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  Одним із найбільш ефективних засобів впливу на врожайність і якість зерна кукуруд-

зи є внесення добрив. Незважаючи на споживання рослинами кукурудзи незначної кількості 

мікроелементів (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, Ni та ін.), вони відіграють  таку ж  важливу роль в 

одержанні високих врожаїв, як і макроелементи (N, P, K). При цьому дефіцит будь-якого 

елементу живлення може бути обмежуючим фактором у підвищенні продуктивності рослин 

кукурудзи [1–2]. 

Позакореневі підживлення посівів кукурудзи можуть бути ефективним агротехнічним  

заходом забезпечення рослин мікроелементами протягом вегетації. В посушливих умовах 

степової зони вони особливо ефективні, оскільки  збільшується доступність поживних речо-

вин і стимулюється їх засвоєння рослинами з ґрунту. При листковому живленні макро- і 

мікроелементи легко потрапляють до рослинного організму, добре засвоюються ним, швидко 

включаються в синтез органічних речовин у листкових пластинках або надходять до інших 

органів рослини і залучаються до процесів метаболізму [3–6]. 

Мета роботи – виявити ефективність та розробити технологічні прийоми застосування 

мікроелементів і азотних добрив у системі ґрунтового живлення та позакореневого піджив-

лення рослин кукурудзи. 

Польовий дослід закладали у 2014–2016 рр. у ДП ДГ «Дніпро» в лабораторії агробіо-

логічних ресурсів кукурудзи і сорго. Висівали насіння ранньостиглого гібрида кукурудзи 

Почаївський 190 МВ (власник ДУ Інститут зернових культур).  Спосіб сівби – пунктирний з 

міжряддям 70 см, передзбиральна густота стояння 55 тис. рослин/га. Загальний фон живлення  

P30K30, під передпосівну культивацію та перед міжрядним обробітком в грунт вносили N45 (у 

вигляді аміачної селітри). Обприскували рослини кукурудзи в фазах 6–7 і 9–10 листків відпо-

відно до схеми досліду.  Розміщення  варіантів послідовне. Площа посівної ділянки становила 

42 м
2
, облікової – 21 м

2
. Повторність триразова. Спостереження та експериментальні дослід-

ження виконували згідно з методикою проведення польових дослідів з кукурудзою [7]. 

Хімічний склад мікродобрив був наступним: реаком-СР-кукурудза (N – 5 г/л,  P2O5 – 40, K2O – 

40, S – 15,  Zn – 25–30,  Cu – 6–7,  B – 3–4,  Mn – 5–7,  Mo – 0,15–0,20, Co – 0,1–0,2 г/л),  

квантум-кукурудза (N – 5,  P2O5 – 7, K2O – 9, SО3 – 2,5,  Zn – 2,5, Cu – 1,2, B – 0,5, Mn – 0,6, 

Mo – 0,012, Co – 0,003, Ni – 0,01 %, гумінові речовини, амінокислоти). 

У ході досліджень аналізували біометричні показники: висоту рослин, площу листкової 

поверхні, елементи структури врожаю: озерненість качана і масу 1000 зерен, які найбільше 

корелюють з урожайністю. 

 Погодні умови в період вегетації кукурудзи сприяли активному лінійному приросту 

рослин майже до фази цвітіння, після завершення якої інтенсивні ростові процеси суттєво 

уповільнюються і, як правило, майже припиняються. Найбільшою висотою (221–228 см),  

завдяки сприятливим умовам вологозабезпечення, відзначалися рослини кукурудзи в фазі 

викидання волоті. Загальна тенденція щодо ростової реакції кукурудзи на види добрив, 

способи та строки їх внесення полягає в тому, що кожний елемент системи живлення ство-

рює інтегровані умови для прискорення лінійного приросту рослин. 
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 Найбільш дієвим фактором регулювання висоти рослин виявився режим живлення, 

який створювався шляхом внесення N45 перед сівбою або після сходів на ранніх етапах 

органогенезу кукурудзи. Так, внесення аміачної селітри під міжрядний обробіток ґрунту 

забезпечило збільшення висоти рослин на 7 см, а під передпосівну культивацію – на 4 см 

порівняно з неудобреним варіантом (висота рослин 218 см) (табл. 1). 
 

1. Вплив макро- і мікродобрив на біометричні показники рослин кукурудзи  

та елементи структури врожаю (2014–2016 рр.) 
 

Позакореневе підживлення  
рослин 

Норма 
на 1 га, 

л, кг 

Фаза 
внесення  

Висота 
рослин, 

см 

Площа 
листкової 
поверхні,  

м²/рослину 

Озерне-
ність 

качана,  
шт. 

Маса 
1000 

зерен,  
г 

Без добрив  
 Без підживлення – – 218 0,403 569 212 

 Реаком-СР-кукурудза + карбамід 
3 
5 

6–7 
листків 

221 0,419 581 215 

 Квантум-кукурудза + карбамід 
3 
5 

6–7 
листків 

221 0,418 577 215 

 Реаком-СР-кукурудза + карбамід 
3 
5 

9–10 
листків 

221 0,418 580 214 

 Квантум-кукурудза + карбамід 
3 
5 

9–10 
листків 

220 0,416 579 215 

N45 – під передпосівну культивацію  
 Без підживлення – – 222 0,451 625 216 

 Реаком-СР-кукурудза + карбамід 
3 
5 

6–7 
листків 

226 0,475 628 218 

 Квантум-кукурудза + карбамід 
3 
5 

6–7 
листків 

225 0,476 627 218 

 Реаком-СР-кукурудза + карбамід 
3 
5 

9–10 
листків 

225 0,468 631 219 

 Квантум-кукурудза + карбамід 
3 
5 

9–10 
листків 

224 0,466 632 219 

N45 – перед міжрядним обробітком  
 Без підживлення – – 225 0,473 630 217 

 Реаком-СР-кукурудза + карбамід 
3 
5 

6–7 
листків 

228 0,494 634 219 

 Квантум-кукурудза + карбамід 
3 
5 

6–7 
листків 

228 0,489 633 218 

 Реаком-СР-кукурудза + карбамід 
3 
5 

9–10 
листків 

228 0,489 638 220 

 Квантум-кукурудза + карбамід 
3 
5 

9–10 
листків 

228 0,489 636 220 

 

Вплив комплексних мікродобрив реаком-СР-кукурудза і квантум-кукурудза сумісно з 

карбамідом (5,0 кг/га) на ростові процеси кукурудзи був мінімальний, оскільки при обприс-

куванні посівів даними препаратами висота рослин збільшувалась лише на  2–3 см. 

Площа листкової поверхні, як правило, має особливе значення для формування 

врожаю, адже  95 % маси рослин кукурудзи є результатом накопичення вуглеводів за раху-

нок процесу фотосинтезу. Мінімальна площа листкової поверхні однієї рослини у фазі 

цвітіння волотей була у варіанті без внесення азотного добрива і мікроелементів (0,403 м
2
). 

Найбільш розвинений фотосинтетичний апарат був при внесенні N45 під міжрядний обробі-

ток у поєднанні з обприскуванням рослин кукурудзи в фазі 6–7 листків мікродобривом 

реаком-СР-кукурудза сумісно з карбамідом – 0,494 м
2
/рослину. Проте найбільший приріст 

листкової поверхні у рослин порівняно до варіанту без підживлення посівів встановлений 

при застосуванні аміачної селітри в дозі N45 під передпосівну культивацію і у вигляді позако-

реневого підживлення препаратом квантум-кукурудза сумісно з карбамідом – 0,025 м²/рос-
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лину. Отже, послідовне застосування азотного добрива і комплексних препаратів на основі 

мікроелементів сприяло збільшенню площі  листя. 

Озерненість качана становила від 569 до 636 шт. зерен. Цей показник підвищувався 

при збільшенні дози мінерального добрива та  позакореневому підживленні рослин мікроеле-

ментними препаратами. Найвищі показники озерненості качана одержано за внесення аміач-

ної селітри в дозі N45 перед міжрядним обробітком і позакореневого підживлення рослин 

препаратом квантум-кукурудза сумісно з карбамідом.     

Маса 1000 зерен в досліді варіювала від 212 до 220 г і залежно від внесення мінера-

льного добрива та позакореневого підживлення рослин кукурудзи мікроелементними препа-

ратами змінювалась несуттєво. Дещо більшим, ніж в інших варіантах досліду, цей показник 

був на фоні застосування аміачної селітри в дозі N45 перед міжрядним обробітком та в разі 

позакореневого підживлення рослин препаратами реаком-СР-кукурудза, або квантум-куку-

рудза сумісно з карбамідом.  
 

 2. Вплив макро- та мікродобрив на продуктивність кукурудзи (2014–2016 рр.) 
 

Позакореневе підживлення 
рослин 

Норма  
 на 1 га, 

 л, кг 

Фаза 
внесення, 
листків 

Вологість 
зерна,  

% 

Врожай-
ність 
зерна,  

т/га 

Приріст  
від піджив- 

лення,  
% 

Без добрив 

 Без підживлення – – 13,5 5,67 – 

 Реаком-СР-кукурудза + карбамід 
3 
5 

6–7 листків 13,3 5,96 5,1 

 Квантум-кукурудза + карбамід 
3 
5 

6–7 листків 13,6 5,93 4,6 

 Реаком-СР-кукурудза + карбамід 
3 
5 

9–10 листків 13,4 6,02 6,2 

 Квантум-кукурудза + карбамід 
3 
5 

9–10 листків 13,3 5,95 4,9 

N45 – під передпосівну культивацію 

 Без підживлення – – 13,6 6,38 – 

 Реаком-СР-кукурудза + карбамід 
3 
5 

6–7 листків 13,8 6,64 4,1 

 Квантум-кукурудза + карбамід 
3 
5 

6–7 листків 13,3 6,65 4,2 

 Реаком-СР-кукурудза + карбамід 
3 
5 

9–10 листків 13,5 6,68 4,7 

 Квантум-кукурудза + карбамід 
3 
5 

9–10 листків 13,3 6,66 4,4 

N45 – перед міжрядним обробітком 
 Без підживлення – – 13,7 6,69 – 

 Реаком-СР-кукурудза + карбамід 
3 
5 

6–7 листків 13,5 6,87 2,7 

 Квантум-кукурудза + карбамід 
3 
5 

6–7 листків 13,5 6,87 2,7 

 Реаком-СР-кукурудза + карбамід 
3 
5 

9–10 листків 13,3 6,90 3,1 

 Квантум-кукурудза + карбамід 
3 
5 

9–10 листків 13,5 6,91 3,3 
             

             НІР05, т/га              А     – мінеральне добриво                                      0,17–0,32  

                                            В     – позакореневе підживлення                           0,20–0,42 

                                            АВ  – взаємодія факторів                                      0,26–0,72                
  

 

Слід відзначити, що до настання повної стиглості зерна процеси вологовіддачі не 

залежали від застосування азотного добрива і мікроелементів у складі препаратів реаком-СР-

кукурудза і квантум-кукурудза. Під час збирання врожаю вологість зерна в усіх варіантах 
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досліду варіювала неістотно і дорівнювала 13,3–13,7 %, при цьому зерно не потребувало 

досушування до стандартної вологості (14,0 %).  

Рівень врожайності зерна кукурудзи був закономірним наслідком і похідним резуль-

татом формування біометричних параметрів рослин. Наявні гідротермічні ресурси і їхній 

розподіл впродовж вегетації кукурудзи в середньому за роки досліджень сприяли високій 

окупності врожаєм зерна азотного добрива (N45), внесеного під передпосівну культивацію і 

перед міжрядним обробітком посівів. За такого рівня вологозабезпечення інтенсивний тип 

живлення зумовлював підвищення врожайності зерна кукурудзи (на 0,71–1,02 т/га) від засто-

сування N45 порівняно з фоном без внесення азотних добрив і проведенням позакореневого 

підживлення рослин (див. табл. 2). 

Використання добрив у формі розчинів мікроелементів (S, Zn, Cu, B, Mo, Co) сумісно 

з карбамідом позитивно впливало на продуктивність рослин кукурудзи, але одночасно 

простежувались і певні технологічні особливості щодо строків  обприскування посівів. Вста-

новлено, що шляхом регулювання поживного режиму ґрунту та фізіологічних процесів  у 

рослинному організмі, можливо впливати на зернову продуктивність кукурудзи  – в  межах 

від 5,67 до 6,91 т/га. Тобто підвищення врожайності зерна за рахунок внесення N45 під 

міжрядний обробіток і обприскування рослин  у фазі 9–10 листків мікродобривом квантум-

кукурудза спільно з карбамідом порівняно з агрохімічним фоном  становило 1,24 т/га.  

 За рахунок контактної взаємодії препаратів з рослинами ефективність мікродобрив  

реаком-СР-кукурудза і квантум-кукурудза спільно з карбамідом була вищою при обприску-

ванні рослин у фазі 9–10 листків. Обприскування рослин кукурудзи розчинами мікродобрив 

сумісно з карбамідом у вказаній фазі розвитку сприяло підвищенню врожайності зерна на 

0,21–0,35 т/га. При позакореневому підживленні рослин кукурудзи у більш ранні строки 

(фаза 6–7 листків) цей показник дорівнював 0,18–0,29 т/га. 

Регулювання зернової продуктивності кукурудзи за допомогою мікродобрив залежало 

також від фонового режиму живлення, який формувався шляхом внесення азотного добрива. 

Проведені дослідження показали, що роль мікродобрив зростала на фоні без внесення N45 – 

приріст врожайності зерна кукурудзи від використання препарату реаком-СР-кукурудза 

сумісно з карбамідом  дорівнював 0,35 т/га. 

За більш високої базової врожайності зерна, при умові внесення N45 під передпосівну 

культивацію і перед міжрядним обробітком, ефективність мікродобрива  послаблювалась – 

приріст  врожаю від їх застосування становив відповідно 0,30 та 0,23 т/га. Це свідчить про те, 

що в даному випадку має місце відома аксіома: з наближенням до біологічного потенціалу 

врожайності регулювання її рівня агротехнологічними заходами ускладнюється. 
 

Висновки  

Отже, комплексне поліпшення морфологічних і репродуктивних показни-ків рослин 

кукурудзи за рахунок оптимізації їх живлення в період найбільших темпів  росту  позитивно  

впливає на врожайність зерна – її  показники  збільшувались на 1,24 т/га. При цьому в 

сумарному ефекті взаємодії азотного добрива і мікроелементів частка аміачної селітри у 

формуванні  врожайності становила 0,71–1,02 т/га, а бакових сумішей карбаміду з 

мікроелементними препаратами була суттєво меншою – 0,23–0,35 т/га.  
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