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АГРОЕКОНОМІЧНА  ЕФЕКТИВНІСТЬ  ВИРОЩУВАННЯ  ЗЕРНА  КУКУРУДЗИ  ЗАЛЕЖНО   

ВІД  ФОНУ  УДОБРЕННЯ  ТА  ПОЗАКОРЕНЕВОГО  ПІДЖИВЛЕННЯ  
 

М. І. Дудка, О. П. Якунін, С. І. Пустовий 

Державна установа Інститут зернових культур НААН, вул. Володимира Вернадського,14,  

м. Дніпро, 49027, Україна  
 

Досліджено вплив позакореневого підживлення на фоні внесення мінеральних добрив в дозах 

N30Р30К30 і N60Р45К45  на площу листкової поверхні, урожайність зерна і економічні показники при ви-

рощуванні гібридів кукурудзи після соняшника. Встановлено, що на фоні удобрення N60Р45К45  порівня-

но з N30Р30К30  площа листків однієї рослини була більшою на 7,0 %. У разі позакореневого підживлен-

ня рослин вона збільшувалася на 7,7–25,6 %. За площею листкової поверхні перевага була на боці рос-

лин середньораннього гібрида.  

Урожайність  зерна  кукурудзи  при  внесенні  мінеральних  добрив  у дозі N30Р30К30  становила 

4,76 т/га, а N60Р45К45  – 5,20 т/га. При позакореневому підживлені рослин карбамідом – 10 та 20 кг/га 

урожайність збільшувалась порівняно з контролем (без обробки) на 0,20 та 0,24 т/га відповідно. При 

додаванні до 10 кг/га карбаміду хелату цинку (1,5 л/га)   урожайність зерна порівняно з контролем  

зросла на 0,30 т/га, а до 20 кг/га карбаміду препарату квантум-кукурудза (3,0 л/га) – на 0,34 т/га. У 

разі дворазового позакореневого підживлення рослин в фазі 5–6 листків карбамідом і хелатом цинку 

та в фазі 8–9 листків карбамідом і квантум-кукурудза урожайність зерна була більшою порівняно з 

контролем на 0,41 т/га.   

Собівартість виробництва 1 т зерна  була меншою при  вирощуванні середньораннього гібрида 

ДБ Хотин за одноразового обприскування посівів карбамідом або карбамідом з додаванням мікрое-

лементів на фоні внесення мінеральних добрив в дозі N30Р30К30 (2159–2259 грн) і дещо більшою (2212–

2301 грн) –  N60Р45К45. Умовний прибуток  за вирощування  гібрида ДБ Хотин на фоні N60Р45К45 і од-

норазового обприскуванням рослин карбамідом становив 10214–10327 грн/га, дещо менші його пока-

зники (10095–10164 грн/га) були при обробці карбамідом з додаванням хелату цинку або квантум-

кукурудза.  Рентабельність  виробництва  була  найбільшою  (89,9 %)  при  вирощуванні  гібрида ДБ 

Хотин на фоні N30Р30К30  і обприскуванні посівів карбамідом, 10 кг/га (5 %-ний розчин)  

Ключові слова: кукурудза, удобрення, позакореневе підживлення, гібриди, урожайність, еко-

номічна ефективність.   
 

 В успішному вирішенні завдання ста-

лого зерновиробництва в АПК України про-

відну  роль  відіграє кукурудза (Zea mays L.) – 

одна з найбільш урожайних зернових куль-

тур. Її продукція широко використовується  

для різних потреб – продовольчих, технічних 

та кормових.  

За останні п’ять років (2016–2020 рр.) 

площі посіву кукурудзи в Україні збільши-

лися з 4,2 до 5,4 млн га, або в 1,3 раза. Раціо-

нально розмістити таку кількість посівів ку-

курудзи в зонах кукурудзосіяння по кращих і 

добрих попередниках можливо не завжди. В 

деяких випадках в агроформуваннях певну 

частку її посівів розміщують після соняшни-

ка, що істотно знижує як зернову продуктив-

ність культури, так і валовий збір зерна в ці-

лому. Особливо на рівень реалізації продук-

тивного потенціалу кукурудзи небажані по-

передники впливають в умовах недостатньо-

го і нестійкого зволоження степової зони. 

Добрива є одним з найефективніших 

засобів впливу на урожайність і якість зерна 

кукурудзи. Відомо, що застосування твердих 

мінеральних туків в оптимальних дозах, у 

разі сприятливого зволоження ґрунту, в умо-

вах Степу зумовлює підвищення урожайнос-

ті зерна кукурудзи на 30–40 %. 

Поряд з макроелементами (N, P, K) у 

формуванні   зернової  продуктивності  куку- 
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рудзи важливу роль відіграють мікроеле-

менти (B, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo). Потреба в цих 

елементах  невелика, однак вони вкрай пот-

рібні для росту і розвитку рослин.  

Ефективним способом забезпечення 

рослин мікроелементами протягом вегетації 

може бути обприскування рослин кукурудзи 

мікроелементними препаратами. Позакоре-

неві підживлення в посушливих умовах сте-

пової зони є ефективним способом удобрен-

ня, який уможливлює збільшити доступність 

поживних речовин – макро- і мікроелементів 

для рослин та стимулювати краще засвоєння 

елементів живлення з ґрунту. 

Позакореневі підживлення особливо 

ефективні в роки з несприятливими погод-

ними умовами [1–5, 7]. Результати дослід-

жень свідчать про позитивний вплив  цього 

агротехнічного заходу на ріст, розвиток та 

формування зернової продуктивності куку-

рудзи [6, 8, 9]. 

Мета дослідження – підвищити зер-

нову продуктивність кукурудзи після со-

няшника в умовах недостатнього і нестійко-

го зволоження Степу за рахунок оптимізації 

умов живлення та надати агротехнічну і еко-

номічну оцінку ефективності застосовуваних 

прийомів. 

Матеріали та методи дослідження. 

Польові досліди проводили в 2015–2017 рр. 

на Ерастівській дослідній станції Державної 

установи Інститут зернових  культур НААН 

в лабораторії агробіологічних ресурсів куку-

рудзи і сорго. Грунти дослідної ділянки 

представлені типовими для північної части-

ни Степу України чорноземами звичайними 

малогумусними важкосуглинковими. Гуму-

совий шар ґрунту в середньому дорівнює 62–

65 см. Вміст гумусу в орному шарі (0–30 см) 

змінюється від 4,0 до 4,5 % (за Тюріним). 

Запаси поживних речовин в орному шарі 

становлять: загальний вміст азоту – 0,23–

0,26 % (за К’єльдалем), тобто низький, що 

потребує для забезпечення високого рівня 

продуктивності сільськогосподарських куль-

тур обов’язкового внесення азотних добрив. 

Вміст рухомого фосфору середній – 0,11–

0,16 %, обмінного калію високий – майже 

2 % (за Чириковим). 

Висівали насіння ранньостиглого гіб-

рида ДН Пивиха і середньораннього ДБ Хо-

тин по таких фонах живлення, як N30Р30К30 і 

N60Р45К45. Передзбиральна   густота  стояння 

відповідно 55 і 45 тис. рослин/га. Позакоре-

неве підживлення рослин кукурудзи прово-

дили в такі фази розвитку: 5–6 листків – 5 %-

ним розчином карбаміду (10 кг/га карбамід і 

190 л/га вода);  8–9 листків – 5 %-ним розчи-

ном карбаміду (20 кг/га карбамід і 380 л/га 

вода);  5–6 листків – сумішшю 5 %-ного кар-

баміду з препаратом хелат цинку, 1,5 л/га;   

8–9 листків – сумішшю 5 %-ного карбаміду з 

препаратом квантум-кукурудза, 3,0 л/га; дво-

разове підживлення – у фазі 5–6 листків су-

мішшю карбаміду з хелатом цинку та у фазі 

8–9 листків сумішшю карбаміду з квантум-

кукурудза.  Попередник – соняшник.  

Висококонцентроване комплексне хе-

латне добриво квантум-кукурудза, виробни-

ком якого є науково-виробнича компанія 

«Квадрат», застосовується для позакоренево-

го підживлення рослин кукурудзи і допосів-

ної  обробки  насіння. Препарат містить: N – 

5 %, P2O5 – 7 %, K2O – 9 %, SO3 – 2,5 %, Zn – 

2,5 %, Cu – 1,2 %, Mn – 0,6 %, Mo – 0,012 %, 

Ni – 0,01 %, Co – 0,003 %, гумінові речовини, 

амінокислоти. 

Квантум-хелат цинку – концентрова-

ний хелат цинку,  використовується для ко-

рекції мікроелементного живлення рослин, 

підвищує стійкість рослинного організму до 

абіотичних стресів (підвищена температура, 

посуха, спека та ін.). Препарат містить: Zn – 

6,5 %, P2O5 – 10 %, K2O – 10 %. 

        Результати дослідження. З'ясовано, що 

залежно від досліджуваних елементів техно-

логії вирощування змінювалася площа лист-

кової поверхні рослин кукурудзи (табл. 1).  

На фоні внесення мінерального добри-

ва в дозі N60Р45К45 порівняно з дозою 

N30Р30К30 площа листків однієї рослини ку-

курудзи (у середньому по варіантах позако-

реневого підживлення і гібридах) збільшува-

лась на 7,0 %. Обприскування посівів у фазі 

5–6 листків карбамідом (10 кг/га) призводи-

ло до збільшення площі листкової поверхні 

на 7,7 % порівняно з контролем (без оброб-

ки), у фазі 8–9 листків  (20 кг/га) – на 12,8 %. 

У разі обробки  посівів сумішшю карбаміду з  

хелатом цинку, 1,5 л/га площа листків однієї 

рослини збільшувалась на 15,4 %, карбаміду 

з препаратом квантум-кукурудза – на 20,5 %. 

За дворазового позакореневого підживлення 

рослин площа листкової поверхні збільшува-  
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1. Площа листкової поверхні однієї рослини кукурудзи залежно від фону удобрення  

і позакореневого підживлення, м
2
 (2015–2017 рр.) 

 

Позакореневе 
 підживлення  

(В) 

Фаза 
 обробки, 
рослин, 
листків 

Гібриди (С) 
ДН Пивиха ДБ Хотин 

фон удобрення 
1 ** 2 *** 1 2 

Без обробки (контроль) – 0,36 0,39 0,40 0,43 
Карбамід,* 10 кг/га 5–6 0,39 0,42 0,42 0,45 
Карбамід, 20 кг/га 8–9 0,44 0,43 0,44 0,46 
Карбамід, 10 кг/га + хелат Zn, 1,5 л/га 5–6 0,42 0,45 0,46 0,48 
Карбамід, 20 кг/га + квантум-кукурудза, 3,0 л/га 8–9 0,43 0,47 0,47 0,50 
Карбамід, 10 кг/га + хелат Zn, 1,5 л/га;  
Карбамід, 20 кг/га + квантум-кукурудза, 3,0 л/га 

5–6 
0,46 0,49 0,50 0,52 

8–9 
 

 * 5 %-ний розчин.   Фон удобрення:   1 ** N30Р30К30,   2 *** N60Р45К45. 
 

лась на 25,6 %. У рослин гібрида ДБ Хотин  

порівняно з  гібридом ДН Пивиха площа ли-

стків була більшою на 6,4 %.  

Досліджувані фактори помітно вплива-

ли  на урожайність  кукурудзи. У середньому 

по варіантах позакореневого підживлення і 

гібридах цей показник на фоні внесення мі-

неральних добрив  у дозі N30Р30К30 становив 

4,76 т/га, N60Р45К45 – 5,20 т/га (табл. 2). У разі 

позакореневого підживлення рослин 5 %-ним  

розчином карбаміду (190 л/га вода + 10 кг/га 

карбамід) у фазі 5–6 листків урожайність 

зерна кукурудзи у середньому по фонах жив-

лення і гібридах збільшувалась порівняно з 

контролем (без обробки) на 0,20 т/га, а  у фа-

зі 8–9 листків також 5 %-ним розчином кар-

баміду (380 л/га вода + 20 кг/га карбамід) – 

на 0,24 т/га. 

Додавання до 10 кг/га карбаміду   хела-

ту цинку, 1,5 л/га при підживленні рослин у 

фазі 5–6 листків зумовлювало підвищення 

урожайності зерна порівняно з контролем на 

0,30 т/га, а додавання до 20 кг/га карбаміду 

препарату квантум-кукурудза, 3 л/га при об-

прискуванні посівів у фазі 8–9 листків – на 

0,34 т/га. За дворазового позакореневого під-

живлення рослин карбамідом і хелатом цин-

ку в фазі 5–6 листків та карбамідом і пре-

паратом квантум-кукурудза у фазі 8–9 лист-

ків  урожайність  зерна   кукурудзи  була   на  
 

2. Вплив фону живлення і позакореневого підживлення на урожайність зерна 

 гібридів кукурудзи, т/га (2015–2017 рр.) 
 

Доза  
доб- 
рив  
(А) 

Позакореневе  
підживлення  

(В) 

Фаза  
обробки, 
листків 

Гібриди (С) 
Середнє  

по фактору 
ДН 

Пивиха 
ДБ 

Хотин 
А В 

  N
3
0
Р

3
0
К

3
0
 

  

Без обробки (контроль) – 4,31 4,68 

4,76 

4,73 
Карбамід,* 10 кг/га 5–6 4,55 4,88 4,93 
Карбамід, 20 кг/га 8–9 4,59 4,93 4,97 
Карбамід, 10 кг/га + халат Zn, 1,5 л/га 5–6 4,65 4,98 5,03 
Карбамід, 20 кг/га + квантум-кукурудза, 3,0 л/га 8–9 4,68 5,03 5,07 
Карбамід, 10 кг/га + халат Zn, 1,5 л/га  

Карбамід, 20 кг/га + квантум-кукурудза, 3,0 л/га 

5–6 
4,76 5,09 5,14 

8–9 

 
N

6
0
Р

4
5
К

4
5
 

 

Без обробки (контроль) – 4,63 5,30 

5,20  

Карбамід, 10 кг/га 5–6 4,82 5,47 
Карбамід, 20 кг/га 8–9 4,87 5,51 
Карбамід, 10 кг/га + халат Zn, 1,5 л/га 5–6 4,93 5,56 
Карбамід, 20 кг/га + квантум-кукурудза, 3,0 л/га 8–9 4,96 5,61 
Карбамід, 10 кг/га + халат Zn, 1,5 л/га 

Карбамід, 20 кг/га + квантум-кукурудза, 3,0 л/га 

5–6 
5,04 5,67 

8–9 
    Середнє по фактору С 4,73 5,23 – – 
    НІР 05,т/га:  А =    0,02–0,08       В =   0,04–0,14       С =      0,02–0,08      АВ = 0,05–0,11  
                        ВС = 0,05–0,19      АС = 0,03–0,11       АВС = 0,07–0,27 

 

* 5 %-ний розчин. 
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0,41 т/га більшою, ніж в контролі. У серед-

ньому по фонах живлення і позакоренево-

го підживлення урожайність зерна  гібрида 

ДБ Хотин була на 0,50 т/га більшою порів-

няно з ДН Пивиха (див. табл. 2).  

Найвищу урожайність зерна (5,56–

5,67 т/га) сформував гібрид ДБ Хотин на 

фоні основного удобрення N60Р45К45 та одно- 

або дворазового обприскування посівів ка-

рбамідом з додаванням препарату хелат 

цинку або квантум-кукурудза.  

Залежно від досліджуваних факторів 

змінювались показники економічної ефек-

тивності вирощування зерна кукурудзи по 

попереднику соняшник (табл. 3). 

   На фоні внесення  під основний  обро- 
 

3. Економічна ефективність вирощування зерна кукурудзи залежно від фону живлення 

 і позакореневого підживлення (2015–2017 рр.) 
 

Позакореневе 
підживлення  

(В) 

Гібрид 
(С) 

Урожаність 
зерна,  
т/га 

Собівартість  
зерна,  
грн/т 

Умовний  
прибуток, 

грн/га 

Рівень  
рентабель- 

ності, % 
1*** 2**** 1 2 1 2 1 2 

Без обробки  
(контроль) 

ДН Пивиха 4,31 4,63 2256 2400 7947 7869 81,7 70,8 
ДБ Хотин 4,68 5,30 2165 2208 9058 10025 89,4 85,6 

Карбамід, 10 кг/га * 
ДН Пивиха 4,55 4,82 2234 2387 8490 8259 83,5 71,8 

ДБ Хотин 4,88 5,47 2159 2212 9473 10327 89,9 85,3 

Карбамід, 20 кг/га ** 
ДН Пивиха 4,59 4,87 2265 2418 8421 8192 81,0 69,6 
ДБ Хотин 4,93 5,51 2186 2246 9436 10214 87,6 82,5 

Карбамід, 10 кг/га + 
+ хелатZn, 1,5 л/га * 

ДН Пивиха 4,65 4,93 2290 2446 8415 8152 79,0 67,6 
ДБ Хотин 4,98 5,56 2221 2272 9357 10164 84,6 80,5 

Карбамід, 20 кг/га + 
+ квантум-кукурудза,  
3,0 л/га ** 

ДН Пивиха 4,68 4,96 2316 2463 8350 8120 77,1 66,5 

ДБ Хотин 5,03 5,61 2259 2301 9263 10095 81,5 78,2 
Карбамід, 10 кг/га + 
+ халат Zn, 1,5 л/га * 
Карбамід, 20 кг/га + 
+ квантум-кукурудза,  
3,0 л/га ** 

ДН Пивиха 4,76 5,04 2393 2528 8124 7921 71,3 62,2 

ДБ Хотин 5,09 5,67 2321 2356 9055 9888 76,6 74,0 

Середнє по фактору А 4,76 5,20 2255 2353 8783 9102 81,9 74,5 
 

    Строки обробки: * фаза 5–6 листків; ** 8–9 листків. Удобрення (А): 1 *** N30Р30К30, 2 **** N60Р45К45. 
 

біток ґрунту мінеральних добрив у дозі  

N30Р30К30 собівартість виробництва  1 т зерна 

кукурудзи  у середньому по  варіантах пі-

дживлення і гібридах становила 2255 грн, 

при підвищенні дози добрив до N60Р45К45 цей 

показник збільшувався на 98 грн. У серед-

ньому по фонах живлення та гібридах собі-

вартість виробництва 1 т зерна кукурудзи в 

контролі становила 2257 грн, у разі позако-

реневого підживлення рослин карбамідом 

(10 і 20 кг/га) – відповідно 2248 і 2279 грн. 

Додавання до 10 кг/га карбаміду хелату  цин-

ку призводило до збільшення собівартості   

виробництва  на 59 грн/т, до 20 кг/га карба-

міду препарату квантум – на 56 грн/т. Цей 

показник найбільшим (2400 грн/т) був за 

дворазового позакореневого підживлення 

рослин: 10 кг/га карбаміду з  хелатом  цинку 

в фазі 5–6 листків та 20 кг/га карбаміду з 

квантум-кукурудза у фазі 8–9 листків. Со-

бівартість  виробництва  1  т  зерна  гібрида 

ДН Пивиха  у  середньому  по  фонах  удоб-

рення і позакореневого підживлення посівів 

становила 2366 грн, гібрида  ДБ Хотин – 

2242 грн.  

Середній (за факторами В і С) умовний 

прибуток на фоні внесення мінеральних доб-

рив у дозі N30Р30К30 становив 8782 грн/га,  а  

N60Р45К45  –  9102 грн/га.  В контролі одержа-

но 8725 грн/га прибутку, при позакорене-

вому підживленні  рослин  карбамідом  з 

розрахунку 10 і 20 кг/га – відповідно 9137 і 

9066 грн/га. У разі додавання до 10 кг/га  

карбаміду хелату цинку і до 20 кг/га карбамі-

ду квантум-кукурудза умовний прибуток 

зменшувався відповідно на 115 і 109 грн/га. 

Найменший умовний прибуток (8747 грн/га) 

був за дворазового підживлення рослин: кар-

бамід, 10 кг/га у фазі 5–6 листків та карба-

мід, 20 кг/га і квантум-кукурудза у  фазі  8–9  
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листків. 

         Середня (за факторами В і С) рентабе-

льність виробництва зерна кукурудзи на  фо-

ні живлення N30Р30К30 і N60Р45К45 становила 

відповідно 81,9 і 74,5 %. В контролі (без об-

робки) вона дорівнювала 81,9 %, при піджив-

ленні рослин  карбамідом (10 кг/га) – 82,6 % 

(табл. 3). Щодо інших варіантів підживлення 

рослин рівень рентабельності виробництва 

зерна кукурудзи був 71,0–80,2 %; відносно 

гібридів  ДН  Пивиха  і ДБ Хотин  –  73,5  і  

83,0 % відповідно. 

Висновки. На фоні удобрення N60Р45К45  

порівняно з N30Р30К30  площа листків однієї 

рослини збільшувалась на 7,0 %. У разі поза-

кореневого підживлення цей показник збіль-

шувався на 7,7–25,6 %. Площа листкового 

апарату однієї рослини середньораннього гіб-

рида була більшою порівняно з ранньостиг-

лим на 6,4 %. 

Найвищу, середню за три роки, урожай-

ність зерна (5,56–5,67 т/га) сформував гібрид 

ДБ Хотин на фоні внесення мінеральних доб-

рив в дозі N60Р45К45  та одно- або дворазового 

обприскування посівів карбамідом з додаван-

ням  хелату цинку або квантум-кукурудза.  

Показники  умовного  прибутку  були 

більшими при  вирощуванні середньоранньо-

го гібрида на фоні внесення мінеральних доб-

рив у дозі N60Р45К45  з одноразовим обприску-

ванням посівів карбамідом (10214–10327 грн/га)  

і  дещо  меншими  (10095–10164 грн/га) – кар-

бамідом з додаванням хелату цинку або кван-

тум-кукурудза.  Показники  собівартості  ви-

робництва 1 т зерна кукурудзи і рентабель-

ності  були більшими у разі вирощування се-

редньораннього гібрида на фоні удобрення 

N30Р30К30 або N60Р45К45 з одноразовим обпри-

скуванням карбамідом або карбамідом з до-

даванням мікроелементів.  
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Дудка Н. И., Якунин А. А., Пустовой С. И. Агроэкономическая  эффективность  выращивания  
зерна  кукурузы  в зависимости  от  фона  удобрения  и  внекорневой подкормки.  
Зерновые культуры. 2020. Т. 4. № 2. С. 313–318. 
Государственное учреждение Институт зерновых культур НААН, ул. Владимира Вернадского, 14,  

г. Днепр, 49027, Украина   
 

Исследовано влияние внекорневых подкормок по фонам минеральных удобрений N30Р30К30 и 
N60Р45К45  на площадь листовой поверхности, урожайность зерна и экономические показатели при 
выращивании гибридов кукурузы после подсолнечника. Установлено, что на фоне удобрения N60Р45К45  

в сравнении с N30Р30К30  площадь листьев одного растения была большей на 7,0 %. Под влиянием вне-
корневой подкормки этот показатель увеличивался на 7,7–25,6 %. По площади листовой поверхно-
сти преимущество было за среднеранним гибридом.  
 Урожайность зерна кукурузы на фоне минеральных удобрений N30Р30К30 составила 4,76 т/га, 
на фоне N60Р45К45 – 5,20 т/га. При внекорневой подкормке карбамидом в дозе 10 кг/га урожайность 
зерна увеличивалась в сравнении с контролем (без обработки) на 0,20 т/га, в дозе 20 кг/га – на 0,24 
т/га. Добавление к 10 кг/га карбамида препарата хелат цинка, 1,5 л/га, обеспечивало повышение 
урожайности зерна в сравнении с контролем на 0,30 т/га, а до 20 кг/га карбамида препарата кван-
тум-кукуруза, 3,0 л/га – на 0,34 т/га. При двукратной внекорневой подкормке растений кукурузы: 
карбамидом и хелатом цинка в фазе 5–6 листьев, карбамидом и препаратом квантум-кукуруза в 
фазе 8–9 листьев урожайность была большей в сравнении с контролем на 0,41 т/га. Среднеранний 
гибрид ДБ Хотин по этому показателю превышал раннеспелый ДН Пивиха на 0,50 т/га.  

Показатели себестоимости 1 т зерна были меньшими при выращивании среднераннего ги-
брида с однократным опрыскиванием посевов карбамидом или карбамидом с добавленим мик-
роэлементов на фоне удобрения N30Р30К30  (2159–2259 грн) и несколько большими (2212–2301 грн) – 
на фоне N60Р45К45. Условной прибыли получено больше при выращивании среднераннего гибрида на 
фоне N60Р45К45  с однократным опрыскиванием карбамидом (10214–10327 грн/га) и несколько меньше 
(10095–10164 грн/га) – карбамидом с добавлением препарата хелат цинка или квантум-кукуруза. 
Уровень рентабельности был наибольшим (89,9 %) при выращивании среднераннего гибрида на фоне 
N30Р30К30  и опрыскивании посевов карбамидом, 10 кг/га (5 %-ный раствор). 

Ключевые слова: кукуруза, удобрение, внекорневая подкормка, гибриды, урожайность, эко-
номическая эффективность.  
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 The influence of foliar top dressings on the background of mineral fertilizers N30P30K30 and 
N60P45K45 on the leaf surface area, grain yielding capacity and economic indices for the griowing of maize 
hybrids after sunflower was studied. It is found that against the background of fertilizer N60P45K45 compared 
to N30P30K30 leaf area of one plant was greater by 7.0 %. Under the influence of foliar top dressing, this indi-
cator increased by 7.7–25.6 %. The middle-early ripening hybrid had advantage in terms of leaf surface area. 
The yielding capacity of maize on the background of mineral fertilizers N30P30K30 was 4.76 t/ha, on the 
background of N60P45K45  – 5.20 t/ha.  
 In the case of foliar top dressing with Carbamide at a dose of 10 kg/ha, grain yielding capacity  in-
creased compared to the control (without dressing) by 0.20 t/ha, at the dose of 20 kg/ha – by 0.24 t/ha. The 
addition of Zinc chelate, 1.5 l/ha, to 10 kg/ha of Carbamide, provided an increase in grain yielding capacity 
compared to the control by 0.30 t/ha, and up to 20 kg/ha of with Carbamide of Quantum-corn, 3.0 l/ha – by 
0.34 t/ha. In the case of two foliar top dressings: with Carbamide and Zinc chelate in the phase of 5–6 leaves, 
Carbamide and the preparation of Quantum-corn in the phase of 8–9 leaves, the grain yielding capacity was 
higher than in the control by 0.41 t/ha. According to this indicator, the middle-early ripening hybrid DB 
Khotyn exceeded the early-ripening hybrid DN Pyvykha by 0.50 t/ha. 
 The cost figures of 1 ton of grain was lower for growing middle-early hybrid with a single spraying 
of crops with Сarbamide or Carbamide with the addition of microelements on the background of fertilizer 
N30P30K30 (2159–2259 UAH) and slightly higher (2212–2301 UAH) – on the background of N60P45K45 medi-
um-early hybrid on the background of N60P45K45. The conditional net income with a single spraying of Car-
bamide (10214–10327 UAH/ha) and slightly less (10095–10164 UAH/ha)  – Carbamide with the addition of 
Zinc chelate or Quantum corn. The level of profitability was highest (89.9 %) at growing of medium-early 
hybrid on the background of N30P30K30 and spraying crops with Carbamide, 10 kg/ha (5 % solution). 
 Key words: maize, fertilizer, foliar top dressing, hybrids, yielding capacity, economic efficiency. 


