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Постановка проблеми. У сучасних умовах ро-

звитку сільського господарства за постійного під-
вищення цін на енергоресурси та мінеральні доб-
рива виникає гостра потреба у пошуку технологіч-
них рішень при вирощуванні кукурудзи на силос, 
які б дали змогу забезпечити рослини поживними 
речовинами в період вегетації, не знижували про-
дуктивності та зменшували собівартість виробниц-
тва. Вивчення та розробка нових рішень стосовно 
виробництва рослинної сировини для заготівлі 
високоякісного силосу повинна базуватись на 
використанні сучасних науково-технологічних під-
ходів, які забезпечують створення сприятливих 
умов у розкритті генетичного потенціалу гібридів 
кукурудзи на основі використання ресурсоощадних 
технологій вирощування [1]. 

Застосування добрив впливає не тільки на мі-
неральне живлення рослин, але і на їх режим 
водоспоживання, що має особливе значення в 
районах з недостатнім та нестійким зволоженням. 
Добрива є фактором, що визначає врожайність 
рослин, але може змінюватися залежно від ґрунто-
вих і кліматичних умов кожного регіону. Це перед-
бачає коригування доз добрив для кожного регіону 
з врахуванням типу ґрунту [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Се-
ред багатьох факторів, які підвищують потенціаль-
ну продуктивність сортів та гібридів, важливу роль 
відіграють добрива, особливо азотні. Вміст азоту, 
як правило, є недостатнім в рослинах сорго цукро-
вого і кукурудзи [3]. 

Кукурудза при вирощуванні на силос витрачає 
на 56% більше азоту, на 74% більше фосфору та 
на 38% більше калію, у порівнянні з вирощуванням 
на зерно [4]. 

В умовах Казахстану найвища врожайність зе-
леної і сухої маси середньоранніх гібридів кукуру-
дзи отримана при внесенні мінеральних добрив 
Ν60Р90К30. Приріст урожайності зеленої маси, порі-
вняно з контролем при застосуванні такої дози 
становила – 72,4–77,8 ц / га, або 31,5–33,4% в 
залежності від гібриду [5]. 

В Степу України встановлено високу чутливість 
гібридів кукурудзи ранньостиглої групи до внесен-
ня мінеральних добрив (прибавка 5,6–6,0 т / га) в 
порівнянні з середньостиглими (2,8–4,0 т / га). 
У посушливі роки прибавка від застосування доб-
рив нижча на 32%, чим у сприятливі за вологоза-
безпеченістю роки [6]. 

За даними отриманими на Самарській дослід-
ній сільськогосподарській академії, урожайність 
зеленої маси кукурудзи на силос, на фоні без доб-
рив, складала 16,8 т/га, а при внесенні азотних 
добрив коливалася від 21,9 до 23,6 т / га [7]. 

Внесення під передпосівну культивацію різних 
доз азотних добрив позитивно впливало на ріст і 
розвиток рослин гібридів кукурудзи різних груп 
стиглості. Збільшення показників структури врожаю 
та індивідуальної продуктивності рослин кукурудзи 
відмічено при застосуванні дози добрив N135 під 
передпосівну культивацію, що в кінцевому резуль-
таті позитивно впливає на збір врожаю зеленої 
маси з одиниці площі [8]. 

Метою досліджень було вивчення формування 
елементів структури врожаю та продуктивності куку-
рудзи залежно від фону мінерального живлення. 

Матеріали та методика досліджень. Польові 
досліди проводили в 2011–2014 рр. в умовах дос-
лідного поля Білоцерківського національного агра-
рного університету. Ґрунт дослідної ділянки – чор-
нозем типовий вилугуваний, середньоглибокий, 
малогумусний, грубопилувато-легкосуглинковий на 
карбонатному лесі.  

В досліді висівали середньостиглий гібрид ку-
курудзи Моніка 350 МВ на фоні наступних доз 
мінеральних добрив: 1. контроль (без добрив); 
2. N60P40K40; 3. N80P60K60; 4. N100P80K80. 

Попередник – пшениця озима. Площа ділянки – 
19,6 м2, облікової – 9,8 м2, розміщення ділянок 
послідовне, методом систематичної рендомізації. 
Агротехніка в дослідах відповідала загальноприй-
нятій для центрального Лісостепу України. Мінера-
льні добрива (нітроамофоска) вносили під основ-
ний обробіток та передпосівну культивацією, від-
повідно до схеми досліду. Збирання кукурудзи на 
силос проводили поділяночно у фазі воскової 
стиглості зерна. Вміст сухої речовини визначали 
шляхом висушування зразків в сушильній шафі при 
температурі 105° С до постійної ваги. Польові 
досліди проводили відповідно до методичних ре-
комендацій [9–10].  

Результати досліджень. За результатами на-
ших досліджень, залежно від фази росту і розвитку 
рослин та застосування мінеральних добрив, вста-
новлено, що частка органів рослин кукурудзи у 
структурі врожаю змінюється. Інтенсивний ріст і 
розвиток рослин кукурудзи відмічався від фази 10–
11 листків до молочно-воскової стиглості зерна. 
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На варіанті без застосування добрив у гібри-
да Моніка 350 МВ у перший період визначення 
(10–11 листків) маса листків становила 0,10 кг, 
стебла – 0,14 кг. Застосування N60P40K40 забез-

печувало підвищення маси листків на 20,0%, 
стебел – на 23,4%, а маси всієї рослини на 
20,8% порівняно з неудобреними варіантами 
(табл.1).  

 

Таблиця 1 – Структура врожаю рослин гібрида кукурудзи Моніка 350 МВ залежно 
від доз мінеральних добрив, кг, (середнє за 2011–2014 рр.) 

Фон мінераль-
ного живлення 

Частини росли-
ни 

Фази росту і розвитку рослин 
10–11 
листків 

цвітіння 
волоті 

молочна 
стиглість 

зерна 

молочно-
воскова стиг-
лість зерна  

воскова 
стиглість 

зерна 

Без добрив 

листя 0,10 0,13 0,14 0,15 0,13 
стебло 0,14 0,48 0,40 0,43 0,39 
качан – – 0,27 0,33 0,36 

ціла рослина 0,24 0,61 0,81 0,91 0,88 

N60P40K40 

листя 0,12 0,14 0,15 0,16 0,14 
стебло 0,17 0,55 0,45 0,47 0,43 
качан – – 0,32 0,37 0,42 

ціла рослина 0,29 0,69 0,92 1,00 0,99 

N80P60K60 

листя 0,13 0,15 0,16 0,16 0,14 
стебло 0,19 0,57 0,47 0,51 0,45 
качан – – 0,35 0,38 0,44 

ціла рослина 0,32 0,72 0,98 1,05 1,03 

N100P80K80 

листя 0,14 0,16 0,16 0,17 0,15 
стебло 0,21 0,58 0,49 0,53 0,48 
качан – – 0,37 0,42 0,46 

ціла рослина 0,35 0,74 1,02 1,12 1,09 
 
Внесення максимальної дози добрив 

(N100P80K80) забезпечило підвищення маси рослин 
у цю фазу на 38,2%.  

У фазу 10–11 листків частка листя у загальній 
масі була найбільшою і залежно від рівня удоб-
рення становила 40,0–41,7%. В подальшому від-
бувається зростання масової частки листя в струк-
турі врожаю кукурудзи, але у відсотковому співвід-
ношенні вона зменшується та відповідно складає: 
у фазу цвітіння волоті 20,3–21,6%, у фазу молочної 
стиглості зерна 15,7–17,3%, молочно-воскової 
стиглості зерна – 15,2–16,5%, у фазу воскової 
стиглості зерна – 13,6–14,8%. 

Частка стебла у загальній масі рослини збільшу-
ється до фази цвітіння волоті, далі вона зменшуєть-
ся, у фазі молочної стиглості зерна, за рахунок появи 
качана, але у масовому співвідношенні продовжує 
зростати до фази молочно-воскової стиглості зерна. 
У фазу цвітіння волоті, маса стебла становить за 
варіантами досліду 0,48–0,58 кг або 78,4–79,7%. 

за рахунок появи качана, у фазу молочної стиг-
лості зерна, частка стебла зменшується до 48,0–

49,4%, у молочно-восковій стиглості зерна – 47,3–
48,6%, у восковій стиглості зерна – 43,4–44,5%. 

Від початку формування качанів, у фазі молоч-
ної стиглості кукурудзи, його відсоток постійно 
збільшується у загальній масі рослини до фази 
воскової стиглості зерна. На контрольному варіанті 
без застосування добрив, у фазу молочної стигло-
сті зерна, частка качанів складає 33,3%. Внесення 
добрив зумовлює збільшення частки качанів до 
34,8–36,3% від загальної маси рослин. 

У фазу молочно-воскової стиглості зерна відмі-
чено максимальні показники індивідуальної проду-
ктивності рослини. Застосування добрив підвищу-
вало масу рослин кукурудзи на 9,8–22,1% порівня-
но з неудобреним варіантом.  

Внесення мінеральних добрив сприяло підви-
щенню сухої маси однієї рослини починаючи з 
фази 10–11 листків, та більш суттєво – в другій 
половині вегетаційного періоду. Приріст сухої маси 
однієї рослини в фазу 10–11 листків при застосу-
ванні N100P80K80, порівняно з варіантом без добрив 
становив 30,2% (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динаміка накопичення сухої маси рослинами кукурудзи залежно від фону мінерального 

живлення (середнє за 2011–2014 рр.), кг / рослину 
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У фазу цвітіння волотей різниця між контролем і 
варіантом з максимальною кількістю добрив стано-
вила 14,1%. В фазі молочно-воскової стиглості зерна 
спостерігалась подібна тенденція, але різниця між 
дозами добрив збільшувалась до 10,0–10,5%. 

Аналіз урожайності зеленої маси кукурудзи сві-
дчить, що вона в основному залежала від рівня 
мінерального живлення а також погодних умов 
вегетаційного періоду (табл. 2). 

Таблиця 2 – Урожайність зеленої маси гібриду кукурудзи Моніка 350 МВ, т / га 
Фон мінерального 

живлення 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 
Без добрив 30,7 25,8 32,9 35,6 31,3 
N60P40K40 41,2 34,6 43,5 45,1 41,1 
N80P60K60 46,8 38,6 45,6 52,3 45,8 
N100P80K80 51,0 41,8 50,6 56,9 50,1 
НІР05, т/га 1,7 1,5 1,7 1,9  

 
Значний вплив на формування урожайності 

здійснювали погодні умови. В більш сприятливі за 
гідротермічним режимом 2011 і 2013–2014 рр. 
урожайність зеленої маси на фоні внесення 
N100P80K80 у гібриду Моніка 350 МВ, становила 
50,6–56,9 т / га. В несприятливих умовах 2012 р. 
внаслідок високих температур і недостатньої кіль-
кості опадів у літній період урожайність зеленої 
маси кукурудзи зменшилась в середньому на 19,6–
25,4% залежно від варіанту удобрення.  

Приріст урожайності зеленої маси від застосу-
вання дози добрив N60P40K40, становив 9,8 т / га, а 
за внесення N80P60K60 і N100P80K80 –14,6 і 18,8 т / га 
порівняно з неудобреним варіантом.  

Накопичення сухої маси рослин залежить від ко-
ефіцієнта використання ФАР, розміру листової 
поверхні та тривалості її функціонування. Результа-
том роботи фотосинтетичного апарату рослин є 
кількість накопиченої сухої речовини з одиниці пло-

щі, тому важливо, щоб продукти фотосинтезу най-
більш раціонально використовувались на форму-
вання врожаю культури. на утворення органічних 
речовин рослини використовують близько 0,2% 
поглинутої води, а 99% її випаровується. внесення 
мінеральних добрив зменшує на 20–36% витрати 
води на утворення сухої речовини рослин [11].  

Загальний збір сухої речовини від фази форму-
вання зерна до молочної стиглості підвищується 
на 25%, молочно-воскової – на 50%, воскової – на 
63%, середньодобовий приріст складає відповідно: 
0,21; 0,19 і 0,07 т / га [12]. 

У середньому за роки досліджень у фазу воско-
вої стиглості зерна кукурудзи найбільший збір сухої 
речовини отримали на максимальному фоні удоб-
рення (N100P80K80) – 14,6 т / га, що на 5,1 т / га біль-
ше, ніж на неудобреному варіанті, та на  2,2 і 1,0 т / 
га ніж за внесення N60P40K40 і N80P60K60 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Урожайність сухої речовини кукурудзи під впливом різних доз добрив, т / га 

 
У роки досліджень максимальна урожайність 

сухої речовини зафыксована у 2014 р. – 11,2–
17,2 т / га, мінімальна у несприятливому за погод-
ними умовами 2012 р. – 7,6–11,7 т / га, що менше 
на 40,3–47,1%. У 2011 і 2013 рр. збір сухої речови-
ни був на рівні 9,2–14,6 і 10,1–15,0 т / га. 

Висновки. Рівень мінерального живлення 
впливає на покращення структурних показників 
врожаю зеленої маси кукурудзи за рахунок зрос-

тання частки стебел та качанів у загальній масі 
рослин. Застосування добрив забезпечило зрос-
тання зеленої маси рослин кукурудзи на 9,8–
22,1%, а сухої на 7,7–19,2% порівняно з неудобре-
ним варіантом. Внесення мінеральних добрив у 
дозі N100P80K80 дозволяє отримати врожайність 
зеленої та сухої маси гібриду кукурудзи Моніка 
350 МВ – 50,1 і 14,6 т / га, що вище на 18,8 і 5,1 т / 
га порівняно з контролем.  
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