
        Зернові  культури. Том 3. № 1. 2019. С. 37–44           https://doi.org/10.31867/2523-4544/0058 37 

  

Рослинництво 

 

 

 

 

 

УДК 633.15:631.559/.582 (477.63)                                                                     https://doi.org/10.31867/2523-4544/0058 

 

СИСТЕМНІ  ФАКТОРИ  РЕГУЛЮВАННЯ  ЗЕРНОВОЇ  ПРОДУКТИВНОСТІ  КУКУРУДЗИ  

В  РІЗНОРОТАЦІЙНИХ  СІВОЗМІНАХ  СТЕПОВОЇ  ЗОНИ 
 

Л. М. Десятник, М. С. Шевченко, Н. В. Швець, А. А. Хижняк 
Державна установа Інститут зернових культур НААН, вул. Володимира Вернадського, 14, 

м. Дніпро, 49027, Україна 
    

Узагальнені  експериментальні дані, одержані в стаціонарних 5-, 7- та 8-пільних сівозмінах в 

південній та північній частинах степової зони. Вивчено вплив попередників на урожайність зерна 

кукурудзи при розміщенні її в сівозміні після пшениці озимої, соняшника і ячменю ярого. Встановлено 

агробіологічну роль ярусної та полицевої оранки, чизельного обробітку і системи No-till при виро-

щуванні кукурудзи. З'ясовано ефективність сидеральних культур, пожнивних решток, гною, міне-

ральних добрив в різних поєднаннях і певних полях сівозміни. Висвітлено залежність між агробіо-

ценозом кукурудзи і грунтово-кліматичними умовами. 

В багатофакторній моделі землеробства, яка поєднує в собі  сівозміни, основний обробіток 

грунту та різні види добрив, встановлено, що при  вирощуванні кукурудзи на зерно  її продуктивність 

коливається в широких межах – від 2,73 до 6,35 т/га. При цьому недоліки сівозмінного фактора 

частково можна компенсувати за рахунок основного обробітку грунту і комплексного внесення ор-

ганічних та мінеральних добрив. Кращі агробіофізичні умови для росту і розвитку кукурудзи мож-

ливо забезпечити за рахунок глибокого полицевого обробітку і внесення гною в обсягах 30 т/га од-

ночасно з N90P60K60. 

Ключові слова: сівозміна, кукурудза, обробіток грунту, гній, мінеральні добрива, поперед-

ники, урожайність, зерно. 
 

 

Ринкове стимулювання і надання пріо-

ритетності виробництву зерна кукурудзи 

(Zea mays L.)  зумовило суттєву перебудову 

системи землеробства шляхом швидкої змі-

ни структури посівних площ, радикального 

переходу на ґрунтозахисні способи обробіт-

ку грунту і використання альтернативних ор-

ганічних добрив. 

Кукурудза стала уособленням зеленої 

революції, оскільки при збільшенні посівних 

площ в 2,5 раза  її урожайність значно зросла 

і перевищила валові збори  головної зернової 

культури – пшениці озимої. 
 

Проте подібне  інтенсивне  втручання  в 

екологічне   середовище   потребує   впровад-

ження агротехнологічних заходів, спрямова-

них на ефективне використання засобів ви-

робництва і збереження родючості грунтів. 

         У зв'язку з тим, що в структурі посівних 

площ нині беззаперечно домінують три куль-

тури – пшениця озима, кукурудза, соняш-

ник, актуальності набуває питання оптиміза-

ції технологічного розміщення кукурудзи в 

сівозміні.  

         Принципового наукового вирішення по-

требує проблема заміщення традиційного ор- 
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ганічного добрива – гною – на пожнивні  

рештки  або сидеральні культури. За останні 

30 років обсяги  внесення  гною зменшились 

з 7,3  до  0,2 т  на 1 га ріллі, що виключає від-

новлювальний ресурс органічної речовини з 

балансу гумусу.  

За радикальної трансформації системи 

внесення органо-мінеральних добрив нового 

значення набуває основний обробіток грунту, 

який суттєво змінює позиційне розміщення 

елементів живлення в орному шарі. Як відо-

мо, доступність поживних речовин для сіль-

ськогосподарських рослин значною мірою  

визначається характером їхнього розподілу в 

кореневмісному шарі грунту. Різне верти-

кальне або площинне позиціонування добрив 

у грунті  в  умовах  обмежених обсягів  їх  за-

стосування уможливлює ефективно корегува-

ти окупність витрат на формування режиму 

живлення. 

До актуальних проблем вирощування 

кукурудзи в сівозміні додається необхідність 

встановлення її реакції на кліматичні зміни, 

які зумовлюють коливання продуктивності в 

окремих зонах кукурудзосіяння. 

Тобто стрімкий інноваційний розвиток 

землеробства потребує одночасного вирішен-

ня найбільш актуальних питань, пов’язаних з 

обробітком грунту, внесенням добрив, сіво-

змінами та кліматичними змінами. 

Мета дослідження полягала у з’я-

суванні особливостей формування зернової 

продуктивності кукурудзи при системному 

застосуванні в сівозмінах ґрунтозахисних 

способів основного обробітку, збалансованих 

доз органо-мінеральних добрив за умов зо-

нальної зміни клімату в степовому регіоні. 

При цьому також ставилося завдання вив-

чити реакцію кукурудзи на модифікації ла-

нок сівозміни, встановити агрофізичний стан 

грунту і вплив поживних речовин на урожай-

ність зерна залежно від механізмів перемі-

щення чорнозему в орному шарі. 

Матеріали і методи. Польові стаціо-

нарні досліди з вивчення сівозмін, обробітку 

грунту і системи удобрення проводили в 

2017–2018 рр. в південно-східній (Розівська 

дослідна станція) і північній частинах Степу 

(Ерастівська дослідна станція, Державне під- 

приємство   «Дослідне   господарство  «Дніп- 

ро»). Вказані  дослідні  станції   підпорядко- 

вуються Державній установі  Інститут  зерно- 
 

 

вих культур НААН.  Грунтовий  покрив  дос-

лідних ділянок достатньо близький за своїми 

фізико-хімічними параметрами і належить до 

чорноземів звичайних малогумусових легко- 

і важкосуглинкових з вмістом гумусу в ор-

ному шарі від 3,0 до 4,8 %.  

         За останні 10 років в зоні досліджень 

найбільш суттєво змінилась середньорічна 

температура повітря, вона підвищилась на 

1,6 
о
С і в північній частині становить 9,6 

о
С, а 

в південній – 10,2
 о

С. При цьому середньоба-

гаторічна норма опадів – 472–511 мм зали-

шилась у межах попереднього періоду метео-

рологічних спостережень. Проте змінився ха-

рактер опадів, які стали відзначатися біль-

шою парціальністю і амплітудністю протя-

гом періоду розвитку сільськогосподарських 

культур.  

         У роки досліджень за вегетаційний пе-

ріод випало 195–298 мм опадів з пріоритет-

ністю північного Степу. Вирішальну роль у 

вологозабезпеченості кукурудзи в  2018 р. ві-

діграли опади (110 мм) в період максималь-

ного вологоспоживання культури, а в 2017 р.  

– опади у вигляді снігу в період оптимальних 

строків сівби  – 93 та 45 мм у фазі молочної 

стиглості зерна. 

         Схема польових дослідів передбачала 

встановлення реакції кукурудзи на поперед-

ники, фізико-хімічний стан грунту залежно 

від основного обробітку та його впливу на 

особливості розподілу органічної речовини і 

зольних елементів по профілю орного шару. 

         Кукурудзу розміщували в сівозміні як 

після традиційного попередника – пшениці 

озимої в ланці по чорному, зайнятому і си-

деральному пару, так і після соняшника та 

ячменю ярого. 

         Способи основного обробітку грунту 

передбачали всі можливі варіанти механіч-

ного переміщення грунтової маси в орному 

шарі: ярусна оранка з повним обертом ниж-

нього і верхнього пластів; безполицевим плу-

гом з розширеним лемешем (поверхня поля 

залишається вирівняною); глибокий і мілкий 

чизельний обробітки з активним смуговим 

розпушуванням грунту й мульчуванням по-

ля післяжнивними рештками; комбіновани-

ми  знаряддями з дисковими  і стрілчастими 

робочими органами; пряма сівба зі смуговим 

розпушуванням  грунту  тільки  в  зоні  насін-

нєвого ложе.  
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         Система традиційного комплексного та 

біоресурсного добрива відзначалась високою 

комбінаційністю і включала нові елементи, 

такі як внесення гною безпосередньо під ку-

курудзу або соняшник, використання сиде-

ральної органіки та післяжнивних решток в 

різних ланках сівозміни, а також різний сту-

пінь акумуляції всіх видів добрива в оброб-

люваному шарі грунту. На фоні безполицево-

го способу обробітку грунту органічні добри-

рива одночасно мають виконувати протиеро-

зійну функцію.  

         Деталізована схема дослідів з конкрет-

ним розміщенням кукурудзи в сівозміні, зна-

ряддями, способами і глибиною обробітку, 

формами і дозами органо-мінеральних доб-

рив наведена в аналітичних таблицях. 

         Результати дослідження. Аналіз грун-

тових і гідротермічних умов та зернової  про- 

дуктивності  кукурудзи  показав, що виріша- 

льним фактором  в різних  зонах  Степу  була   

вологозабезпеченість. Переваги грунтів Ро-

зівської дослідної станції за вмістом гумусу 

(4,3–4,8 %) не реалізувалися відповідно через 

меншу кількість опадів (207 мм) у вегетацій-

ний період рослин порівняно з Ерастівською 

дослідною станцією (292 мм) і ДП «Дослідне 

господарство «Дніпро» (317 мм). 

         Таким чином, наявний потенціал родю-

чості чорнозему звичайного може набути ак-

тивної фази тільки за наявності достатніх за-

пасів грунтової вологи, яка зумовлює актив-

ний рух поживних елементів і встановлює 

зв’язок між ними та рослинами. 

          Про значні можливості природного по-

тенціалу чорноземів свідчать показники уро-

жайності кукурудзи, одержані на фоні оранки 

без застосування добрив на Ерастівській   

(5,88 т/га) та Розівській дослідних станціях 

(3,20 т/га) і в Державному підприємстві 

«Дослідне господарство «Дніпро» (5,25 т/га)  

(табл. 1, 2, 3). 
  

1. Вплив обробітку грунту і органо-мінеральних добрив на урожайність  кукурудзи  

в сівозмінах північного Степу, т/га (2017–2018 рр., Ерастівська дослідна станція) 
 

Основний 

 обробіток  

грунту 

 Добрива 

без 

доб- 

рив  

солома, 

сидерат 

гній,  

50 т/га  +  

+ солома 

гній,  

30 т/га + 

+ N60P30K30 

N90P60K60 

гній,   

30 г/га +  

 + N90P60K60 

  чорний пар – пшениця озима – кукурудза 

Мілкий на 12–14 см 5,16 5,33 5,52 5,68 5,55 5,56 

Оранка на 25–27 см 5,83 6,04 6,20 6,40 6,21 6,35 

  зайнятий пар – пшениця озима – кукурудза 

Мілкий на 12–14 см 4,93 5,04 5,22 5,45 5,37 5,40 

Оранка на 25–27 см 5,55 5,79 5,84 6,16 5,87 6,02 

 сидеральний пар – пшениця озима – кукурудза 

Мілкий на  12–14 см 4,21 4,43 4,66 5,04 4,74 4,90 

Оранка на 25–27 см 4,74 4,89 5,29 6,36 5,12 5,17 

 
2. Урожайність кукурудзи залежно від агротехнологічних факторів  в умовах  

 південно-східного Степу, т/га (2017–2018 рр., Розівська дослідна станція) 
 

Основний 

обробіток 

 грунту 

Добрива   

без 

добрив 

під пар – 

гній, 50 т/га  

N60P40K30,  

кг/га д. р. 

N90P60K60,  

кг/га д. р. 

Ланка сівозміни: чорний пар – пшениця озима – кукурудза 

Чизельний на 28–30 см 2,73 3,31 3,79 4,20 

Плоскорізний  на 28–30 см 3,01 3,33 3,58 4,05 

Ланка сівозміни: еспарцет – пшениця озима – соняшник – кукурудза 

Основний обробіток 

 грунту 

 без 

добрив 

під соняшник –  

гній,  40 т/га 

гній,  

40 т/га + Р20 

N60P40K30, 

кг/га д. р. 

Ярусна оранка на 28–30 см 2,94 3,31 3,75 4,12 

Оранка на 28–30 см 3,20 3,72 4,08 4,40 
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3. Особливості формування урожайності  кукурудзи за різного позиційного 

 розташування добрив в грунті в умовах  північного Степу, т/га 

 (2017–2018 рр., ДП «Дослідне господарство «Дніпро») 
 

Ланка  сівозміни 
Основний обробіток 

 грунту 

Добрива 

без добрив N45P45K45 

Соняшник – ячмінь ярий – кукурудза 

Оранка на 25–27 см 5,25 6,31 

Чизельний  на 14–16  см 4,82 5,88 

No-till 4,41 5,36 

 

Базові показники урожайності кукуруд-

зи на фоні природної родючості підвищува-

лись на 0,52–1,06 т/га при внесенні органо-

мінеральних добрив. 

 Наші дослідження розширили уявлен-

ня про сівозмінну витривалість кукурудзи і 

показали, що вона здатна забезпечити високу 

урожайність як в кінці сівозміни після ячме-

ню ярого – 5,25 т/га, так і після соняшника в 

умовах дефіциту вологи – 3,20 т/га (див. 

табл. 3, 2). 

Враховуючи високу вологонакопичу-

вальну здатність чорного пару, особливо в 

глибоких шарах грунту, кукурудза позитивно 

реагує на цей попередник в післядії, тобто в 

ланці чорний пар – пшениця озима – куку-

рудза – 5,88 т/га (див. табл. 1). 

 Використання вологи в паровому полі 

парозаймаючими або сидеральними культу-

рами призводить до зниження урожайності 

кукурудзи   в  цій  ланці  сівозміни  на  0,33–

1,14 т/га. 

Отже, кукурудза є не тільки пластич-

ною культурою, чутливою до зміни  умов ви-

рощування, але й здатною більш ефективно 

мобілізувати навіть обмежені грунтові і клі-

матичні ресурси в будь-якій ланці сівозміни. 

В сучасних технологіях вирощування 

кукурудзи основний обробіток грунту на-

буває актуальності у зв’язку з необхідністю 

нівелювання негативного впливу виснажли-

вих попередників, оптимізації доступу еле-

ментів живлення до рослин та гуміфікації 

різних форм органічних добрив. Ще одним 

важливим фактором, залежним від обробіт-

ку, є щільність грунту. Якщо на початку епо-

хи мінімізації обробітку грунту, у 50–60-тих 

роках ХХ ст., його щільність в  умовах пере-

логу вважалась оптимальною для розвитку 

рослин, то сьогодні все  більше  експеримен-

тальних даних свідчать про суттєве знижен-

ня урожайності при зменшенні  інтенсивності 

механічного впливу на грунт. 

В широкому грунтово-кліматичному та 

агротехнологічному діапазоні нашими дос-

лідженнями встановлено, що зниження уро-

жайності зерна кукурудзи на фоні мінімаль-

них способів обробітку грунту з тенденції пе-

реростає в стійку закономірність. 

Про переконливість даної наукової тези 

свідчать результати досліджень на Ерастів-

ській дослідній станції, а саме – заміна міл-

кого обробітку під кукурудзу на глибоку по-

лицеву оранку супроводжується підвищен-

ням  урожайності на 0,52–0,68 т/га. 

Аналогічний вплив різних за інтенсив-

ністю способів основного обробітку  мав міс-

це в ДП ДГ «Дніпро». Так, по мірі зменшен-

ня інтенсивності розпушування ріллі, від по-

лицевої оранки до системи No-till,  урожай-

ність зерна кукурудзи знизилась на 0,95 т/га. 

Характерним при застосування міне-

ральних добрив на фоні різних способів об-

робітку грунту виявилося те, що окупність їх 

приростом зерна зменшилась з 4,6 до 2,9 кг 

зерна на 1 кг діючої речовини. 

На прикладі двох ланок сівозмін в пів-

денній частині Степу з'ясовано, що спосіб 

основного обробітку грунту може частково 

компенсувати негативні наслідки дії менш 

сприятливих попередників (див. табл. 2).  

У даному випадку за рахунок ярусної і 

полицевої оранки під кукурудзу після соняш-

ника рівень урожайності зерна був вищий 

(2,94–3,20 т/га), ніж за чизельного і плоско-

різного обробітків (2,73–3,01 т/га) при роз-

міщенні кукурудзи  в ланці сівозміни  чорний 

пар – пшениця озима – кукурудза. 

На основі аналізу механізмів впливу  на 

грунтове середовище в різних  сівозмінах на-

ми розкрито важливі переваги полицевої 

оранки  порівняно з обробітком грунту без-

полицевими  ґрунтообробними   знаряддями. 

Процеси   мобілізації  грунтових   ресурсів   і  
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стимулювання росту рослин  на  фоні  оранки 

відбуваються за рахунок більшого об’єму 

розпушеного шару грунту в кореневмісній 

зоні, рівномірного розподілу органічних реш-

ток по профілю орного шару, кращої струк-

тури грунту внаслідок механічного впливу на 

нього, відсутності негативної дії первинного 

розкладання пожнивних решток в зоні про-

ростання насіння. 

         Системне застосування добрив в сіво-

зміні важливе з точки зору покращання ба-

лансу поживних елементів в грунті, вибору 

місця їх внесення в ротації, безпосереднього 

впливу на приріст урожаю, оптимізації режи-

мів заробки в орний шар. 

При вирощуванні кукурудзи вносили 

рекомендовані дози мінеральних добрив –  

N60-90P60-40K60-30 і контролювали реакцію 

культури залежно від способів заробки їх в 

грунт. В пошуках раціонального використан-

ня органічних добрив гній вносили безпо-

середньо під кукурудзу при збереженні тра-

диційного варіанту – в перше парове поле. 

Як видно з таблиці 1, органо-мінераль-

на система добрив – гній, 30 т/га + N90P60K60 

зумовлювала підвищення урожайності зерна   

на 0,40–0,09 т/га, проте така кількість вне-

сених  поживних  речовин не змогла компен-

сувати недобір урожаю в найменш ефектив-

ному варіанті  ланки сівозміни:  сидеральний 

пар – пшениця озима – кукурудза (мілкий 

обробіток) – 4,90 т/га порівняно з ланкою 

чорний пар – пшениця озима – кукурудза 

(оранка) – 6,35 т/га. Тобто недоліки сіво-

змінного і агрофізичного походження не зав-

жди вдається подолати за рахунок внесення 

високих доз органо-мінеральних добрив. 

Така неоднозначна реакція кукурудзи 

на вплив системи землеробства   свідчить про 

те, що при  підвищенні рівня ефективної ро-

дючості грунту внаслідок системного засто- 

сування добрив приріст урожайності дещо 

послаблюється.  

         На підставі  проведеного аналізу можна 

зробити висновок, що високе функціональне 

значення природної родючості грунту та 

окупність добрив проявляються лише за умо-

ви оптимізації режимів грунтово-екологіч-

ного спрямування. 

         Органічна система удобрення на основі 

сидеральних культур, рослинних решток та 

гною уможливила підвищити рівень урожай-

ності кукурудзи на 0,11–0,36 т/га, але за 

ефективністю  вона поступалася мінеральним 

добривам і їх поєднанням з гноєм. 

          Пряме внесення гною під кукурудзу не 

забезпечило повноцінного впливу на її уро-

жайність, оскільки за короткий період про-

цеси гуміфікації і нітрифікації належним 

чином не пройшли і доступних форм для 

живлення рослин було обмаль. 

Щодо ефективності використання доб-

рив, регулятивне значення проявили і спосо-

би основного обробітку грунту. Особливо      

чітко ця тенденція  простежувалась в посуш-

ливих умовах Розівської дослідної станції 

(див. табл. 2). Так, за рахунок внесення 

N60P40K30 на фоні глибокої полицевої оранки  

приріст зерна становив 1,20 т/га, в той час  як  

за плоскорізного обробітку цей показник  

знизився до 1,0 т/га. 

Висновок 

         Таким чином, в багатофакторній моде-

лі землеробства, яка включає сівозміни, ос-

новний обробіток грунту та застосування різ-

них видів добрив, встановлено, що урожай-

ність кукурудзи на зерно коливається в ши-

роких межах – від 2,73 до 6,35 т/га. При цьо-

му недоліки сівозмінного фактора частково 

можна компенсувати за рахунок основного 

обробітку грунту і комплексного внесення 

органічних та мінеральних добрив. Кращі аг-

робіофізичні умови для росту і розвитку ку-

курудзи створюються в разі глибокого поли-

цевого обробітку і внесення  гною  в обсягах 

30 т/га одночасно з N90P60K60. 
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Обобщены экспериментальные данные, полученные в стационарных 5-, 7- и 8-польных се-

вооборотах в южной и северной части степной зоны. Изучено влияние предшественников на уро-

жайность зерна кукурузы при размещении еѐ в севообороте после пшеницы озимой, подсолнечника и 

ярого ячменя. Установлена агробиологическая роль ярусной и оборотной вспашки, чизельной обра-

ботки и системы No-till при выращивании кукурузы. Определена эффективность сидеральных 

культур и пожнивных остатков, перегноя, минеральных удобрений в разных сочетаниях в опре-

деленных полях севооборота. Раскрыта зависимость между агробиоценозом кукурузы и почвенно-

климатическими условиями. 

 В многофакторной модели земледелия, которая включает в себя севообороты, основную об-

работку почвы и применение разных видов удобрений, установлено, что при выращивании кукурузы 

на зерно продуктивность еѐ варьирует в широких пределах – от 2,73 до 6,35 т/га. При этом недо-

статки севооборотного фактора частично можно компенсировать за счѐт основной обработки 

почвы и комплексного внесения органических и минеральных удобрений. Лучшие агробиологические 

условия для роста и развития кукурузы создаются за счѐт глубокой отвальной обработки почвы и 

внесения навоза – 30 т/га одновременно с N90P60K60. 

Ключевые слова: севооборот, кукуруза, обработка, навоз, минеральные удобрения, пред-

шественники, урожайность, зерно. 
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Market stimulation and giving priority to the production of maize grain caused a significant 

restructuring of agro-technological systems, which are associated with a high rate of change in the structure 

of crop areas, a radical focus on soil protection methods of soil cultivation and the problem of the use of 

alternative organic fertilizers. 

Principal scientific solution requires the replacement of traditional organic fertilizers - manure on the 

residues of agricultural crops or sideral organics. Over the past 30 years, the use of manure has decreased 

from 7.3 t/ha of arable land to 0.2 t/ha, which excludes the renewable resource of organic matter from the 

balance of humus. 

In the radical transformation of the organo-mineral fertilizer system, the main cultivation of the soil 

becomes a new value, which substantially changes the positional arrangement of nutrients in the arable layer. 

As you know, the availability of nutrients for plants to a large extent depends on the nature of the 

compatibility of their distribution in the rhizosphere of agricultural crops. Different vertical or plane 

positioning of fertilizers in the soil in the conditions of limited scope of their application will allow to 

effectively adjust the cost recovery for the formation of power regimes. 

High functional value of natural fertility and payback of fertilizers will provide the expected result 

only in the case of optimization of soil-ecological directions. 

The organic fertilizer system on the basis of seed crops, plant residues and manure allowed to raise 

the grain yield of corn by 0.11–0.36 t/ha, but yielded to the effectiveness of mineral fertilizers and their 

combination with manure. 

Direct application of maize to manure did not provide a full effect on the yield of this crop,  since  in 
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the short period the processes of humification and nitrification did not go through the full cycle and did not 

obtain available forms for plant nutrition. 

Its regulatory significance as regards the effectiveness of fertilizer use has also been shown by the 

methods of basic soil cultivation. This tendency has become especially persuasive in the dry conditions of 

the Rosivska state agricultural research station. Thus, the introduction of N60P40K30 in the background of 

deep plowing plow provided an increase of 1.20 t/ha of grain, while flatly different cultivation caused a 

decrease in the growth to 1.0 t/ha. 

The analysis of experimental data obtained in stationary 5, 7 and 8-way crop rotations in the southern 

and northern parts of the Steppe zone was carried out. The influence of predecessors on the yield of corn 

grain during its placement in crop rotation after winter wheat, sunflower and spring barley has been studied. 

The agrobiological role of long and rotary plowing, chisel cultivation and No-till system in growing corn is 

established. The efficiency of the sideral and by-side organic matter, manure, mineral fertilizers in different 

combinations and places of the rotational scheme is determined. To reveal the adaptive dependence of corn 

agrobiocenoses on soil-climatic conditions of cultivation. 

In the multi-factor model of agriculture, which includes crop rotation, basic soil cultivation and 

application of various types of fertilizers, it has been established that corn cultivation has a wide range of 

productive reaction within the range of 2.73–6.35 t/ha. In this case, the disadvantages of the crop rotation 

factor can be partially offset by the main cultivation of soil and the integrated introduction of organic and 

mineral fertilizers. The best agrobiophysical conditions for the growth and development of corn are due to 

the deep-grazing cultivation and the application of 30 t/ha of manure at the same time N90P60K60. 

Key words: crop rotation, corn, tillage, manure, mineral fertilizers, predecessors, yield, grain. 

 

 


