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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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ВИСОТА РОСЛИН У ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ  

ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ 
 

Продуктивність вирощування культур точного посіву, зокрема і 
кукурудзи істотно залежить від дотримання основного агротехнічного заходу 
– строку сівби. Строк сівби впливає на забезпечення рослин кукурудзи 
основними факторами життя теплом та вологою, а відповідно і на ріст і 
розвиток рослин. Формування оптимальних лінійних розмірів рослин – це не 
лише придатність до механізованого вирощування та збирання, але й елемент 
фотосинтетичної системи, від якої залежить кількість органічної речовини, 
яка утворюється в процесі фотосинтезу. Тому вивчення залежності строків 
сівби та лінійних розмірів рослин є необхідною й актуальною.  

Висота рослин та обвисання качанів впливають на якість збирання, його 
швидкість і енерговитрати. Що вища рослина, то більші затрати на збирання. 
Тому для гібридів зернового типу важливо мати невелику висоту рослин (150-180 
см) і оптимальне (не менше 50 см) прикріплення господарсько-цінного качана. 

Висота рослин і висота прикріплення качана залежить від біологічних 
особливостей рослин та умов їх вирощування. Відсутність вологи в ґрунті і високі 
температури знижують як висоту рослин, так і висоту прикріплення качанів. 

Дослідження впливу строків посіву на комплекс господарсько-цінних 
ознак, в тому числі і лінійні розміри рослин, та продуктивність гібридів кукурудзи 
різних груп стиглості проводилися протягом 2011-2013 рр. У дослідженнях 
використовували гібриди вітчизняної селекції (Харківський 195МВ та 
Переяславський 230СВ) і компанії «Монсанто» DКС 2870, DКС 2960, DКС 
2949, DКС 2787, DКС 2971, DКС 3476, DКС 3795, DКС 3472, DКС 3420, 
DДКС 3871, DК 391, DКС 3511, DК 440, DКС 4964, DКС 4626, DК 315, як 
найбільш продуктивні із трьох груп стиглості – ранньостиглої, 
середньостиглої та середньоранньої.  

Польові дослідження закладалися в ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН 
України, с. Корделівка Калинівського району, Вінницької області. Яке 
розташоване згідно із зональною приналежністю в центральній частині Лісостепу 
Правобережному.  

Ґрунти – чорноземи глибокі середньо суглинкові на лесі. Потенціал їх 
родючості оцінюється як підвищений. Агрохімічне оцінювання цих ґрунтів 
становить 68 балів, а екологоагрохімічна – 63 бали. 

Сівбу проводили сівалкою СУПН-8 оновленою, із нормою висіву 75 тис. 
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шт. насінин на гектар. Повторність у дослідах для гібридів – 3-4-х разова. 
Розміщення ділянок – методом рендомізованих блоків. Площа посівної ділянки 
25 м2, облікової ділянки 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 загальноприйнятими методиками для кукурудзи. 

Результатами проведених досліджень визначено суттєву залежність лінійних 
розмірів рослин із генетичними особливостями гібрида, групи стиглості та 
агротехніки вирощування. 

Ми визначили, що на висоту рослин істотний вплив має тривалість 
вегетаційного періоду рослин. Так у групі ранньостиглих гібридів кукурудзи 
висота рослин, в середньому за три роки становила – 250,3 см, у групі 
середньоранніх гібридів – 271,5 см, а в групі середньостиглих гібридів – 
277,6 см.  

У групі ранньостиглих гібридів, у середньому за три роки досліджень, 
найбільшу висоту рослин показали такі гібриди, як DКС 2787 – 266,9 см, DКС 
2870 – 264,2 см та DКС 2971 – 264,0 см, найменш високорослими у цій групі 
гібридів виявилися DКС 2949 – 222,3 см, DКС 2960 – 236,2 см та 
Харківський 195МВ – 248,2 см. У групі середньоранніх гібридів найкращі 
лінійні розміри рослин відзначено у таких гібридів DКС 3472 – 281,3 см, DКС 
3420 – 276,7 см, DКС 3476 – 273,2 см. Найменшу висоту рослин, в середньому 
за три роки, у групі середньоранніх гібридів відзначено у таких гібридів, як 
Переяславський 230СВ – 260,8 см та DКС 3795 – 264,2 см. У групі 
середньостиглих гібридів найбільш високорослими, за три роки досліджень, 
виявилися гібриди DК 391 – 288,0 см, DКС 4964 – 284,1 см та DК 315 – 
278,3 см.  

Найвище значення висоти рослин було отримано за раннього терміну 
посіву, порівняно із середнім та пізнім. Так, у середньому за три роки, висота 
рослин за раннього строку посіву у групі ранньостиглих гібридів становила 
255,7 см, середньоранніх – 278,9 см та середньостиглих – 283,3 см, за другого 
(середнього) терміну посіву висота рослин становила – 250,7 см, 270,2 та 278,8 
см, а за пізнього строку посіву – 244,6 см, 265,3 та 270,7 см, відповідно для 
ранньостиглої, середньоранньої та середньостиглої групи.  

Оцінювання варіювання висоти рослин за коефіцієнтом варіації (V) та за 
вирівняністю за висотою показала, що варіювання висоти рослин стебла в 
сукупності досліджуваних гібридів кукурудзи має низьке (2011-2013 рр.) 
значення варіювання (V=6,30-6,97).  

Коефіцієнт варіації є відносним показником зміни. Зміну прийнято вважати 
незначною, якщо коефіцієнт варіації не перевищує 10%. Найвищі показники в 
2011 році зафіксовано на ділянках, де використовували ранній термін сівби 
кукурудзи 6,83%, а найнижчі показники варіації 6,48% були отримані за 
застосування другого строку сівби. У 2012 році коефіцієнт варіації становив 6,89-
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6,97% і був найвищим за роки дослідження. У 2013 році коефіцієнт варіації за 
раннього строку сівби становив 6,54%, середнього – 6,33% та пізнього 6,3%. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 
1. Висота рослин істотно залежить від групи стиглості гібридів та їх 

генетичних особливостей. Зокрема збільшення тривалості вегетації зумовлює 
зростання лінійних розмірів рослин і найбільше значення висоти рослин 
відзначено у групі середньостиглих гібридів – 253,8-309,4 см.  

2. Встановлено, що на висоту рослин суттєвий вплив здійснює строк 
посіву, так у разі застосування раннього строку сівби отримано максимальне 
значення висоти рослин (255,7-283,3 см) у досліджуваних гібридів, і навпаки 
запізнення із строками посіву призводить до зниження лінійних розмірів 
рослин. Ця тенденція пов’язана перш за все із суттєво відмінним 
забезпеченням рослин під час використання різних строків сівби вологою та 
теплом.  

3. Значний вплив на висоту рослин гібридів кукурудзи мають кліматичні 
умови року, так зокрема, найбільш сприятливими для росту і розвитку рослин 
були 2011 та 2013 роки, тоді як у 2012 році через високу температуру та 
дефіцит вологи спостерігалося значне зниження лінійних розмірів рослин у 
досліджуваних гібридів кукурудзи.  

4. Коефіцієнт варіації висоти рослин є не значним і суттєво не 
відрізняється за показниками, найвищі показники зафіксовано на ділянках, де 
використовували ранній термін сівби кукурудзи 6,54-6,83%, а найнижчі 
показники варіації 6,33-6,48% були отримані під час застосування другого 
строку сівби.  
 
  


