзи висота кріплення качанів у досліджуваних гібридів, в середньому за три роки 
досліджень склала DКС 3472 – 111,3 см, DКС 3420 – 109,9 см, Переяславський 230 СВ –  
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100,8 см та DКС 3871 – 108,3 см, а при застосуванні двократного позакореневого підживлення 
у фазу 5-7 та 10-12 листків кукурудзи: DКС 3472 – 112,4 см, DКС 3420 – 111,8 см, Переяславсь-
кий 230 СВ – 103,9 см та DКС 3871 – 111,8 см. 

У групі середньостиглих гібридів кукурудзи висота кріплення качанів, як і загальна висота 
рослин була найвищою порівняно із ранньостиглою та середньоранньою групою гібридів. Зна-
чення висоти закладання качанів у середньостиглих гібридів кукурудзи, в середньому за три 
роки, коливалося в межах 99,0-120,8 см (див. табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Вплив позакореневих підживлень на висоту закладання качанів у гібридів кукурудзи із 

ФАО 300-399, см (за 2011-2013 рр. ±Sr) 

Гібрид (А) 
Позакореневе підживлення 

(В) 
Кількість 
обробок (С) 

2011 р. 2012 р. 2013 р. Середнє, ± Sr 

DК 391 

Контроль (без підживлень) - 117,7 99,2 114,7 110,5±9,9 

Біомаг 
І* 118,7 110,3 119,1 116,0±5,0 
ІІ* 124,4 107,3 124,3 118,7±9,8 

Еколист моноцинк 
І* 119,5 103,2 127,5 116,7±12,4 
ІІ* 121,0 105,1 122,3 116,1±9,6 

Росток кукурудза 
І* 119,1 110,8 120,2 116,7±5,1 
ІІ* 124,2 113,7 124,5 120,8±6,2 

Вимпел 
І* 122,8 104,9 115,4 114,4±9,0 
ІІ* 118,1 110,9 117,0 115,3±3,9 

DК 440 

Контроль (без підживлень) - 89,3 101,9 105,9 99,0±8,7 

Біомаг 
І* 81,0 112,6 117,3 103,6±19,7 
ІІ* 83,9 111,8 123,6 106,4±20,4 

Еколист моноцинк 
І* 96,1 110,9 122,7 109,9±13,3 
ІІ* 93,5 109,7 124,8 109,3±15,7 

Росток кукурудза 
І* 95,2 116,0 120,2 110,5±13,4 
ІІ* 93,8 116,3 120,9 110,3±14,5 

Вимпел 
І* 93,6 107,7 108,3 103,2±8,3 
ІІ* 98,5 107,9 112,1 106,2±7,0 

DКС 4964 

Контроль (без підживлень) - 97,1 105,2 108,8 103,7±6,0 

Біомаг 
І* 87,2 109,4 120,0 105,5±16,7 
ІІ* 89,3 106,6 125,1 107,0±17,9 

Еколист моноцинк 
І* 101,8 107,0 125,0 111,3±12,2 
ІІ* 103,0 106,2 128,4 112,5±13,8 

Росток кукурудза 
І* 103,1 106,8 122,2 110,7±10,1 
ІІ* 107,2 107,7 125,9 113,6±10,7 

Вимпел 
І* 101,2 106,0 111,0 106,1±4,9 
ІІ* 113,0 106,2 114,8 111,3±4,5 

DК 315 

Контроль (без підживлень) - 93,8 102,3 107,6 101,2±7,0 

Біомаг 
І* 95,0 113,2 111,0 106,4±9,9 
ІІ* 91,7 112,7 114,7 106,4±12,7 

Еколист моноцинк 
І* 98,0 115,1 125,6 112,9±13,9 
ІІ* 96,1 116,3 128,9 113,8±16,5 

Росток кукурудза 
І* 98,7 113,7 121,1 111,2±11,4 
ІІ* 106,1 114,0 125,2 115,1±9,6 

Вимпел 
І* 97,9 113,0 108,0 106,3±7,7 
ІІ* 102,4 113,5 109,8 108,6±5,7 

НІР05, см 
Фактор А – 4,27 см, Фактор В – 4,77 см, Фактор С 

– 3,02 см. 
- 

Примітка: *- одноразове внесення препарату у фазу 5-7 листків кукурудзи;                   
                          **- дворазове внесення препарату у фазу 5-7 та 10-12 листків кукурудзи.  

 

На контролі (без підживлень) висота кріплення качанів, у середньому за три роки склала у 
гібрида DК 391 – 110,5 см, DК 440 – 99,0 см, DКС 4964 – 103,7 см та DК 315 – 101,2 см (фактор 
АНІР гібрид = 4,27 см).  

Проведення підживлень забезпечило істотне (фактор ВНІР позакореневі підживлення = 4,77 см) зрос-
тання значення висоти кріплення качанів до DК 391 – 116,8 см, DК 440 – 107,4 см, DКС 4964 – 
109,8 см та DК 315 – 110,1 см.  

При цьому проведення позакореневого підживлення лише у фазу 5-7 листків  (фактор 
СНІР кількість позакореневих підживлень = 3,02 см) забезпечило закладання качанів на рівні DК 391 – 116,0 см, 
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DК 440 – 106,8 см, DКС 4964 – 108,4 см та DК 315 – 109,2 см, а за дворазового підживлення у 
фазу 5-7 та 10-12 листків кукурудзи висота закладання качанів була найвищою і становила DК 
391 – 117,7 см, DК 440 – 108,1 см, DКС 4964 – 111,1 см та DК 315 – 111,0 см. 

Висновки. Результатами проведених досліджень встановлено, що висота кріплення качанів 
істотно залежить від групи стиглості гібридів. Подовження тривалості вегетаційного періоду 
сприяє зростанню висоти кріплення качанів. Найбільше значення висоти кріплення качанів 
(102,6-118,7 см) відмічено у групі середньостиглих гібридів. 

Проведення позакореневих підживлень сприяє збільшенню висоти кріплення качанів (на 
1,79-12,84 см, порівняно із контролем) у всіх досліджуваних гібридів кукурудзи, незалежно від 
групи стиглості. Найбільше значення висоти кріплення качанів (71,6-128,9 см) відмічено на ва-
ріанті де було проведене дворазове внесення у фазу 5-7 та 10-12 листків кукурудзи цинковміст-
них мікродобрив (Еколист моноцинк). Тому що цинк для кукурудзи є важливим елементом у 
дихальній та фотосинтетичній діяльності рослин. 
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Влиние внекорневых подкормок на высоту крепление початков у гибридов кукурузы 

В.Д. Паламарчук  

Приведены результаты изучения влияния внекорневых подкормок на высоту закладки початков у гибридов ку-
курузы отечественной селекции (Харьковский 195МВ и Переяславский 230СВ) и компании «Монсанто» (DКС 2960, 
DКС 2949, DКС 2971, DКС 3472, DКС 3420, DКС 3871, DК 391, DК 440, DКС 4964, DК 315). Результатами прове-
денных исследований установлено, что высота формирования початков существенно зависит от применения внекор-
невых подкормок. Наибольшее значение высоты крепления початков в группе раннеспелых, среднеранних и средне-
спелых гибридов было на варианте там, где применялось микроудобрение Эколист моноцинк. То есть это еще раз 
подтверждает важность цинковых удобрений для роста кукурузы и формирования оптимальной архитектоники по-
сева. По высоте крепления початков среди гибридов выделились Харьковский 195МВ – 90,8 см, DКС 2971 – 93,9 см 
(раннеспелая группа), DКС 3472 – 104,5 см, DКС 3420 – 105,0 см (среднеранняя группа) и DК 391 – 110,5 см, DКС 
4964 – 103,7 см (среднеспелая группа). Результатами проведенных исследований установлено, что высота крепления 
початков существенно зависит от группы спелости гибридов, увеличение продолжительности вегетационного пери-
ода способствует росту высоты крепления початков. Наибольшее значение высоты крепления початков (102,6-118,7 
см) отмечено в группе среднеспелых гибридов. Проведение внекорневых подкормок вызывает увеличение высоты 
крепления початков (на 1,79-12,84 см по сравнению с контролем) во всех исследуемых гибридов кукурузы, незави-
симо от группы спелости. Наибольшее значение высоты крепления початков (71,6-128,9 см) отмечено на варианте 
где было проведено двукратное внесение в фазе 5-7 и 10-12 листьев кукурузы цинксодержащих микроудобрений. 

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, внекорневые подкормки, микроудобрения, фаза развития, бактериальный 
препарат, регулятор роста растений, высота крепления початков. 

 
The influence of foliar nutrition on the attachment height of cobs in corn hybrids 

V. Palamarchuk 
The aim is to study the influence of the foliar nutrition by microfertilizers “Sprout of Corn”, “Ecolyst Monozinc”, the 

plant growth regulator “Vympel” and the bacterial drug “Biomag” on the growing processes of corn hybrids and, in 
particular, on the formation height of cobs, as well as on the changing of this feature according to the climatic conditions of 
the year. 

Corn hybrids of the domestic selection (Kharkivskyi 195MV and Pereyaslavskyi 230SV) and those of the “Monsanto” 
company (DKS 2960, DKS 2949, DKS 2971, DKS 3472, DKS 3420, DKS 3871, DK 391, DK 440, DKS 4964, DK 315) 
were used to study the influence of foliar nutrition on the attachment height of the cobs. Field, laboratory and statistical 
methods were used during the research. 

The attachment height of the economically valuable cob is one of the most important technological features of corn hybrids, 
on which the time of harvesting, energy costs and crop losses depend. By the results of the researches it is established that the 
formation height of cobs significantly depends on using the foliar nutrition. The largest value of the attachment height of cobs in 
the group of early-ripe hybrids was in the sample where the microfertilizer “Ekolyst Monozink” was used. It confirms again the 
importance of zinc fertilizers for the growth of corn and the formation of optimum architectonics of sowing. The studied hybrids 
of corn of early-ripe group significantly differed in the formation height of cobs. Thus, in particular, the attachment height of 
cobs (factor ALSD hybrid = 3.88 cm) was the highest in the hybrid Kharkivskyi 195MV – 90.8 cm and in the hybrid DKS 2971 – 
93.9 cm on average for three years. The formation height of cobs in the hybrids DKS 2960 was 82.3 cm, while in the hybrid 
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DKS 2949 – 79.7 cm. The carrying out of the foliar nutrition by microfertilizers, the plant growth regulator and the bacterial drug 
(factor of VLSD foliar nutrition = 4.34 cm) contributed to an increase by 0.5-1.2 cm in the formation height of cobs. After having done 
the foliar nutrition the attachment height of cobs was the following: Kharkivskyi 195MV – 92.0 cm, DKS 2960 – 82.9 cm, DKS 
2949 – 80.3 cm and DKS 2971 – 94.4 cm. When applying one dose of drugs (factor SLSD number of nutrition = 2.75 cm) in the phase of 
5-7 corn leaves the attachment height of cobs was: Kharkivkyi 195MV – 91.2 cm, DKS 2960 – 80.9 cm, DKS 2949 – 79.3 cm 
and DKS 2971 – 94.0 cm, while under the double application of drugs in the foliar nutrition, in the phase of 5-7 and of 10-12  
corn leaves it was: Kharkivkyi 195MV – 92.8 cm, DKS 2960 – 84.9 cm, DKS 2949 – 81.4 cm and DKS 2971 – 94.9 cm. While 
on the control, without the use of the foliar nutrition, the formation height of cobs was: Kharkivkyi 195MV – 81.2 cm, DKS 
2960 – 77.4 cm, DKS 2949 – 74.5 cm and DKS 2971 – 89.7 cm on average during three years of the research. The increase of 
the formation height of cobs when using the foliar nutrition was 10.0 and 11.7 cm in the hybrid Kharkivkyi 195 MB, 3.5 and 7.5 
cm in DKS 2960, 4.8 and 6.9 cm in DKS 2949, 4.3 and 5.2 cm in DKS 2971 in comparison with the control (without foliar 
nutrition) when using the one-dose and double-dose of the foliar nutrition, respectively. The attachment height of cobs in the 
hybrids of the early-ripe group ranged from 74.5 cm to 99.4 cm, it was 92.6-19.0 cm in the mid-early group of hybrids on 
average during three years of the research. The hybrids of the mid-early group of ripening (the factor of ALSD hybrids = 4.52), 
without the use of the foliar nutrition(control), had the following value for the attachment height of cobs: DKS 3472 – 104.5 cm, 
DKS 3420 – 105.0 cm, Pereyaslavskyi 230 CH – 92.6 cm and DKS 3871 – 102.8 cm. After having done the foliar nutrition 
(factor VLSD foliar nutrition = 5.05 cm), the formation height of cobs increased by 0.7-1.1 cm and was 111.8 cm in DKS 3472, 110.9 
cm in DKS 3420, 102.3 cm in Pereyaslavskyi 230V and 110.0 cm in DKS 3871. It is also necessary to note the change in the 
formation height of cobs in the mid-early group of ripening of hybrids, depending on the number of the foliar nutrition (factor 
SLSD number of treatments = 3.20 cm). Thus, in particular, when applying one foliar nutrition in the phase of 5-7 corn leaves the 
attachment height of cobs in the studied hybrids was: DKS 3472 – 111.3 cm, DKS 3420 – 109.9 cm, Pereyaslavskyi 230 CH – 
100 .8 cm and DKS 3871 – 108.3 cm, while applying the double foliar nutrition in the phase of 5-7 and 10-12 corn leaves it was: 
DKS 3472 – 112.4 cm, DKS 3420 – 111.8 cm, Pereyaslavlkyi 230V – 103.9 cm and DKS 3871 – 111.8 cm on average during 
three years of the research. In the group of the mid-ripe corn hybrids, the attachment height of cobs was 110.5 cm in DK 391, 
99.0 cm in DK 440, 103.7 cm in DKS 4964 and 101.2 cm in DK 315 (factor of the ALSD hybrid = 4.27 cm) on average during three 
years. The use of the foliar nutrition has provided the significant increase in the value of attachment height of  cobs (factor VLSD 

foliar nutrition  = 4.77 cm): DK 391 – 116.8 cm, DK 440 – 107.4 cm, DKC 4964 – 109.8 cm and DK 315 – 110.1cm.  At the same 
time, the using of the foliar nutrition only in the phase of  5-7 leaves (factor CLSD number of  foliar nutrition = 3.02 cm) provided the 
formation of cobs at the level of DK 391 – 116.0 cm, DK 440 – 106.8 cm, DKS 4964 – 108.4 cm and DK 315 – 109.2 cm, while 
under the double nutrition in the phase of 5-7 and 10-12 corn leaves, the formation height of  cobs was the highest: DK 391 – 
117.7 cm, DK 440 – 108.1 cm, DKS 4964 – 111.1 cm and DK 315 – 111.0 cm. 

By the results of the researches it is established that the formation height of cobs significantly depends on the group of 
ripeness of hybrids. The increase in the duration of the growing period contributes to the growth of the attachment height of 
cobs. The greatest value of the attachment height of cobs (102.6-118.7 cm) was in the group of mid-ripe hybrids. The 
carrying out of the foliar nutrition causes an increase in the attachment height of cobs (1.79-12.84 cm, as compared to the 
control) in all studied hybrids of corn, irrespective of the group of ripeness. The largest value of the attachment height of cobs 
(71.6-128.9 сm) was in the sample where the double using of the zinc-containing microfertilizer “Ekolyst Monozink” in the 
phase of 5-7 and 10-12 corn leaves was done. 

Key words: corn, hybrid, foliar nutrition, microfertilizers, phase of growth, bacterial drug, plant growth regulator, 
attachment height of cobs. 
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ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ, ПОПЕРЕДНИКА ТА  

ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ 
 

Наведено результати вивчення впливу тривалості зберігання зерна пшениці озимої на вміст білка, клейковини і 
клейковиноутворювальних білків, гідратаційну здатність клейковини, число падання та об’єм хліба залежно від удо-
брення та попередника. Встановлено, що хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої змінюються від елементів 
агротехнології та тривалості зберігання. Вміст білка та клейковини, а також об’єм хліба більше залежать від удоб-
рення та попередника. Тривале застосування (з 1965 р.) добрив у польовій сівозміні зменшує негативну дію попере-
дника. Вміст клейковини, гідратаційна її здатність, число падання та об’єм хліба підвищуються після 30-добового 
зберігання. Вміст клейковини збільшується завдяки підвищенню гідратаційної здатності. 

                                                      
© Господаренко Г. М., Любич В. В., Матвієнко Н. П., 2018. 



Агробіологія, 1’2018 

 

 244

ЗМІСТ 

 

Korkhova M., Kovalenko O., Khonenko L., Markova N. Productivity of soft winter wheat sort 
depending on terms length of sowing and weather  in spring-summer period......................................................... 5 

Petrenko S., Slyusarenko V. The influence of soil background optimization  and foliar top  
dressing on physiological and biochemical processes in pear trees of tavriiska variety ........................................ 11 

Примак І. Д., Войтовик М. В., Панченко О.Б., Карпенко В. Г., Левандовська С. М.,  

Панченко І. А. Еволюція теоретичних і практичних основ переходу від полицевого до  
безполицевого і поверхневого обробітку грунту в Україні до середини першої половини 20 ст. ............... 17 

Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Якість та екологічна безпека зерна озимої пшениці  вирощеної  
після бобових попередників ............................................................................................................................... 27 

Карпук Л.М., Присяжнюк О.І., Стасієв Г., Поліщук В.В., Миколайко В.П. Заcтocування 
метoдiв cиcтемнoгo аналiзу як iнcтрументу математичнoгo мoделювання  в бурякiвництвi ....................... 35 

Карпенко В.П., Івасюк Ю.І., Притуляк Р.М., Чернега А.О. Формування листкової поверхні 
рослин сої і суми хлорофілів за інтегрованої дії гербіциду  та біологічних препаратів ............................... 43 

Сторожик Л.І., Войтовська В.І. Створення та збереження колекції вівса за використання 
біотехнологічного методу ................................................................................................................................... 50 

Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. Борошномельні  
властивості зерна  пшениці спельти залежно від сорту та лінії ...................................................................... 59 

Грабовський М.Б. Обґрунтування строків сівби кукурудзи  в сумісних посівах з сорго цукровим.. 67 

Колесніков м.о., пащенко ю.п. Дія кремнієво-калійного добрива Аgroglass Stimul на  
проростання пшениці озимої в умовах  водного дефіциту .............................................................................. 76 

Кур’ята В.Г., Шаталюк Г.С. Дія фолікуру на листковий апарат, вміст вуглеводів та елементів  
живлення в листках аґрусу в зв’язку  з продуктивністю культури ................................................................. 83 

Паламарчук В.Д. Вплив позакореневих підживлень на висоту  кріплення качанів у гібридів 
кукурудзи ............................................................................................................................................................. 89 

Господаренко Г. М., Любич В. В. Хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої   
залежно від удобрення, попередника та  тривалості зберігання ..................................................................... 98 

Трус О. М. Біологічна активність чорнозему опідзоленого  після тривалого застосування  
добрив  у польовій сівозміні ............................................................................................................................. 106 

Маслікова К. П. Просторово-часова динаміка фітоіндикаційних  оцінок кислотності та  
сольового режиму техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну .............................................. 115 

Заболотний О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б.,  Розборська Л.В., Голодрига О.В. Основні 
фізіологічні процеси у рослинах  кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, в.р.  ..................................... 128 

Крикунов І. В., Адаменко Д. М., Сухомуд О. Г., Кравець І. С., Суханов С. В. Біологічні 
особливості розвитку і шкідливість  зеленої яблуневої попелиці (aphis pomi deg) в умовах  
промислових насаджень яблуні НВВ Уманського НУС ................................................................................ 136 

Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Трансформація кислотно-основних  показників ґрунту 
та баланс кальцію  за різного удобрення і вапнування .................................................................................. 144 

Сенчук М.М. Обґрунтування енергоефективної  технології виробництва біогумусу ....................... 150 

Лимар А.О., Євтушенко О.Т. Агроекологічне обґрунтування прийомів  вирощування гарбуза 
мускатного на півдні України........................................................................................................................... 158 

Любич В. В., Желєзна В. В., Улянич І.Ф. Геометрична характеристика зерна  тритикале  
залежно від сорту ............................................................................................................................................... 164 

Бунчак О.М. Вплив органічних добрив, виготовлених за новітніми технологіями, на  
продуктивність фотосинтезу  пшениці ярої в умовах західного Лісостепу ................................................. 171 

Князюк О.В., Кострець І.В., Коваленко О.А. Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність   
анісу звичайного залежно від строків сівби .................................................................................................... 179 

Розборська Л.В., Голодрига О.В., Заболотний О.І., Леонтюк І.Б. Продуктивність пшениці 
озимої на тлі застосування  гербіциду Триатлон та регулятора росту Емістим С ....................................... 185 

Сендецький В. М. Вплив елементів технології вирощування  на фотосинтетичну і насіннєву 
продуктивність  посівів соняшнику ................................................................................................................. 192 



Агробіологія, 1’2018 

 

 245

Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А., Зленко О.П. Монарх В.В. Лісовідновні процеси у 
природних  дубових лісостанах ДП «Вінницьке ЛГ» .................................................................................... 201 

Телепенько Ю.Ю. Особливості росту пагонів ожини (rubus l.)  в умовах західного Лісостепу  
України ............................................................................................................................................................... 209 

Стоцька С.В., Мойсієнко В.В., Панчишин В.З. Вплив елементів технології вирощування  
конюшини лучної на поживність листостеблової маси ................................................................................. 215 

Масальський В.П., Олешко О.Г., Левандовська С.М. Організація бази практичної  
підготовки фахівців садово-паркового господарства у Білоцерківському національному аграрному 
університеті ........................................................................................................................................................ 225 

Лозінський М.В. Адаптивність селекційних номерів пшениці озимої, отриманих від  
схрещування різних екотипів,  за кількістю колосків в головному колосі .................................................. 233 

 
 

 
 

 



Агробіологія, 1’2018 

 

 246

 
 

 

Наукове видання 

 
 

 

 
 
 
 
 

Агробіологія  

(http://agrobiologiya.net.ua/) 

 

Збірник наукових праць 
 

№ 1 (138) 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор О.О. Грушко 
Комп’ютерне верстання: С.І. Сидоренко 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
КВ № 15168-3740Р від 03.03.2009 р. 

Формат 60×841/8. Ум. др. арк. 28,6. Зам.            . Тираж 300. 
Підписано до друку     .2018. 
Видавець і виготовлювач: 

Білоцерківський національний аграрний університет, 
09117, Біла Церква, Соборна площа, 8/1, тел. 33-11-01, 

e-mail: redakciaviddil@ukr.net 
Свідоцтво внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру  
видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції  

№ 3984 ДК від 17.02.2011 р. 


