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Продуктивність гібридів 
кукурудзи залежно 
від стимуляторів росту 
та мікродобрив в умовах 
зрошення

Мета. визначити ефективні стимулятори росту 
і мікродобрива з урахуванням біологічних 
особливостей нових гібридів кукурудзи різних 
груп стиглості в зрошуваних умовах Південного 
степу україни та простежити їх вплив  
на формування зернової продуктивності 
рослин. Методи. Польовий (для визначення 
обсягу врожаю та вимірювання біометричних 
показників); лабораторний (визначення вологості 
ґрунту, вмісту вологи в зерні та показників якості 
зерна); статистичний (оцінювання достовірності 
отриманих результатів); розрахунковий (для 
економічної та енергетичної оцінок застосованих 
способів вирощування). Результати. установлено 
ефективність застосування мікродобрив 
і стимуляторів росту на посівах гібридів кукурудзи 
різних груп стиглості в умовах зрошення. 
найбільше на застосування мікродобрив 
і стимуляторів росту за умов зрошення 
реагували середньостиглі та середньопізні 
гібриди. Висновки. в умовах зрошення 
на темно-каштановому ґрунті півдня україни 
для отримання врожайності зерна кукурудзи 
на рівні 10 – 14 т/га потрібно застосовувати 
ефективні інноваційні стимулятори росту 
і мікродобрива. При цьому доцільно вирощувати 
нові гібриди кукурудзи інтенсивного типу 
середньостиглої та середньопізньої груп збруч, 
каховський, дн гетера, арабат. 

У світовому землеробстві за посівними 
площами кукурудза посідає 3-тє місце піс-
ля пшениці та рису, а за валовим збором 

Ключові слова: кукурудза, гібриди, стимулятори росту,  
мікродобрива, зрошення, продуктивність.

зерна — 1-ше. Кукурудза — одна з найпо-
ширеніших головних культур у світовому 
рослинництві. Завдяки пластичності вона як 

Рослинництво,  
кормовиробництво
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селекційний і генетичний об’єкт поширилася 
по всій земній кулі. Різноманітним є спектр 
використання кукурудзи. Вона головна зер-
нофуражна і силосна культура для тварин, 
у більшості країн світу її використовують як 
продукт харчування для людини й останнім 
часом — як джерело для виробництва біо-
палива [1 – 3]. 

Для України кукурудза є експортноорі-
єнтованою культурою. Ситуація на світо-
вому ринку кукурудзи сприяє збільшенню 
її виробництва вітчизняними аграріями. 
Упродовж останніх років в Україні спосте-
рігається тенденція до розширення площ 
під цією культурою. Якщо в 1995 р. куку-
рудзу вирощували на площі 1,2 млн га, то 
у 2013 р. її площа збільшилася до 4,8 млн га,  
а валовий збір зріс з 3,4 до 30,9 млн т. За 
такого рівня виробництва Україна входить 
у п’ятірку світових лідерів [ 4].

Правильний вибір гібридів кукурудзи 
для відповідних ґрунтово-кліматичних 
умов — перший і дуже важливий крок 
в отриманні високих урожаїв. Для підвищен-
ня рівня реалізації біологічного потенціалу 
культури велике значення має впроваджен-
ня у виробництво сучасних ефективних 
конкурентоспроможних технологій виро-
щування, які мають базуватися на доборі 
адаптованих для зони високопродуктивних 
гібридів за оптимізації умов макро- і мікро-
елементного живлення, штучного зволожен-
ня, застосування сучасних біостимуляторів 
росту.

Найважливішим чинником сучасної тех-
нології вирощування й отримання високих 
урожаїв зерна кукурудзи є використання 
для сівби високоякісного гібридного насіння, 
сучасних стимуляторів росту та мікродо-
брив, що дає змогу підвищити продуктив-
ність зрошуваного гектара на 30 – 50% [5]. 

Мета досліджень — визначити ефек-
тивні стимулятори росту і мікродобрива 
з урахуванням біологічних особливостей 
нових гібридів кукурудзи різних груп сти-
глості в зрошуваних умовах Південного 
Степу України та їх вплив на формування 
зернової продуктивності рослин.

Матеріали і методи досліджень. До-
слі дження проводили у 2013  – 2015 рр. 
у зоні дії Інгулецької зрошувальної сис-
теми на темно-каштановому середньо-
суглинковому ґрунті за глибокого рівня 
залягання ґрунтових вод дослідного поля 
Інституту зрошуваного землеробства НААН.  

Дослід — 2-факторний: фактор А (різ-
ні за групами ФАО гібриди кукурудзи — 
ДН Пивиха, Тендра, Батурин 287 МВ, 
Скадовський, Збруч, Каховський, ДН 
Гетера, Арабат); фактор В (мікродобрива 
і стимулятори росту) — без обробки; Сизам-
Нано — обробка насіння; Сизам-Нано — 
обробка насіння + позакореневе обприску-
вання HUMIN PLUS у фазі 7 – 8-ми листків; 
Сизам-Нано — обробка насіння + позакоре-
неве обприскування у фазі 7 – 8-ми листків 
Грейнактив-С; HUMIN PLUS — обробка на-
сіння + позакореневе обприскування у фазі  
7 – 8-ми листків; Наномікс — обробка на-
сіння + позакореневе обприскування у фазі 
7 – 8-ми листків; Myke_pro — обробка на-
сіння. Повторність 4-разова з розміщенням 
варіантів методом рендомізованих розще-
плених ділянок. Площа посівних ділянок — 
70 м2, облікова — 50 м2. Зазначені вище 
гібриди кукурудзи вирощували на зерно. 
Агротехніка вирощування кукурудзи в до-
слідах загальноприйнята для зони півдня 
України, окрім досліджуваних факторів. 
Попередник — cоя. Поливи проводили спо-
собом дощування.

Закладання та виконання дослідів, відбір 
ґрунтових і рослинних зразків, підготовку їх 
до аналізу здійснювали згідно з методикою 
дослідної справи [6]. 

Для вивчення взаємодії об’єкта дослі-
джень з експериментальними факторами 
і чинниками природного середовища вико-
ристано польовий метод, який передбачає 
реєстрацію обсягу врожаю та вимірювання 
біометричних показників; для визначення 
вологості ґрунту, вмісту вологи в зерні та 
показників якості зерна застосовано лабора-
торний метод, для оцінювання достовірнос-
ті отриманих результатів — статистичний, 
для економічної та енергетичної оцінок за-
стосованих способів вирощування — роз-
рахунковий.

Результати досліджень. Застосування 
стимуляторів росту рослин і мікродобрив 
за період 2013 – 2015 рр. досліджень на по-
сівах кукурудзи позитивно вплинуло на ріст, 
розвиток рослин і формування врожаю. Так, 
незалежно від скоростиглості гібридів мікро-
добрива та стимулятори росту підвищува-
ли врожайність зерна гібридів кукурудзи 
на 0,38 – 1,26 т/га, приріст урожайності ста-
новив 3,80 – 10,04% (табл. 1, 2). 

Урожайність зерна кукурудзи за умов 
зрошення без обробки препаратами 
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для всіх груп стиглості гібридів у середньо-
му за 2013 – 2015 рр. була 9,57 – 12,54 т/га.  
Найбільшу врожайність (13,80 т/га) за роки 
досліджень в умовах зрошення сформував 
середньопізній гібрид Арабат за комплекс-
ного застосування стимуляторів росту (об-
робка насіння Сизам-Нано та підживлення 
рослин кукурудзи у фазі 7 – 8-ми листків 
Грейнактив-С), що на 1,26 т/га більше за 
контроль. Подібну закономірність зна-
йдено й для інших гібридів. Приріст уро-
жаю внаслідок такої обробки в середньо-
му по гібридах становив 0,94 – 1,26 т/га. 
Слід зазначити, що найбільше реагували 

на застосування мікродобрив і стимуля-
торів росту в умовах зрошення середньо-
стиглі та середньопізні гібриди.

Ранньостиглі гібриди неістотно різнилися 
за рівнем урожайності, але дещо продуктив-
нішим виявився гібрид ДН Пивиха, урожай-
ність якого на контролі становила 9,98 т/га. 

Із середньоранніх гібридів більш урожай-
ним виявився гібрид Скадовський (10,58 т/га),  
нижчу продуктивність мав гібрид Батурин 287 
МВ, який у середньому за роки досліджень 
сформував урожайність 10,25 т/га за виро-
щування без обробки препаратами, приріст 
від застосування яких становив 4,25 – 9,56%.

1. урожайність зерна гібридів кукурудзи Фао 180 – 290 залежно від стимуляторів росту 
і мікродобрив (2013 – 2015 рр.), т/га

Гібрид (А) Обробка препаратом (В) 2013 2014 2015 Середнє

 ДН Пивиха (ФАО 180) Без обробки 10,28 9,98 9,68 9,98
Сизам-Нано 10,96 10,68 10,31 10,65

Сизам-Нано+
HUMIN PLUS 10,98 10,76 10,33 10,69

Сизам-Нано + Грейнактив-С 11,18 10,98 10,51 10,89
HUMIN PLUS 10,82 10,74 10,27 10,61

Наномікс 11,11 10,93 10,39 10,81
Myke_pro 10,63 10,49 9,96 10,36

Тендра (ФАО 190) Без обробки 9,91 9,57 9,23 9,57
Сизам-Нано 10,52 10,22 9,71 10,15

Сизам-Нано+HUMIN PLUS 10,59 10,27 9,77 10,21
Сизам-Нано + Грейнактив-С 10,89 10,47 9,96 10,44

HUMIN PLUS 10,47 10,19 9,67 10,11
Наномікс 10,81 10,47 9,86 10,38
Myke_pro 10,35 10,05 9,51 9,97

Батурин  287 МВ (ФАО 240) Без обробки 10,45 10,25 10,05 10,25
Сизам-Нано 11,14 10,96 10,60 10,90

Сизам-Нано+
HUMIN PLUS 11,25 11,01 10,65 10,97

Сизам-Нано + Грейнактив-С 11,51 11,17 10,95 11,21
HUMIN PLUS 11,15 10,81 10,50 10,82

Наномікс 11,43 11,07 10,80 11,10
Myke_pro 10,90 10,68 10,31 10,63

Скадовський (ФАО 290) Без обробки 10,88 10,56 10,30 10,58
Сизам-Нано 11,55 11,33 10,93 11,27

Сизам-Нано+ HUMIN PLUS 11,68 11,40 10,97 11,35
Сизам-Нано + Грейнактив-С 11,87 11,63 11,21 11,57

HUMIN PLUS 11,59 11,35 10,90 11,28
Наномікс 11,80 11,58 11,09 11,49
Myke_pro 11,31 11,05 10,67 11,01

   НІР05, т/га А 0,33 0,41 0,37
В 0,18 0,24 0,22
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Серед гібридів середньостиглої групи гі-
брид Каховський був найпродуктивнішим — 
урожайність зерна без застосування мікро-
добрив і стимуляторів росту була 11,32 т/га. 
Він істотно реагував на препарати, приріст 
урожайності становив 3,38 – 10,16%. Так, за 
обробки насіння Сизам-Нано та підживлення  
у фазі 7 – 8-ми листків кукурудзи Грейнактив-С 
його врожайність у середньому станови-
ла 12,47 т/га, або на 1,15 т/ га більше, ніж 
у варіанті без обробки. Продуктивність гі-
брида Збруч на оброблених ділянках під-
вищилася на 3,97 – 10,11%, а за зазначеної 

обробки — на 1,12 т/га (табл. 2).
Аналізуючи гібриди різних груп стиглості, 

можна стверджувати, що за 2013 – 2015 рр. до-
сліджень найвищу врожайність зерна за во-
логості 14% отримано в групі середньопізніх 
з ФАО 420 – 430. Із гібридів цієї групи врожай-
ність гібрида Арабат без обробки була 12,54 т/га  
зерна, за обробки стимуляторами росту і роз-
чинами комплексних мікродобрив вона зросла 
на 3,27 – 10,04%. Гібрид ДН Гетера мав нижчу 
врожайність — 11,94 т/га, але із застосуванням 
препаратів вона збільшилася на 3,43 – 10,13% 
порівняно з контролем (табл. 2).

2. урожайність зерна гібридів кукурудзи Фао 310 – 430 залежно від стимуляторів росту 
і мікродобрив (2013 – 2015 рр.), т/га

Гібрид (А) Обробка препаратом (В) 2013 2014 2015 Середнє

Збруч (ФАО 310) Без обробки 11,32 11,10 10,82 11,08

Сизам-Нано 12,09 11,85 11,37 11,77

Сизам-Нано+HUMIN PLUS 12,11 11,93 11,45 11,83

Сизам-Нано + Грейнактив-С 12,60 12,32 11,68 12,20

HUMIN PLUS 12,03 11,77 11,36 11,72

Наномікс 12,50 12,16 11,49 12,05

Myke_pro 11,85 11,61 11,10 11,52

Каховський (ФАО 380) Без обробки 11,61 11,29 11,06 11,32

Сизам-Нано 12,36 12,12 11,61 12,03

Сизам-Нано+HUMIN PLUS 12,40 12,16 11,68 12,08

Сизам-Нано + Грейнактив-С 12,86 12,60 11,95 12,47

HUMIN PLUS 12,26 12,00 11,50 11,92

Наномікс 12,78 12,42 11,79 12,33

Myke_pro 12,13 11,79 11,36 11,76

ДН Гетера (ФАО 420) Без обробки 12,21 11,95 11,66 11,94

Сизам-Нано 13,08 12,80 12,28 12,72

Сизам-Нано+
HUMIN PLUS 13,12 12,86 12,36 12,78

Сизам-Нано + Грейнактив-С 13,52 13,24 12,69 13,15

HUMIN PLUS 12,98 12,72 12,07 12,59

Наномікс 13,44 13,16 12,46 13,02

Myke_pro 12,69 12,45 11,91 12,35

Арабат (ФАО 430) Без обробки 12,74 12,52 12,36 12,54

Сизам-Нано 13,67 13,41 13,06 13,38

Сизам-Нано+
HUMIN PLUS 13,69 13,49 13,11 13,43

Сизам-Нано + Грейнактив-С 14,17 13,83 13,40 13,80

HUMIN PLUS 13,51 13,27 12,88 13,22

Наномікс 14,10 13,72 13,31 13,71

Myke_pro 13,25 12,97 12,63 12,95

  НІР05, т/га А 0,33 0,41 0,37

В 0,18 0,24 0,22
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В умовах зрошення на темно-каштано-
вому ґрунті півдня України для отриман-
ня врожайності зерна кукурудзи на рівні 
10 – 14 т/га потрібно застосовувати 
ефективні інноваційні стимулятори росту 

і мікродобрива. При цьому доцільно виро-
щувати нові гібриди кукурудзи інтенсив-
ного типу середньостиглої та середньо-
пізньої груп Збруч, Каховський, ДН Гетера, 
Арабат.
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