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ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ПІД 

ВПЛИВОМ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ 

 

Основним органом фотосинтезу кукурудзи є листок, а формування оптимальної площі 

листкової поверхні це основа ефективної фотосинтетичної діяльності рослин. Тому для 

оптимального проходження фотосинтезу посів кукурудзи має мати певну площу листкової 

поверхні. В даному випадку вона розглядається, як засіб нагромадження пластичних речовин. 

Вивчення можливості регулювання загальної площі листкової поверхні та окремих ярусів 

листків у кукурудзи за рахунок використання позакореневих підживлень дозволить істотно 

покращити нагромадження пластичних речовин у процесі фотосинтетичної діяльності рослин 

кукурудзи. У зв’язку із цим дослідження в даному напрямку є доцільними та актуальними.  

За допомогою агротехнічних прийомів, особливо системи удобрення елементами 

живлення, можна значно покращити процес фотосинтезу і тим самим підвищити урожай. До 

комплексу агротехнічних заходів які впливають на процес фотосинтезу належить: забезпеченість 

рослин водою і мінеральними елементами живлення, в тому числі мікроелементами (міддю, 

цинком тощо). Від них залежить активність роботи всього фотосинтезуючого апарату рослин. 

Метою проведення нами досліджень було вивчення впливу позакореневих підживлень 

мікродобривами «Росток кукурудза», «Еколист моноцинк», регулятором росту рослин 

«Вимпел» та бактеріальним препаратом «Біомаг» на площу листової поверхні гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості.  

Дослідження проводили у 2011-2013 рр. в дослідному господарстві ДП ДГ 

«Корделівське» ІК НААН України. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний 

малогумусний середньо суглинковий на лесі, вміст гумусу (за Тюріним) в орному шарі 4,6 %. 

Схема досліду: фактор А – гібриди кукурудзи різних груп стиглості: Харківський 195 МВ, 

DКС 2960, DКС 2949, DКС 2971, середньоранньої групи DКС 3472, DКС 3420, 

Переяславський 230 СВ, DКС 3871, середньостиглої групи DК 391, DК 440, DКС 4964, DК 

315, фактор В – позакореневі підживлення – контроль (без підживлень), внесення 

мікродобрив «Еколист моноцинк» та «Росток кукурудза», бактеріального препарату 

«Біомаг», регулятора росту рослин «Вимпел», фактор С – кількість позакореневих 

підживлень – одне у фазу 5-7 листків кукурудзи та два у фазу 5-7 та 10-12 листків кукурудзи.  
В результаті проведених нами досліджень встановлено, що на площу листкової 

поверхні впливала група стиглості гібридів, так зокрема у групі ранньостиглих її площа, в 
середньому за три роки, складала – 21,7-31,8 тис. м2/га, середньоранніх – 34,2-41,1 тис. м2/га 
та середньостиглих гібридів – 36,4-42,1 тис. м2/га. Максимальними показниками площі 
фотосинтетичної поверхні листків рослин кукурудзи виділилися такі гібриди: DКС 2971 та 
Харківський 195 МВ (ранньостигла групу), DКС 3871, DКС 3472 та Переяславський 230СВ 
(середньорання група), DК 391 та DКС 4964 (середньостиглої групи). 

Отже, при проведенні позакореневих підживлень площа листкової поверхні зростала 
на 0,6-5,6 тис. м2/га, в порівнянні із контролем (без підживлень). Найбільше значення 
загальної площі листкової поверхні (28,9-41,9 тис. м2/га) відмічено на варіанті де 
застосовували дворазове внесення у фазу 5-7 та 10-12 листків кукурудзи мікродобрива 
«Еколист моноцинк», зростання площі листової поверхні, порівняно із контролем, становить 
2,4-5,0 тис. м2/га., а кращим в досліді виявився гібрид середньостиглої групи DК 391. 

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f&translation=section&srcLang=ru&destLang=en
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