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Наведено результати впливу доз та форм вапнякових меліорантів і удобрення на продуктив-

ність кукурудзи на зерно при вирощуванні в умовах Західного Полісся. Внесення меліорантів на фоні 

удобрення зумовлювало поліпшення елементів структури врожаю і підвищення виживаності рослин. 

Найкращі результати одержані при застосуванні доломітового борошна – 1,5 дози за гідролітич-

ною кислотністю: густота стояння рослин перед збиранням врожаю становила 62,4 тис./га, висо-

та рослин – 229 см, маса одного качана – 223 г, вихід зерна з качана – 79,7 %.   

Застосування вапнякових меліорантів і добрив позитивно вплинуло на  урожайність зерна ку-

курудзи і вміст в ньому білка. Згідно з  одержаними  даними  встановлено,  що  вміст білка  в  зерні у 

разі вапнування та удобрення грунту збільшувався  на 1,82–2,89 %  до  контролю  та  становив 9,4–

10,5 %. Максимальні показники вмісту білка (10,5 %) були у варіанті з внесенням одинарної дози до-

ломітового борошна на фоні мінерального удобрення з додаванням сірки S40 і позакореневими під-

живленнями мікродобривом Нутрівант Плюс зерновий (2 кг/га). Найвища урожайність (9,04 т/га)  

формувалась при внесенні 1,5 дози (НГ) доломітового борошна на фоні рекомендованої дози міне-

ральних добрив (N120Р90К120). Приріст врожаю зерна до контролю (без добрив) становив 4,99 т/га, до 

фону (N120Р90К120) – 3,98 т/га. За рахунок внесення сіркових добрив (S40) і дворазового позакореневого 

підживлення рослин мікродобривом Нутрівант Плюс зерновий (2 кг/га) урожайність зерна кукурудзи 

збільшилася на 10,3 %. 

Аналіз економічної ефективності показав, що при внесенні N120Р90К120 без вапнування грунту, 

вирощування кукурудзи на зерно є збитковим, тимчасом як при використанні хімічних меліорантів, 

зокрема різних доз доломітового борошна, на аналогічному фоні удобрення є прибутковим (в межах 

6174–16024 грн/га). 
Ключові слова: хімічні меліоранти, дози, добрива, урожайність, кукурудза.  
 

У сучасному землеробстві проблема 

родючості ґрунтів залишається надзвичайно 

актуальною. За останні два десятиліття у 

зоні Полісся України  простежується стійка 

тенденція до зменшення обсягів використан-

ня у землеробстві органічних і мінеральних 

добрив, вапнякових меліорантів. Це зумов-

лює порушення екологічної рівноваги між 

основними елементами живлення рослин, 

від’ємний баланс органічної речовини ґрун-

ту, збільшення площ кислих ґрунтів. При 

кислотності рН = 5,5 (слабокисла реакція 

ґрунтового середовища), рослинами може 

бути засвоєно не більш як 70 % наявних у 

ґрунті азоту і калію, до 50 % кальцію та маг-

нію і лише 10 % фосфору. У разі більшої 

кислотності (меншому значенні рН) рівень 

засвоєння рослинами поживних речовин ще 

зменшується, тобто ефективність внесених 

добрив практично зводиться до нуля [1, 2]. 

Зважаючи на це, особливої  уваги пот-

ребують дерново-підзолисті ґрунти Захід-

ного Полісся, що характеризуються низьким 

рівнем природної родючості та кислою реак-

цією ґрунтового розчину [3]. Кислотність – 

це результат багатовікового процесу вими-

вання опадами з ґрунту кальцію і магнію та 

збагачення його  іоном  водню  –  першодже-  
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релом кислої реакції  ґрунту. Відомо, що ре-

акція ґрунтового розчину є одним з основних 

показників рівня родючості ґрунту майже 

для всіх сільськогосподарських культур,  ос-

кільки є інтегральним показником цілого 

комплексу його властивостей: вміст доступ-

них для рослин рухомих форм поживних 

речовин та мікроелементів, рухомість алю-

мінію, накопичення якого у великій кількості 

(особливо на сильно- та середньокислих ґрун-

тах) може негативно впливати на ріст і роз-

виток більшості культур, призводити до зни-

ження  урожайності на 20–50 % [4, 5]. 

Характерною особливістю кислих ґрун-

тів є пригнічення мікробіологічної актив-

ності в кореневмісному шарі, накопичення 

шкідливих для рослин рухомих форм алюмі-

нію, заліза і марганцю, погіршення фізичних 

параметрів, незадовільний поживний режим. 

Рослини, що зростають на підкислених ґрун-

тах, більше  уражуються хворобами, в зерно 

потрапляють важкі метали та нітрати. Вна-

слідок дії на кореневу систему вільного алю-

мінію знижується посухостійкість рослин. На 

кислих ґрунтах збільшується специфічна за-

сміченість полів, оскільки більшість бур’янів 

витримують кисле середовище [6, 7]. 

Близько 1,4 млн га орних земель Захід-

ного Полісся мають підвищену кислотність 

ґрунтового розчину і їх площі постійно збі-

льшуються через мізерні обсяги вапнування. 

Це призводить до зменшення врожайності 

всіх культур, але насамперед конкуренто-

спроможних, як результат – істотне знижен-

ня загальної ефективності землеробства в 

регіоні. Однією з  таких культур є кукурудза, 

вона чутлива до кислотності ґрунтового роз-

чину і добре реагує на вапнування. Залежно 

від типу ґрунту рН має становити 6,2–7,0 (за 

легкого гранулометричного складу нижчий, 

на  суглинкових вищий  – 6,5).  На  кислих 

ґрунтах вапнування є надійним заходом за-

побігання пошкодженням кукурудзи дротя-

никами [8, 9]. 

За узагальненими даними наукових ус-

танов приріст урожаю зерна кукурудзи на вап-

нованих площах збільшується на 16–25 %, 

особливо на сильно- та середньокислих ґрун-

тах. Відбувається оздоровлення ґрунтового 

середовища, знищуються  частково бактерії 

та гриби, що викликають різні хвороби. При 

вапнуванні  мають місце численні одночасні 

зміни ґрунтових процесів, що в свою чергу 

позитивно впливає на засвоєння рослинами 

поживних речовин та зменшення надходжен-

ня в рослинний організм  токсичних важких 

металів [10]. Підвищується ефективність мі-

неральних добрив на 20–40 %. Проблемі вап-

нування кислих ґрунтів присвячено багато 

публікацій, зокрема вчені-дослідники А. І. Сі-

рий і В. Г. Полевиченко наводять оптимальні 

інтервали значень рН ґрунтового розчину, за 

яких відбувається зниження врожайності 

кукурудзи. У разі рН менш ніж 4,6 недоодер-

жуємо близько 25 %  зерна,  4,6–5,0 – 16 %,   

5,1–5,5 – 9 %. Підвищити врожайність куку-

рудзи можливо шляхом агрохімічної меліо-

рації кислих ґрунтів 11]. 

Мета дослідження – встановлення за-

кономірностей впливу різновидів і доз хіміч-

них меліорантів у поєднанні з мінеральними 

добривами на урожайність кукурудзи на зер-

но при вирощуванні на дерново-підзолисто-

му ґрунті в умовах Західного Полісся. 

Матеріали і методи дослідження. 

Польові дослідження проводили в 2015, 2016 

та 2018 рр. у стаціонарному досліді Інститу-

ту сільського господарства Західного Поліс-

ся НААН в короткоротаційній сівозміні на 

дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрун-

ті. Дослідження проводили на трьох полях, 

чергування культур – пшениця озима, куку-

рудза на зерно, ячмінь ярий, ріпак озимий. 

Площа посівної ділянки 99 м
2
, облікової – 

50 м
2
, повторність досліду триразова. Розмі-

щення варіантів у досліді послідовне. Техно-

логія вирощування кукурудзи на зерно – за-

гальноприйнята для зони Полісся. Захист від 

шкідників, хвороб і бур’янів проводили за 

інтенсивною технологією. 

Мінеральні добрива вносили  відповід-

но до схеми досліду, N120Р90К120  – у формі 

аміачної селітри, амофосу, калію хлористого. 

Хімічні меліоранти застосовували перед за-

кладанням стаціонарного досліду згідно зі 

схемою досліду.  

Азотні (N30), фосфорно-калійні та сір-

кові (S40) добрива вносили під зяблеву оран-

ку, решту азотних добрив (N90) – під перед-

посівну культивацію. Позакореневе піджив-

лення рослин кукурудзи проводили мікро-

добривом Нутрівант Плюс зерновий (2 кг/га) 

у фазі 4–5 та 6–8 листків. 

Статистичну обробку одержаних ре-
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зультатів досліджень здійснювали методом 

дисперсійного аналізу за Б. О. Доспєховим із 

використанням комп’ютерних програм Mic-

rosoft Office Excel, Statistica 5.0. 

Для  періоду  проведення  досліджень 

(2015, 2016, 2018 рр.)  характерним було під-

вищення середньомісячної температури по-

вітря і різке коливання кількості та інтенсив-

ності опадів. Досить часто тривалі посухи 

змінювалися дощами, що негативно вплива-

ло на процеси росту і розвитку рослин куку-

рудзи та формування відповідного рівня їх 

зернової продуктивності. 

Незважаючи на коливання температу-

ри та вологозабезпеченості, погодні умови 

Західного регіон були наближені до серед-

ньобагаторічних показників, що зумовило 

формування відносно високопродуктивних 

посівів кукурудзи на дерново-підзолистому 

зв’язнопіщаному ґрунті. 

Результати дослідження свідчать про 

те, що урожайність кукурудзи на зерно на 

дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрун-

ті, насамперед, залежить від його окульту-

рення. Зокрема, у варіантах без внесення 

добрив і хімічних меліорантів, у середньому 

за три роки  проведення досліджень, рівень 

урожайності зерна становив лише 4,05 т/га. 

Це  вказує на те, що такі ґрунти є малопри-

датними для вирощування кукурудзи на зер-

но і потребують вжиття комплексу агрохі-

мічних заходів для зменшення кислотності 

та поліпшення поживного режиму грунту 

(табл. 1, рис. 1). 
 

1. Урожайність кукурудзи залежно від удобрення та використання хімічних меліорантів, т/га 

(середнє за 2015, 2016, 2018 рр.)  
 

Варіант 
Урожай  

зерна 
Приріст урожаю зерна 
до контролю до фону 

Без добрив (контроль) 4,05 – – 
N120P90K120  (фон) 5,06 1,01 – 
Фон + CaMg (CO3)2 (0,5 Нг) 6,73 2,68 1,67 
Фон + CaMg (CO3)2 (1,0 Нг) 7,53 3,48 2,47 

Фон + CaMg (CO3)2 (1,0 Нг) + S40 7,92 3,87 2,86 
Фон + CaMg (CO3)2 (1,0 Нг) + S40 + мікродобриво 8,4 4,35 3,34 
Фон + CaMg (CO3)2 (1,5 Нг) 9,04 4,99 3,98 
Фон + CaCO3 (1,0 Нг) 7,41 3,36 2,35 

НІР05 0,75–0,97   
 

Внесення мінеральних добрив в дозі 

N120Р90К120 зумовлювало підкислення дерно-

во-підзолистого ґрунту до рНKCl 4,32 (вихідні 

дані рНKCl 4,57), однак попри це урожайність 

зерна зростала на 1,01 т/га порівняно до конт-

ролю (без добрив) – 4,05 т/га. 

Збільшення показника рНKCl до 5,42 (ви-

хідні дані рНKCl 4,35) супроводжувалося під-

вищенням урожайності кукурудзи при вне-

сенні  на  фоні  удобрення  доломітового бо-

рошна навіть у невеликих дозах (0,5 Нг), 

приріст врожаю зерна становив 2,68 та 

1,67 т/га відповідно до контролю та хімічних 

меліорантів (фон). З подальшою нейтраліза-

цією ґрунтової кислотності урожайність ку-

куруд-зи  збільшувалась. При  зміні  інтерва-

лу кислотності ґрунту до рНKCl 5,73–6,40 

приріст урожаю зерна на фоні N120Р90К120 

становив 1,67–3,98 т/га. 

Як свідчать результати досліджень між 

величиною врожаю зерна і рНKCl ґрунту іс-

нує тісний прямий зв’язок, коефіцієнт коре-

ляції відповідає високому рівню (r = 0,84). 

Урожайність зерна кукурудзи підвищу-

валась залежно від удобрення та внесення 

різних доз меліорантів від 5,06  до 9,04 т/га, 

тобто в 1,2–2,2 раза порівняно до контролю, 

де вона становила 4,05 т/га. Істотний приріст 

урожайності зерна (1,67–3,98 т/га) забезпе-

чило використання меліорантів на  фоні вне-

сення N120Р90К120. 

За роки досліджень найвища урожай-

ність зерна (9,04 т/га)   відмічалася  при вне-

сенні 1,5 дози доломітового борошна на фоні 

N120Р90К120. 

Слід зауважити, що при порівнянні 

впливу доломітового та вапнякового борош-

на на врожайність кукурудзи встановлено, 

що внесення 1,0 дози меліорантів на фоні 

удобрення N120Р90К120  зумовлювало приріст 

зерна відповідно 2,47 та 2,35 т/га при вро-

жайності у варіанті з внесенням  лише   міне- 
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ральних добрив 5,06 т/га. Зважаючи на наяв-

ність магнію у складі доломітового борошна,  

простежувалося поліпшення умов живлення 

рослин цим елементом, а отже, і  підвищення 

урожаю зерна до 2 % порівняно до варіанту з 

вапном. 

При внесенні однієї дози CaMg (CO3)2 

на фоні N120Р90К120 в поєднанні із сірковим 

добривом (S40) і дворазовим позакореневим 

підживленням мікродобривом Нутрівант 

Плюс зерновий (2 кг/га) урожайність зерна 

кукурудзи підвищувалась на 2,86–3,34 т/га. 

Без застосування добрив і меліорантів, 

на кислому ґрунті одержано низький урожай 

зерна внаслідок значної загибелі рослин ку-

курудзи (32,1%), до того ж маса одного ка-

чана була незначною – 151 г, а вихід зерна з 

качана становив 71,1 %. Внесення повної до-

зи добрив N120Р90К120 призводило до збіль-

шення маси одного качана до 174 г і виходу 

зерна з качана до 75,3 %. Загибель рослин 

через підкислення ґрунту в цьому варіанті 

становила 28,7 % (рис. 2). 

Внесення меліорантів на фоні удобрен-

ня зумовило збільшення показників  структу-

ри врожаю і виживаності рослин. Найкращі 

результати одержані при застосуванні доло- 
 

 

мітового борошна – 1,5 дози за гідролітич-

ною кислотністю: маса одного качана  – 

223 г, вихід зерна з качана  – 79,7 %. Рівень 

загибелі рослин впродовж вегетаційного пе-

ріоду, від сходів до збирання врожаю, в цьо-

му варіанті був найнижчим – 16,4 %. Вне-

сення вапна в дозі 1,0  за гідролітичною кис-

лотністю забезпечило дещо нижчі показники  

структури урожаю, ніж в аналогічному варі-

анті з доломітовим борошном (СаMg (CO3)2). 

Загибель рослин в цих варіантах дос-ліду була 

невисокою – в межах 19,1–20,0 %. 

Одержані дані свідчать про те, що зі 

зниженням кислотності ґрунту на фоні удоб-

рення N120Р90К120 виживаність рослин під-

вищується. 

Внесення хімічних меліорантів на фоні 

мінеральних добрив при вирощуванні куку-

рудзи на зерно призводило до збільшення 

густоти  насадження рослин на 12,1–21,9 % і 

їх висоти на 9,9–51,6 %  порівняно до фону 

51,2 тис. рослин/га і 151 см відповідно.  Най-

більші показники  густоти  насадження, пе-

ред збиранням врожаю зерна, (62,4 тис. рос-

лин/га) і висоти рослин (229 см ) відмічалися 

у разі використання 1,5 дози доломітового 

борошна на фоні удобрення. 

Примітка: варіант 3–7 доломітове борошно (CaMg(CO3)2) 

 
Рис. 1. Кислотність ґрунту та загибель рослин кукурудзи залежно від удобрення  

та використання хімічних меліорантів (середнє за 2015, 2016, 2018 рр.). 
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Застосування вапнякових меліорантів і 

добрив також позитивно вплинуло на  вміст 

білка в зерні кукурудзи. Згідно з одержаними   

даними встановлено, що вміст білка збіль-

шувався при внесенні хімічних меліорантів 

на фоні N120Р90К120  на 1,82–2,89 %  порівня-

но до контролю і становив 9,4–10,5 %.  Мак-

симальні показники вмісту білка (10,5 % ) в 

зерні відмічалися у варіанті з внесенням  

доломітового борошна в дозі 1,0 на фоні мі-

нерального удобрення з додаванням  сірки 

S40 і позакореневими підживленнями рослин 

мікродобривом Нутрівант Плюс зерновий 

(2 кг/га). 

В умовах ринкових відносин економіч-

на ефективність вирощування кукурудзи на 

зерно набуває першочергового значення і є  

одним із найважливіших   показників  конку-  
 

2. Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно  

залежно від удобрення та використання хімічних меліорантів 

 (середнє за 2015, 2016, 2018 рр.) 
 

Варіант 
Приріст  

урожайності, 
т/га 

Витрати  
на вапнування  
та удобрення,  

т/га 

Вартість 
приросту, 

грн 

Прибуток,  
грн/га 

Без добрив  (контроль) – – – – 

N120P90K120 (фон) 1,01 6376 5050 -1326 

Фон + CaMg (CO3)2 (0,5 Нг) 2,68 7226 13400 6174 

Фон + CaMg (CO3)2 (1,0 Нг) 3,48 8076 17400 9324 

Фон + CaMg (CO3)2 (1,0 Нг) + S40 3,87 9076 19350 10274 

Фон + CaMg (CO3)2 (1,0 Нг) + S40 +  
+ мікродобриво 

4,35 9292 21750 12458 

Фон + CaMg(CO3)2 (1,5 Нг) 4,99 8926 24950 16024 

Фон + CaCO3 (1,0 Нг) 3,36 7276 16800 9524 

Примітка: варіант 3–7 доломітове борошно (CaMg(CO3)2) 

 
Рис. 2. Структура врожаю кукурудзи залежно від удобрення та використання  

хімічних меліорантів (середнє за 2015, 2016, 2018 рр.). 
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рентоспроможності  культури.  Економічно 

доцільні варіанти технології вирощування, 

які забезпечать окупність затрачених ресур-

сів з максимальною ефективністю, необхідно 

розробляти на основі оцінки результатів дос-

ліджень та всебічного аналізу елементів тех-

нологічного процесу. Це забезпечить збіль-

шення обсягів виробництва зернової продук-

ції, поліпшення її якості та зниження вироб-

ничих витрат. 

Для обґрунтування найбільш оптималь-

ного поєднання досліджуваних агротехніч-

них заходів була з'ясована економічна ефек-

тивність удобрення та вапнування посівів 

сільськогосподарських культур. 

Аналіз економічної ефективності пока-

зав, що при внесенні мінеральних добрив в  

дозі N120Р90К120 без вапнування, вирощування 

кукурудзи на зерно було збитковим, тимча-

сом як при використанні хімічних меліоран-

тів, зокрема різних доз доломітового борош-

на, на  аналогічному фоні  удобрення зумо-

вило прибуток в межах 6174–16024 грн/га 

(див. табл. 2). 

          Найбільш економічно вигідним було 

застосування доломітового борошна в дозі 

1,5 Нг на фоні внесення N120Р90К120 – прибу-

ток становив 16024 грн/га. 

Висновки   

 Дослідженнями з'ясовано, що викорис-

тання доломітового борошна на дерново-під-

золистому зв’язнопіщаному ґрунті в умовах 

Західного Полісся на фоні внесення мінера-

льних добрив призводить до підвищення 

продуктивності кукурудзи на зерно. Найви-

щу врожайність зерна (9,04 т/га) одержано за 

рахунок внесення доломітового борошна в 

дозі 1,5 НГ на фоні рекомендованої дози міне-

ральних  добрив N120P90K120.  Приріст урожаю 

зерна кукурудзи до контролю (без добрив) 

становив 4,99 т/га, до  фону  (N120P90K120)  – 

3,98 т/га. Застосування сіркових добрив (S40) 

і дворазове позакореневе підживлення рос-

лин мікродобривом Нутрівант Плюс зерно-

вий (2 кг/га) у фазі 4–5 і 6–8 листків на фоні 

N120P90K120 і внесення 1,0 дози доломітового 

борошна призводило до підвищення врожай-

ності зерна на 10,3 %. 

Внесення у ґрунт доломітового борош-

на в дозі 1,5 НГ  зумовило  збільшення пока-

зника рНKCl на 1,93 одиниці (вихідні дані 

рНKCl 4,47). 
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Изложены результаты влияния доз и форм известняковых мелиорантов и удобрения на про-

дуктивность кукурузы на зерно при выращивании в условиях Западного Полесья. Внесение мелиоран-

тов на фоне удобрения обуславливало улучшение элементов структуры урожая и повышение выжи-

ваемости растений. Положительные результаты получены при применении доломитовой муки – 1,5 

дозы по гидролитической кислотности: плотность насаждения растений перед уборкой урожая 

составляла 62,4 тыс. шт./га, высота растений – 229 см, масса одного початка – 223 г, выход зерна 

с початка – 79,7 %.  

Применение известняковых мелиорантов и удобрений положительно влияло на урожайность 

зерна кукурузы и содержания в нем белка. Согласно полученных данных содержание белка в зерне 

увеличивалось при известковании и удобрении почвы на 1,82–2,89 % к контролю и колебалось в пре-

делах 9,4–10,5 %. Максимальные показатели содержания белка (10,5 %) установлены в варианте  

внесения одинарной нормы доломитовой муки на фоне минерального удобрения с добавлением серы 

S40 и внекорневой подкормке микроудобрением Нутривант Плюс зерновой (2 кг/га). Высокую уро-

жайность (9,04 т/га) обеспечило внесение 1,5 дозы (НГ) доломитовой муки на фоне рекомендованной 

дозы минеральных удобрений (N120Р90К120). Прирост урожая зерна к контролю (без удобрений) со-
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ставил 4,99 т/га, к фону (N120Р90К120) – 3,98 т/га. Применение серных удобрений (S40) и двухразовая 

внекорневая подкормка растений микроудобрением Нутривант Плюс зерновой (2 кг/га) обеспечили 

повышение урожайности зерна кукурузы на 10,3 %. 

Анализ экономической эффективности показал, что при внесении N120Р90К120  без известкова-

ния почвы, выращивание кукурузы на зерно является убыточным, в то время как при использовании 

химических мелиорантов, в частности разных доз доломитовой муки, на аналогичном фоне удобре-

ния прибыль колебалась в пределах 6174–16024 грн/га. 

Ключевые слова: химические мелиоранты, дозы, удобрения, урожайность, кукуруза. 
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  The results of the influence of doses and forms of limestone ameliorants and fertilization on the 

maize productivity in the Western Polissia were shown. The ameliorants application on the background of 

mineral fertilizers increased the indicators of the yield structure and plant survival. The highest results were 

obtained with the use of 1.5 dose dolomite meal by the hydrolytic acidity of: plants density before harvesting 

62.4 ths. pcs/ha, plants height of 229 cm, the weight of an ear was 223 g, the grain yield from an ear was 

79.7 %.  

The limestone ameliorants and fertilizers application also had a positive effect on the yield and pro-

tein content in maize grain. According to the obtained data, it was found that the protein content in the grain 

increased by 1.82–2.89 % in variants with melioration on the background of N120P90K120 compared to the 

control, and amounted to 9.4–10.5 %. The maximum 10.5 % of the protein content was obtained by the using 

a 1,0 dose of dolomite meal on the background of mineral fertilization with the addition of sulfur S40 and 

foliar dressing of the Nutrivant Plus Cereals micronutrient fertilizer (2 kg/ha). The highest yield of 9.04 t/ha 

was formed by the combined use of 1.5 dose of dolomite meal by the hydrolytic acidity and the recommend-

ed rate of mineral fertilizers (N120P90K120). The increase of maize yield compared to control (without fertiliz-

ers) was 4.99 t/ha, compared to the background (N120P90K120) – 3.98 t/ha. The grain yield of maize increased 

by 10.3 % due to the application of sulfur fertilizer (S40) and two-time foliar fertilization with Nutrivant Plus 

Cereals micronutrient fertilizer (2 kg/ha). 

The analysis of economic efficiency showed that the cultivation of grain maize was unprofitable at 

the N120P90K120 application without soil liming; while when using chemical ameliorants, in particular differ-

ent doses of dolomite meal, on a similar background fertilizer the maize cultivation was profitable (in the 

range of 6174–16024 UAH/ha) 

Keywords: chemical ameliorants, doses, fertilizers, yield, maize. 

 


