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Наведено результати досліджень формування зернової продуктивності рослин кукурудзи та 

сої в умовах недостатнього зволоження при вирощуванні в кулісно-смугових посівах за внесення мі-

неральних добрив в дозі N30Р30К30  під основний обробіток ґрунту та раціонального використання 

вологи. 

Встановлено, що в умовах недостатнього зволоження за рахунок чергування в посівах  рядків   

кукурудзи та сої  істотно змінювалась  освітленість агроценозу, особливо в суміжних рядках, при 

цьому спостерігалася різниця щодо температури і вологості повітря у посівах, на поверхні ґрунту 

та в міжряддях. Кращі результати одержані за  широкорядного способу сівби кукурудзи і сої з між-

ряддями 45 см порівняно  з міжряддями 70 см. Під пологом зімкнутого листя сої у посівах з міжряд-

дями 30 і 45 см температура повітря в полуденні години (13 година) на 4,5–6,2 
о
С була нижчою, ніж 

на відкритих ділянках ґрунту і над поверхнею агроценозу. В суміжних рядках рослини кукурудзи в 

першій і другій половині дня затіняли рослини сої, вони менше зазнавали дії сонячних променів і мали 

більш сприятливі умови для росту і розвитку. 

Найбільш продуктивними виявилися посіви сої та кукурудзи з міжряддями 45 см. Зернова 

продуктивність рослин сої та кукурудзи з  усієї  ділянки  становила 2,04 та 4,55 т/га відповідно і 

була максимальною. Собівартість 1 т зерна сої та кукурудзи при вирощуванні в кулісно-смугових 

посівах найнижчою була за широкорядного способу сівби з міжряддями 45 см.  

При вирощуванні сої в кулісно-смугових посівах за широкорядного способу сівби з міжряддями 

30 см собівартість одержаної продукції була дещо вищою. Розширення міжрядь до 70 см зумов-

лювало зростання собівартості та зниження прибутку на 240 та 98 грн відповідно. Рентабельність 

вирощування сої  та кукурудзи в кулісно-смугових посівах з міжряддями 45 см дорівнювала 114 та 

128 % відповідно. 

Ключові слова: кукурудза, соя, кулісно-смугові посіви, спосіб сівби, виробничі витрати, собі-

вартість, прибуток, рентабельність.   
 

Зараз та в перспективі стабільність 

виробництва зерна може бути успішно реалі-

зованою лише за умови підвищення продук-

тивності сільськогосподарських культур 

шляхом подальшого вдосконалення і впро-

вадження регулювання ефективних факторів 

впливу в агроценозах. З метою стабілізації 

виробництва зерна в умовах глобального 

потепління клімату постала гостра потреба 

перегляду загального підходу до організації 

та координації виконання основних елемен-

тів в технології вирощування зернових і зер-

нобобових культур. Зростаючий попит на 

зерно, рослинні білки та олію для забезпе-

чення населення продуктами харчування та 

поповнення необхідними компонентами ра-

ціонів тварин, зумовлює розширення посів-

них площ таких культур, як кукурудза (Zea 

maіs L.) та соя (Glicine max Moench) [1].  

Досить важливим в умовах недостат- 
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нього зволоження є вжиття низки дієвих за-

ходів для ефективного накопичення, збере-

ження та раціонального використання воло-

ги. За складних погодних умов дефіцит во-

логи  посилюється, тому виникає гостра  по-

треба раціонального запровадження основ-

них та ефективних агротехнічних заходів в 

адаптивних технологіях вирощування сіль-

ськогосподарських культур. Адаптивна тех-

нологія повинна бути спрямована на раціо-

нальне використання вологи, більш ефектив-

ну пристосованість важливих елементів тех-

нології вирощування культур конкретно для 

кожної зони. 

Забезпечення оптимальних умов рос-

ту і розвитку рослин залежить не тільки від 

того, якою мірою проявляється дія основних 

технологічних чинників, але й гідротерміч-

них факторів, що істотно впливають  на їх 

продуктивність. Правильне формування аг-

роценозу є важливою і необхідною умовою 

раціонального використання ґрунтово-клі-

матичних ресурсів кожного регіону. Завдяки 

цьому узгоджується сумісна дія всіх факто-

рів впливу, що сприятиме одержанню висо-

ких врожаїв та максимальному виходу рос-

линницької продукції з одиниці площі при 

найменших вкладених витратах і мате-

ріальних ресурсах.  

В степовій зоні інтенсивність випаро-

вування вологи суттєво посилюється за ши-

рокорядного способу сівби просапних куль-

тур особливо на перших етапах розвитку 

рослин. При відносно незначній густоті сто-

яння рослин на посівній площі посилюється 

інтенсивність випаровування вологи  під 

впливом таких чинників, як вітер та  значне 

прогрівання верхнього шару ґрунту. Проте 

під зімкненим рослинним покривом у призе-

мному шарі мають місце значно менші втра-

ти вологи. До того ж високі рослини кукуру-

дзи роблять тінь та затишок, що помітно  

впливає на температуру ґрунту та інтенсив-

ність переміщення повітряних мас [2].  

В умовах недостатнього зволоження 

створення сприятливих умов вегетації для 

бобової культури є доцільним агротехнічним 

заходом при запровадженні кулісно-смугової 

технології.  В  кулісно-смугових посівах ку-

курудзи з соєю створюється особливий мік-

роклімат як для злакової, так і зернобобової 

культури [3–5].  

Мета дослідження – обґрунтувати 

агротехнологічні й економічні аспекти доці-

льності вирощування кукурудзи та сої за 

кулісно-смуговою  технологією при внесенні 

мінеральних добрив в дозі N30Р30К30 під ос-

новний обробіток ґрунту в умовах недостат-

нього зволоження та забезпечити раціональ-

не використання вологи.  

Матеріали і методи дослідження. 

Дослідження проводили на Ерастівській дос-

лідній станції Державної установи Інститут 

зернових культур НААН в 2016–2020 рр. По 

зональному розподілу цей район  належить 

до північної частини степової зони з недо-

статнім зволоженням та посушливими пого-

дними умовами.  

Ґрунти місця проведення досліджень 

– чорноземи звичайні малогумусні  важкосу-

глинкові на лесі. Вміст гумусу в орному шарі 

ґрунту становить 3,5–4,0 %, загального азоту 

– 0,23–0,26, рухомого фосфору – 0,11–0,12 і 

обмінного калію – 2,0–2,5 %. Реакція ґрунто-

вого розчину нейтральна (рН водяної витяж-

ки – 6,5–7,0).  

Дослід закладено по оранці, основний 

обробіток ґрунту виконували плугом ПЛН-5-

35 на глибину 25–27 см. Попередником для 

кукурудзи та сої була пшениця озима. Орга-

нізація агроценозу в першу чергу пов’язана з 

правильним розміщення смугових посівів. 

Кулісні посіви розміщували з півночі на пів-

день перпендикулярно до «рози вітрів» для 

істотного зменшення швидкості переміщен-

ня повітряного потоку. У виробництві досить 

часто застосовують різні посівні агрегати для 

проведення сівби, тому виникла необхідність 

вивчення способів сівби сої з різними міжря-

ддями – 30, 45 та 70 см. Захисні смуги куку-

рудзи та сої висівали з міжряддями 70 см. 

Контрольні варіанти досліду в смугових по-

сівах кукурудзи з соєю мали міжряддя 70 см, 

ширина ділянки становила 5,6 м. Посіви ку-

курудзи і сої з міжряддями 45 см мали ши-

рину 5,4 м. Посіви сої з міжряддям 30 см  

мали також ширину 5,4 м. Кулісно-смугову 

сівбу виконують двома агрегатами, які один 

за одним висівають окремо насіння кукуру-

дзи та сої [6–8].  

За період досліджень кукурудзу і сою 

висівали в кінці другої і третьої декади квіт-

ня. В досліді висівали насіння сої ранньости-

глого сорту Аннушка при стійкому прогрі-
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ванні ґрунту на глибині 10 см до 10 
о
С (гли-

бина загортання насіння 5 см), а гібрид куку-

рудзи Солонянський 298 СВ з міжряддями 

45 та 70 см  (6–8 см). Норма висіву  кукуру-

дзи  і сої становила  відповідно 40  та 500 

тис. схожих насінин/га. Для сівби  викорис-

товували насіння районованого сорту сої та 

гібрида кукурудзи, які в умовах даного регі-

ону є високопродуктивними [9]. 

Площа посівної ділянки становила 

291,6–302,4 м
2
,  облікової – 280,8–291,2 м

2
. 

Повторність в досліді триразова. 

Восени вносили мінеральні добрива в 

дозі N30Р30К30 та заробляли їх в ґрунт важки-

ми дисковими боронами під основний обро-

біток. Для  знищення  бур’янових рослин 

застосовували комплекс заходів, в першу 

чергу – агротехнічні (основний обробіток 

ґрунту, допосівні і післясходові прийоми 

знищення бур’янів), та хімічні вносили під 

обидві культури ґрунтовий гербіцид харнес 

(2 л/га). 

Швидкість вітру визначали ручним 

анемометром в поєднанні з секундоміром у 

період цвітіння рослин сої та кукурудзи. 

Спостереження проводили о 13–14 годині на 

висоті 100 та 150 см від поверхні ґрунту. 

Результати дослідження. В наших 

дослідах за вирощування декількох полос 

кукурудзи як куліс та сої як міжкулісної ку-

льтури суттєво змінювалася освітленість 

агрофітоценозу, особливо  суміжних рядків, 

при цьому спостерігалася  різниця щодо те-

мператури повітря в посівах, на поверхні 

ґрунту та в міжряддях. Кращими виявилися 

широкорядні кулісно-смугові посіви кукуру-

дзи та сої з міжряддями 45 см. Під пологом 

зімкнутого листя у посівах сої (з міжряддями 

30 і 45 см) температура повітря в полуденні 

години (13 година) на 4,5–6,2 
о
С була ниж-

чою, ніж на відкритій поверхні ґрунту та над 

агрофітоценозом. В суміжних рядках  куль-

тур в першій і другій половині дня рослини 

кукурудзи затіняли рослини сої, останні ме-

нше перегрівались і мали більш сприятливі 

умови для росту і розвитку.  

Встановлено, що швидкість перемі-

щення повітряного потоку суттєво знижува-

лася  при визначенні її показників через де-

кілька кулісних смуг кукурудзи,  в зв'язку з 

цим мало місце значне  послаблення випаро-

вування  вологи. За двома, трьома смугами 

рослин кукурудзи сила вітру зменшувалась 

на 1,7–2,8 м/с, як результат – рослини сої 

більш раціонально використовували продук-

тивну вологу з ґрунту. Завдяки кулісно-

смуговому  розміщенню культур на посівній 

площі  умови для росту і розвитку як рослин 

кукурудзи, так і сої були більш сприятливи-

ми. В щільних посівах сої волога з ґрунту 

випаровується   повільніше  внаслідок   зни-

женого переміщення повітряних масі чергу-

вання рядів високостеблових рослини куку-

рудзи. Частка вологи, що йде на випарову-

вання, в першу чергу,  надходить в смугові 

посіви кукурудзи і таким чином послаблює 

згубну дію посухи на  них, особливо під час  

запилення рослин. 

Краща насіннєва продуктивність рос-

лин бобової культури формувалась  в посівах 

з міжряддями 30 і 45 см у першому та дру-

гому суміжних рядках.  При запровадженні 

широкорядних кулісно-смугових посівів  з 

міжряддями –30 і 45 см із перших  суміжних 

рядків сої з кукурудзою було одержано май-

же однакову  урожайність зерна сої  – 2,05 і 

2,07 т/га,  ніж з міжряддями 70 см (контроль) 

– 1,98 т/га. Другі  суміжні  рядки сої за ви-

рощування з міжряддями 30 і 45 см  відзна-

чалися урожайністю зерна на рівні 2,05 і 

2,16 т/га відповідно, а  з міжряддями 70 см – 

2,01 т/га. Середні  рядки кулісно-смугового 

посіву сої за вирощування з міжряддями 30 

та 45 см забезпечили урожайність на рівні 

1,95 та 2,01 т/га, а  з міжряддями 70 см – 

1,90 т/га. З усієї ділянки зернова продуктив-

ність сої за вирощування з міжряддями 30 та 

45 см дорівнювала відповідно 1,97 та 

2,04 т/га, а  з міжряддями 70 см – 1,94 т/га.  

Зернова продуктивність кукурудзи 

також залежала від способу сівби. Кращий 

показник урожайності зерна кукурудзи 

5,25 т/га  забезпечив перший  суміжний ря-

док з соєю на ділянках  з міжряддями 45 см,  

дещо нижчим його значення було відносно  

середніх рядків даного посіву – 4,44 т/га, а в 

цілому з ділянки урожайність зерна станови-

ла 4,55 т/га. Дещо менша зернова продукти-

вність кукурудзи сформувалась в посівах з 

міжряддями 70 см. З суміжних рядків уро-

жай зерна кукурудзи  становив 4,53 т/га, а з 

середніх – 4,28 т/га, з усієї ділянки – 

4,33 т/га. Економічна оцінка результатів дос 

ліджень була  проведена  відповідно до мето- 
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методичних рекомендацій, розроблених в 

Державній установі Інститут зернових куль-

тур та Національному науковому центрі «Ін-

ститут аграрної економіки». Основними кри-

теріями економічної ефективності є показни-

ки собівартості на одиницю вирощеної про-

дукції, прибуток та рентабельність. Вироб-

ничі витрати та собівартість одиниці проду-

кції обчислювали на основі технологічних 

карт вирощування сої та кукурудзи в куліс-

но-смугових посівах. Вартість вирощеної 

зернової продукції визначали за ринковою 

ціною  станом на жовтень 2020 р. Чистий 

прибуток розрахований як різниця між варті-

стю урожаю і виробничими витратами [10–

12] 

При запровадженні кулісно-смугової  

технології собівартість вирощування сої на 

зерно була найнижчою за широкорядного 

способу сівби з міжряддями 45 см і станови-

ла 4859 грн/т.  Виробничі витрати зростали з 

9886 до 9912 грн/га зі збільшенням міжрядь з 

30 до 45 см. Це пов’язано із зростанням про-

дуктивності бобової культури та відповідно 

більшими витратами на збирання та очи-

щення зерна. Найбільший умовно чистий 

прибуток (11338 грн/га)  забезпечили посіви 

з міжряддями 45 см. 

Рівень рентабельності вирощування 

сої при запровадженні кулісно-смугової тех-

нології за період досліджень найбільшим був 

за широкорядних посівів з міжряддями 45 см  

і становив 114 %, а в посівах з міжряддями 

30 та 70 см – відповідно 108 та 104 % (табл.).  
 

Економічна ефективність вирощування кукурудзи і сої в кулісно-смугових посівах 

 у 2016–2020 рр. 
 

Показник 

Соя Кукурудза 

міжряддя, см 

30 45 70 45 70 

Урожайність, т/га 1,97 2,04 1,94 4,55 4,33 

Виробничі витрати – всього, грн/га 9886 9912 9907 9169 9151 

Собівартість 1 т, грн 5018 4859 5107 2015 2113 

Одержано умовного прибутку з 1 га, грн 10635 11338 10301 11761 10776 

Прибуток на 1 т, грн 5398 5558 5310 2585 2487 

Рівень рентабельності, % 108,0 114,0 104,0 128,0 118,0 
НІР 05, т/га                  Соя – А – 0,03          Кукурудза  –  А – 0,04 

                                              В – 0,06                                  В – 0,04 

                                            АВ – 0,10                               АВ – 0,06 
 

За результатами проведених багаторі-

чних досліджень встановлено, що виробничі 

витрати були дещо меншими на ділянках, де  

кукурудзу вирощували з міжряддями 70 см, і 

становили 9151 грн/га. За широкорядної сів-

би з міжряддями 45 см відмічались дещо 

більші витрати – 9169 грн/га. Це більшою 

мірою пов’язано з використанням різної 

сільськогосподарської техніки та її вартістю. 

При оцінці ефективності вирощування куку-

рудзи в кулісно-смугових посівах визнача-

лись основні економічні показники собівар-

тість та рентабельність виробництва зернової 

продукції. В результаті проведених розра-

хунків встановлено, що собівартість зерна 

кукурудзи була найнижчою за широкорядно-

го способу сівби з міжряддями 45 см і стано-

вила 2015 грн, а з міжряддями 70 см відпові-

дно – 2113 грн/т. За багаторічними даними 

найбільший умовно чистий прибуток 

(11761 грн/га) було одержано в широкоряд-

них посівах кукурудзи з міжряддями 45 см. 

Дещо меншими були показники умовного 

прибутку (10776 грн/га) в агрофітоценозах 

злакової культури із міжряддями 70 см. Роз-

рахунки рентабельності вирощування куку-

рудзи в кулісно-смугових посівах свідчать 

про те, що найбільші її показники (128 %) 

відмічались при запровадженні широкоряд-

них посівів з міжряддями 45 см. Рентабель-

ність виробництва кукурудзи за широкоряд-

ного способу сівби з міжряддями 70 см ста-

новила 118 %.  

Таким чином, одержані експеримен-

тальні дані свідчать проте, що при вирощу-

ванні в кулісно-смугових посівах кукурудзи 

та сої на фоні внесення мінеральних добрив 

в дозі N30Р30К30 під основний обробіток ґрун-

ту (оранка на глибину 25–27 см), урожай-

ність зерна обох культур з усієї ділянки була 

найвищою за вирощування їх в широкоряд-

них посівах з міжряддями 45 см. В таких 
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агрофітоценозах урожайність сої становила 

2,04 т/га, а кукурудзи з аналогічними міжря-

ддями – 4,55 т/га. За вирощування сої та ку-

курудзи в кулісно-смугових посівах собівар-

тість одержаної продукції знижувалась за 

широкорядного способу сівби з міжряддями 

45 см на 159 та 98 грн відповідно порівняно 

до посівів з міжряддями 30 см. Рентабель-

ність вирощування сої та кукурудзи в куліс-

но-смугових посівах з міжряддями 45 см до 

рівнювала 114 та 128 % відповідно. 

У виробництві доцільно запроваджу-

вати кулісно-смугові посіви кукурудзи з со-

єю з міжряддями 45 см. Запроваджувати такі 

посіви можливо не тільки в фермерських 

господарствах, де земельні площі обмежені,  

але й у спеціалізованих агропромислових 

підприємствах, які інтенсивно займаються 

тваринництвом та потребують для згодову-

вання концентровані корми.  
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Артеменко С. Ф., Ковтун Е. В. Агроэкономическое обоснование производства кукурузы и сои в 

кулисно-полосовых посевах.   
Зерновые культуры. 2021. Т. 5. № 2. С. 390–396 
Государственное учреждение Институт зерновых культур НААН, ул. Владимира Вернадского, 14, 

г. Днепр, 49009, Украина 
 

Изложены результаты исследований зерновой продуктивности растений кукурузы и сои при 

выращивании их в кулисно-полосовых посевах в условиях недостаточного увлажнения на фоне внесе-

ния минеральных удобрений в дозе N30Р30К30 под основную обработку почвы при рациональном ис-

пользовании влаги. 

Установлено, что в условиях недостаточного увлажнения за счет чередования рядков куку-

рузы и сои существенно изменялась освещенность агроценоза, особенно  смежных рядков, при этом 

наблюдалась разница относительно температуры и влажности воздуха в посевах, на поверхности 

почвы и в междурядьях. Лучшими оказались широкорядные посевы кукурузы и сои с междурядьями 

45 см по сравнению  с междурядьями  70 см. Под пологом сомкнутых листьев в посевах сои с между-

рядьями 30 и 45 см температура воздуха в полдень (13 часов) на 4,5–6,2 °С была ниже, чем  на от-

крытых участках почвы  и  над поверхностью агроценоза. В смежных рядках растения кукурузы в 

первой и второй половине дня затеняли растения сои, они меньше  подвергались действию солнеч-

ных лучей и имели более благоприятные условия для роста и развития. 

Наиболее продуктивными оказались широкорядные агроценозы кукурузы и сои с между-

рядьями 45 см. Зерновая продуктивность растений сои и кукурузы со всего участка  составляла 

2,04  и 4,55 т/га соответственно и была максимальной. Себестоимость 1 т зерна сои и кукурузы 

при выращивании в кулисно-полосовых посевах самой низкой оказалась в широкорядных посевах с 

междурядьями 45 см.  

При выращивании сои в кулисно-полосовых посевах с междурядьями 30 см себестоимость 

полученной продукции была несколько выше. Расширение междурядий до 70 см способствовало ро-

сту себестоимости и снижению прибыли на 240 и 98 грн. соответственно. Рентабельность произ-

водства сои и кукурузы в кулисно-полосовых посевах с междурядьями 45 см  составляла 114 и 128 % 

соответственно. 

Ключевые слова: кукуруза, соя, кулисно-полосовые посевы, способ посева, производственные 

затраты, себестоимость, прибыль, рентабельность. 
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Grain Crops. 2021. 5 (2). 390–396 
SE Institute of Grain Crops of National Academy of Agrarian Sciences, 14 Volodymyr Vernadskyi St.,  
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We researched the formation of maize and soybean grain productivity in conditions of insufficient 

moisture at coulisse-strip planting with mineral fertilizer application in a rate of N30Р30К30 under primary 

tillage and rational use of moisture. 

In conditions of insufficient moisture and at the alternation of maize and soybean rows, it was found 

that the illumination of the agrocenosis significantly changed, especially in adjacent rows. In this case, there 

were differences in temperature and humidity of air, on soil surface and between rows on the plot. The best 

results were obtained with the wide-row sowing maize and soybeans with 45 cm row spacing compared to 70 

cm row spacing. Under the canopy of closed soybean leaves in 30 and 45 cm row spacing, the air tempera-
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ture at afternoon (1:00 p.m.) was by 4.5–6.2 ° C lower than in open soil areas and above the agrocenosis 

surface. In adjacent rows, maize plants shaded soybean plants in the morning and afternoon; they were less 

exposed to sunlight and had more favorable conditions for growth and development. 

The soybean and maize plot with 45 cm row spacing was the most productive. Grain productivity of 

soybean and maize plants from the whole plot was 2.04 and 4.55 t/ha, respectively, and was maximum. The 

cost of 1 ton of soybean and maize grain was the lowest at coulisse-strip planting with 45 cm row spacing. 

When growing soybeans in coulisse-strip planting with row spacing of 30 cm, the cost of production was 

slightly higher. 

In case when row width was 70 cm, a cost increased and a profit decreased by 240 and 98 UAH, re-

spectively. The profitability of soybean and maize cultivation at coulisse-strip planting with 45 cm row spac-

ing was 114 and 128%, respectively. 

Keywords: maize, soybeans, coulisse-strip planting, sowing method, production costs, cost price, 

profit, profitability. 

 


