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 загальносвітові та європейські тенденції зміни кліматичних та 
агрокліматичних умов, формування політики запобігання зміні клімату 
та адаптації до неї; 

 вплив зміни клімату та екстремальних кліматичних явищ  на розвиток 
сільського господарства; 

 напрями адаптації до зміни клімату технологій вирощування 
сільськогосподарських культур; 

 вплив зміни клімату на розвиток галузі тваринництва та напрями 
адаптації до неї; 

 зниження імовірності виникнення ризиків у сільському господарстві від 
зміни клімату та екстремальних кліматичних явищ; 

 запобігання зміні клімату через збільшення абсорбції парникових газів 
та переходу до низьковуглецевих технологій у сільському господарстві; 

 вплив змін клімату на стан водних ресурсів України; 
 вплив мінливості та сезонності клімату на аквакультуру, запаси і 

розподіл основних видів риб; 
 вплив змін клімату на зміну якості продуктів харчування та негативні  

наслідки для продовольчої безпеки; 
 удосконалення освітніх програм галузей знань «Аграрні науки та 

продовольство» і «Ветеринарна медицина» щодо врахування адаптації 
сільського господарства до кліматичних змін; 

 просвітницька робота в аграрних закладах освіти в Україні з 
вищезазначених питань.  

 
Зміна клімату та сільське господарство — це два взаємозв′язані процеси 

глобального масштабу. Глобальне потепління впливає на показники у 
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СТІЙКІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ДО ВИЛЯГАННЯ ЗАЛЕЖНО 

ВІД ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ  
 
Вилягання рослин – це основна причина недоборів урожаю зерна гібридів 

кукурудзи, яка впливає на придатність посівів до механізованого вирощування та 
збирання. У разі вилягання рослин на ранніх фазах росту та розвитку 
спостерігається різке зниження врожаю через погіршення в полеглих рослин 
фотосинтетичних процесів, кореневого живлення, відтоку поживних речовин у 
зерно, внаслідок чого знижується і врожайність, а на пізніх – призводить до 
ускладнення комбайнового збирання врожаю. З одного боку, стійкість рослин до 
вилягання залежить від прояву ознак, що його обумовлюють – міцності стебла, 
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його пружності (здатності протидіяти зламу) та будови, і здатності до укорінення, 
тобто розвитку повітряних коренів та стійкості проти шкідників і хвороб, а з іншого 
– від прийомів агротехніки. 

Саме недостатність інформації щодо впливу позакореневих підживлень на 
стійкість до вилягання гібридів кукурудзи, особливо в умовах зміни клімату, 
робить такі дослідження необхідними та актуальними. 

Польові дослідження проводилися в умовах Лісостепу Правобережного 
на Державному підприємстві в дослідному господарстві «Корделівське» 
Інституту картоплярства НААН України (с. Корделівка, Калинівський р-н, 
Вінницька обл.) протягом 2011-2013 рр.  

Для дослідження впливу позакореневих підживлень на стійкість 
гібридів кукурудзи до вилягання висівали 12 гібридів кукурудзи різних груп 
стиглості, зокрема ранньостиглої – Харківський 195 МВ, DКС 2960, DКС 
2949, DКС 2971, середньоранньої – DКС 3472, DКС 3420, Переяславський 230 
СВ та DКС 3871, середньостиглої – DК 391, DК 440, DКС 4964 та DК 315. 
Оригінаторами гібридів DКС та DК є компанія «Dekalb» Монсанто Україна, 
Харківський 195 МВ – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва м. Харків, 
Переяславський 230СВ – Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, 
Черкаський інститут агропромислового виробництва УААН.  

Основними ґрунтами є чорноземи глибокі середньосуглинкові на лесі. 
У дослідах визначали кількість полеглих рослин у разі застосування 15 
денного перестою, після настання повної стиглості зерна. За цього методу 
стійкість кукурудзи до вилягання оцінюється кількістю рослин, що полягли, 
вираженою у відсотках від їх загальної кількості на дослідній ділянці після 15-20 
денного перестою в полі. Полеглими вважають ті рослини, головне стебло яких 
нахилене нижче 45º до поверхні ґрунту. 

Сівбу проводили сівалкою СУПН-8 оновленою з нормою висіву  
75 тис. шт. насінин на гектар. Повторність – чотириразова. Розміщення 
ділянок – методом рендомізованих блоків. Площа посівної ділянки – 25 м2, 
облікової ділянки – 10,5 м2.  

Як результат досліджень установлено взаємозв’язок кількості полеглих 
рослин та позакореневих підживлень. Крім того, необхідно зазначити про 
залежність кількості полеглих рослин і кількості рослин, уражених хворобами та 
пошкоджених шкідниками. Кількість полеглих рослин змінювалася залежно 
від біологічних особливостей гібрида. У середньому за три роки у гібридів 
ранньостиглої групи кількість полеглих рослин становила: 
Харківський 195МВ – 14,9%, DКС 2960 – 4,7%, DКС 2949 – 11,3% та 
DКС 2971 – 4,6%. 

Позакореневі підживлення зменшували кількість полеглих рослин в 
групі ранньостиглих гібридів: Харківський 195МВ – 13,3%, DКС 2960 – 4,3%, 
DКС 2949 – 10,6% та DКС 2971 – 3,9%, тоді як на контролі (без позакореневих 
підживлень) кількість полеглих рослин цих гібридів становила: Харківський 
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195МВ – 28,2%, DКС 2960 – 7,4%, DКС 2949 – 16,16% та DКС 2971 – 9,7%. 
Аналізуючи вплив кількості позакореневих підживлень на кількість 

полеглих рослин, слід зазначити, що під час проведення одного 
позакореневого підживлення у фазі 5-7 листків кукурудзи, кількість полеглих 
рослин становила Харківський 195МВ – 14,0%, DКС 2960 – 3,7%, DКС 2949 
– 12,0% та DКС 2971 – 4,9%, а під час проведення двох позакореневих 
підживлень у фазу 5-7 та 10-12 листків кукурудзи – Харківський 195МВ – 
12,5%, DКС 2960 – 5,0%, DКС 2949 – 9,3% та DКС 2971 – 2,9%. 

Гібриди кукурудзи середньоранньої групи стиглості так само, як і 
скоростиглі форми, відрізнялися різною кількістю полеглих рослин. 
Найбільш стійкими до вилягання виявилися гібриди, які в середньому за три 
роки мали таку кількість полеглих рослин DКС 3871 – 9,0% та 
Переяславський 230СВ – 11,4%. У гібридів DКС 3420 та DКС 3472 кількість 
полеглих рослин становила 12,4%та 14,7 відповідно.  

Проведення позакореневих підживлень сприяло зменшенню кількості 
полеглих рослин DКС 3871 – 8,0%, Переяславський 230СВ – 11,0%, DКС 3472 
– 14,3% та DКС 3420 – 12,3%. Тоді як на контролі (без підживлень) кількість 
полеглих рослин у цих гібридів становила 17,0%, 14,5%, 18,0% та 12,7%, 
відповідно. 

Одноразове позакореневе підживлення у фазу 5-7 листків кукурудзи 
кількість полеглих рослин, в середньому за три роки, становила DКС 3472 – 
15,1%, DКС 3420 – 11,6%, Переяславський 230СВ – 12,0% та DКС 3781 – 
8,8%, в разі дворазового підживлення – DКС 3472 – 13,5%, DКС 3420 – 13,0%, 
Переяславський 230СВ – 9,9% та DКС 3781 – 7,3%. 

У групі середньостиглих гібридів кукурудзи DК 391, в середньому за 
три роки, мав 4,7% полеглих рослин, гібрид DК 440 – 5,8%, DКС 4964 – 4,9% 
та DК 315 – 9,8%. 

Застосування одного позакореневого підживлення у фазу 5-7 листків 
кукурудзи кількість полеглих рослин становила DК 391 – 3,4%, DК 440 – 5,7%, 
DКС 4964 – 4,7% та DК 315 – 9,2%, а двох – DК 391 – 5,3%, DК 440 – 4,9%, 
DКС 4964 – 4,9% та DК 315 – 9,7%. 

Також слід зазначити про зміну кількості полеглих рослин за роки 
дослідження. Так, зокрема в 2011 році кількість полеглих рослин у 
досліджуваних гібридів кукурудзи становила 6,1%, в 2012 році – 16,7% та в 
2013 році – 4,2%. Збільшення кількості полеглих рослин у 2012 році пов’язано 
із стресовими умовами через вологозабезпечення та високі показники 
температурного режиму в період вегетації гібридів кукурудзи, що в кінцевому 
результаті вплинуло на формування механічних тканин нижньої частини 
стебла з недостатньою міцністю, що і збільшило кількість полеглих рослин у 
цей рік.  

У 2012 році, через ці стресові умови, ми спостерігали появу часткового 
стеблового вилягання рослин в основі стебла (1-3 міжвузля від поверхні 
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ґрунту), яке в літературі дістало назву «гусяча шия» (рис. 1).  
Цей тип вилягання спостерігався у таких гібридів, як DК 315, DКС 2787, 

DКС 4964, Переяславський 230СВ. 

 
Рис. 1. Стеблове вилягання рослин у гібрида DКС 2787 
 
Висновки. У 2012 році, через згадані стресові умови, ми спостерігали 

збільшення кількості рослин, які полягли (16,7%), через недостатній розвиток 
механічних тканин стебла. Проведення позакореневого підживлення забезпечує 
зменшення кількості полеглих рослин на 3,1-15,0% у групі ранньостиглих 
гібридів, середньоранніх – 0,4-9,0% та середньостиглих – 1,0-4,2%, порівняно із 
контролем (без підживлень). На нашу думку, це пов’язано із поліпшенням 
біохімічних реакцій у рослинному організмі, кращому розвитку механічних 
тканин стебла та збільшення кількості живих клітин у тканинах стебла. Найменшу 
кількість полеглих рослин, порівняно із контролем, у досліджуваних гібридів 
кукурудзи спостерігали на варіантах, де вносили мікродобрива «Росток 
кукурудза» та «Еколист моноцинк». Ці варіанти забезпечували високу стійкість 
досліджуваних гібридів кукурудзи до вилягання.  
 
 
 
 
  

Вилягання у 
вигляді «гусячої 
шиї» 
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ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КУКУРУДЗИ ПІД ЧАС 

ВИРОЩУВАННЯ НА ЗЕРНО ЗАЛЕЖНО ВІД ОПТИМІЗАЦІЇ 
ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ 

 
У сучасних умовах ведення аграрного виробництва у зв’язку з високою 

вартістю мінеральних добрив і зростаючим попитом на органічну продукцію 
все більшої актуальності набуває використання добрив нового типу, серед 
яких провідне місце займають мікробіологічні препарати, гумати та 
біодобрива, які сприяють кращій тарнсформації важкодоступних сполук з 
ґрунту в рослину, поліпшують ростові процеси, підвищують продуктивність 
та якість рослинницької продукції.  

Дослідженнями з вивчення впливу торф’яного Гумату калію на рівень 
врожайності зерна кукурудзи встановлено, що найбільша прибавка 
врожайності зерна кукурудзи отримана на фоні внесення повної дози добрив 
(гній 30 т/га + N60P60K60) + обробка насіння + обприскування посіву у фазу 3–
5 листа – 0,80 т/га. На варіанті обробка насіння (0,25 л/т) найбільшу прибавку 
врожайності отримано на цьому ж фоні – 0,42 т/га. 

Дослідження, проведені у Харківському національному аграрному 
університеті ім. В. В. Докучаєва, показали, що оброблення насіння 
ранньостиглого гібрида кукурудзи Харківський 195 МВ гуміновим 
стимулятором росту ГК – 4 МК підвищує індивідуальну продуктивність 
рослин – збільшується кількість качанів на рослині на 0,3 штуки, довжина 
качана – на 1,2–1,3 см, діаметр качана – на 0,6– 0,5 см більше, ніж на варіантах 
К – 1 і К – 2 Збільшується також кількість зерен у ряду на 5,1–5,3 штуки і масу 
1000 насінин – на 0,18–0,19 г. Приріст урожайності порівняно з контрольним 
варіантом К – 1 становить 0,81 т /га і з контрольним варіантом К – 2 – 0,78 
т/га. 

На нашу думку, важливим питанням під час вирощування такої 
стратегічної культури, як кукурудза, є більш широке вивчення особливостей 
ростових процесів рослин, а також формування їх продуктивності залежно від 
застосування гумату калію та його поєднання із органо-мінеральним 
добривом HELPROST в умовах Лісостепу правобережного, що у цьому 
регіоні вивчають вперше та має високу наукову цінність, актуальність та 
виробничу доцільність. 

Польові дослідження проводили на дослідному полі Вінницького 
національного аграрного університету, яке розташоване у с. Агрономічне. 


