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У світовій практиці головним напрямом аграрної політики є 

забезпечення населення продуктами харчування, основою якого є 

виробництво зерна сільськогосподарських культур. У вирішенні цієї 

проблеми важлива роль належить кукурудзі, одній із найбільш 

продуктивних і цінних за біологічними властивостями культур [1, 3]. 

Кукурудза відзначається цілим рядом кормових і харчових 

властивостей, використовується в різноманітних галузях сільського 

господарства і переробної промисловості. Її зерно містить 9-12 % білків, 

65- 70 вуглеводів, 4-8 олії, 1,5 % мінеральних речовин, з якого 

виготовляють 3500 видів продукції – борошно, крупу, харчовий крохмаль, 

цукор, сироп, рослинну олію, прохолодні напої, пиво, етиловий спирт, 

гліцерин, органічні кислоти, вітамін Е, консерви (цукрова кукурудза) та 

інші вироби. Із листя, стебел та стрижнів качанів виробляють папір, 

целюлозу, ацетон, метиловий спирт, лінолеум, віскозу активоване вугілля, 

пластмасу, анестезуючі засоби [2, 6]. 

За даними багатьох досліджень високий рівень агротехніки, 

впровадження високопродуктивних сортів та гібридів, інтегрований захист 

культури від шкідливих організмів, оптимальні режими зрошення і 

живлення забезпечують одержання до 100-120 ц/га зерна кукурудзи [19]. 

Для отримання високих і стабільних врожаїв зерна цієї культури необхідно 

проводити добір пристосованих до умов зони кращих гібридів і 

створювати відповідний режим їх вирощування за допомогою 

агротехнічних заходів. [2, 4]. 

Метеорологічні дані, які характеризують погодні умови вегетаційного 



періоду кукурудзи, дали можливість розрахувати показники природної 

вологозабезпеченості, які визначаються за дефіцитом випаровування. 

Отже, ґрунтово-кліматичні умови є сприятливими для формування 

високих і сталих урожаїв кукурудзи, але через недостатню кількість опадів 

при значному надходженні теплових ресурсів потенційні можливості рослин 

не завжди реалізуються. Ось чому, одержання високих і сталих врожаїв цієї 

культури. 

В досліді вивчались гібриди кукурудзи фірми «Монсанто» DKC 291;  

DKC 2971;  DKC 3871;  DK 410;  DKC 5170; DKC 5276. Без позакореневого 

підживлення (контроль). Позакореневе підживлення - фаза 5-7 листків. 

Позакореневе підживлення - фаза 10-12 листків. 

Рівень урожайності кукурудзи і якість її зерна значною мірою залежить від 

дотриманням вимог технології вирощування. Ефективність виробництва зерна 

цієї культури залежить від її вирощування з врахуванням адаптивних 

властивостей сортів та з метою підвищення реалізації їх біологічного 

потенціалу через елементи технології вирощування і зокрема такі, як, 

позакореневе удобрення, що і використовувалось в подальшому у дослідах [7]. 

У результаті проведених досліджень, було виявлено істотний вплив 

позакореневих добрив «Росток кукурудза» 3 л/га на формування елементів 

продуктивності кукурудзи. 

Таким чином, найкоротша тривалість періоду сходи-повна стиглість 

відмічаеться у середньораннього гібрида DK410 при внесенні позакореневого 

добрива «Росток» 3 л/га у фазу 5-7 листочків і складає 0 днів в порівнянні з 

контролем. 

Максимальний приріс врожаю було отримано при внесенні позакориневих 

підживлень мікродобрива «Росток кукурудза»  3 л/га у фазу 10-12 листочків у 

гібридів DK 410 та DKC 2971 і становив 1,30 та 0,98 т/га, що відповідно на 17 т а 

12 % більше від контрольних показників. А найменший приріст урожаю було 

відмічено у пізньостиглого гібрида DKC 5170 при позакореневому підживленні у 

фазу 5-7 листочків і дорівнював 0,10 т/га. 



Таблиця 1 

Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від впливу позакориневих 

підживлень мікродобрив «Росток кукурудза»  3 л/га , т/га  

(середнє за 2018-2019 рр.) 

 

№ 

 

Назва гібриду 

Урожайність Приріст врожаю до контролю 

1 2 3 т/га % 

1 2 3 1 2 3 

1 DKC 291 8,73 9,23 9,61 - 0,50 0,88 - 5,72 10,08 

2 DKC 2971 7,74 8,27 8,72 -  0,53 0,98 -  6,84 12,66 

3 DKC 3871 9,18 9,43 9,98 - 0,25 0,80 - 2,72 8,71 

4 DK 410 7,48 8,35 8,78 - 0,87 1,30 - 11,63 17,37 

5 DKC 5170 9,49 9,59 9,88 - 0,10 0,39 - 1,05 4,11 

6 DKC 5276 8,96 9,34 9,65 - 0,38 0,69 - 4,24 7,70 

1-контроль 

2-внесення Росток кукурудза у фазу 5-7 листочків 3 л/га 

3-внесення Росток кукурудза у фазу 10-12 листків 3 л/га 
 

Щодо найвищої урожайності, то її було отримано при внесенні 

мікродобрива «Росток кукурудза» у фазу 10-12 листочків у середньораннього 

гібрида DKC 3871 в кількості 9,98 т/га, що на 1,71 т/га більше, ніж у раннього 

гібрида DKC 2971, у якого було отримано найнижчу врожайнісь при 

підживленні у фазу 5-7 листочків і відповідно дорівнює 8,27 т/га. 
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