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ВПЛИВ  ДОПОСІВНОЇ  ОБРОБКИ  НАСІННЯ  ТА  ПОЗАКОРЕНЕВОГО  ПІДЖИВЛЕННЯ   ПОСІВІВ 

КУКУРУДЗИ  НА  ІНДИВІДУАЛЬНУ  ПРОДУКТИВНІСТЬ  РОСЛИН  І  УРОЖАЙНІСТЬ  ЗЕРНА      

 

Ж. А. Молдован, С. І. Собчук 

Хмельницька  державна  сільськогосподарська дослідна станція Інституту  кормів  та сільського 

господарства Поділля НААН, с. Самчики, Старокостянтинівський район, Хмельницька область, 

31182, Україна 
 

 Наведено результати дослідження ефективності допосівної обробки насіння стимулятором  

росту рослин Вимпел-К у поєднанні з комплексним мікродобривом Оракул насіння та мікродобривом-

компенсатором Оракул колофермин цинку, а також позакореневого  підживлення стимулятором 

росту рослин Вимпел 2 у поєднанні з мікродобривами-компенсаторами Оракул колофермин цинку та 

Оракул сірка актив на індивідуальну продуктивність рослин і урожайність зерна  при вирощуванні 

кукурудзи на чорноземах опідзолених Західного Лісостепу. Встановлено позитивний вплив допосівної 

обробки насіння та обприскування рослин кукурудзи у фази 3–5 і 7–9 листків на формування кіль-

кості продуктивних качанів на 100 рослинах, на масу зерна з одного качана та однієї рослини, вихід 

зерна з одного качана, масу 1000 зерен. У середньому за роки досліджень ранньостиглий гібрид куку-

рудзи ДН Меотида і середньоранній – ДБ Хотин сформували на 100 рослинах від 100 до 125 та від 

100 до 121  продуктивних качанів відповідно.  При цьому  маса зерна з 1 качана  відповідно гібридам 

збільшилася на 5,8–17,8 г (5,4–16,5 %) і  6,2–35,0 г (5,6–31,7 %,  вихід зерна з 1 качана –  на 1,6–4,6 і 

1,9–4,2 %,  маса 1000 зерен –  на 11,2–23,8 г (5,5–11,6 %) і 13,5–32,3 г (6,9–16,4 %) порівняно з конт-

ролем.  Збільшення  врожайності  зерна кукурудзи  порівняно  до  контролю  досягало:  ДН   Меоти-

да – 0,20–1,11 т/га (2,8–15,6 %),  ДБ Хотин – 0,21–1,65 т/га (2,6–20,6 %). 

             Ключові слова: кукурудза, гібрид, стимулятори росту, добрива-компенсатори, обробка на-

сіння, підживлення, індивідуальна продуктивність, урожайність. 
 

Розроблені раніше технології вирощу-

вання кукурудзи (Zea mays L.) на зерно ви-

магали великих матеріальних і енергетичних 

затрат. Нині для підвищення рівня реалізації 

біологічного потенціалу цієї культури велике 

значення має впровадження у виробництво 

сучасних ефективних технологій вирощу-

вання, які мають базуватися на доборі адап-

тованих  до умов зони високопродуктивних 

гібридів за оптимізації макро- та мікроеле-

ментного режиму живлення і застосуванні 

сучасних біостимуляторів росту та ін. 

На сьогодні перспективним напрямом у 

землеробстві є  оптимізація живлення рослин 

з урахуванням  етапу органогенезу. На думку 

В. В. Лихочвора і В. Ф. Петриченка [1], най-

важливішим чинником сучасної технології 

вирощування і одержання високих врожаїв 

кукурудзи є не тільки сівба високоякісним 

гібридним насінням, але й використання  су-

часних стимуляторів росту рослин та мікро-

добрив. Позакореневе підживлення як еле-

мент технології вирощування кукурудзи зу-

мовлює підвищення коефіцієнта викорис-

тання поживних елементів з добрив та ґрун-

ту, дає можливість знівелювати нерентабе-

льне витрачання добрив, і тим самим усуну-

ти небажану трансформацію поживних еле-

ментів у ґрунті, нейтралізувати токсичну дію 

сполук важких металів [2–6]. 

Вітчизняними вченими у різних грун-

тово-кліматичних зонах проведено цілий ряд 

досліджень з визначення ефективної дії мік-

родобрив та стимуляторів росту в посівах 

кукурудзи. Встановлено, що застосування за-

значених препаратів в технології вирощу-

вання  позитивно впливає на ріст і розвиток 

рослин цієї зернової культури, їх індивідуа-

льну продуктивність, урожайність  та  якість 

зерна  [7–11 ]. 

 До того ж багаторічними агроекологі-

чними дослідженнями обгрунтовано доціль-

ність і безпечність широкого застосування 

нових добрив та регуляторів росту рослин 
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(РРР) при вирощуванні сільськогосподар-

ських культур, зокрема кукурудзи, оскільки 

вони не забруднюють природне середовище, 

а одержана при цьому продукція безпечна 

для  здоров’я людини і тварин [12]. 

Забезпечення кукурудзи мікроелемен-

тами ґрунтується на допосівній обробці по-

сівного матеріалу з метою поповнення стар-

тових запасів поживних елементів для поси-

лення  процесів проростання насіння та вне-

сенні мікроелементів у так звані критичні 

фази  росту і розвитку рослин. На основі ре-

зультатів дослідів встановлено, що рослини 

кукурудзи дуже чутливі до нестачі цинку, 

середньочутливі – бору та міді, а на лужних 

ґрунтах – марганцю.  

Встановлено, що  найкращі результати 

одержані при внесенні мікродобрив у два пе-

ріоди розвитку кукурудзи – 3–5 та 6–10 лис-

тків, оскільки у фазі 3–5 листків розпочина-

ється формувати генеративні органи, що ви-

значає майбутній врожай, а у фазі 6–10 лист-

ків відмирає первинна (зародкова) коренева 

система, і засвоєння поживних речовин пок-

ладається на вторинну. У цій фазі розвитку 

активно наростає листкова поверхня, йде 

формування генеративних органів, що приз-

водить до інтенсивного засвоєння рослинами 

азоту, фосфору, калію, магнію і цинку. 

Мета дослідження – розробка спосо-

бів оптимізації живлення кукурудзи шляхом 

застосування стимуляторів росту рослин і 

комплексних мікродобрив для підвищення   

урожайності та якості зерна, виключення не-

безпеки забруднення ґрунту і продукції рос-

линництва  токсикантами і  при цьому збе-

реження та підвищення родючості ґрунту в 

умовах західного Лісостепу. 

Матеріали і методи дослідження. 

Польові досліди проводили впродовж 2016–

2018 рр. на чорноземах  опідзолених серед-

ньосуглинкових  Хмельницької  державної 

сільськогосподарської дослідної станції  Ін-

ституту кормів та сільського господарства 

Поділля НААН.  

  Грунт достатньо насичений основами 

– 39,8–42,0 мг екв. на 100 г, має гідролітичну 

кислотність 1,8–2,7 мг екв. на 100 г ґрунту. 

Вміст гумусу (за Тюриним) – 3,2 %. Рухоми-

ми формами поживних речовин середньоза-

безпечений: легкогідролізованого азоту – 

14,4–16,6, фосфору  – 11,0–12,0,  калію 7,8–

8,0 мг на 100 г ґрунту. 

Технологія вирощування кукурудзи, 

крім досліджуваних чинників, є загально-

прийнятою для зони західного Лісостепу. 

Після збирання попередника (соя) проводили 

лущення стерні на глибину 6–8 см і основ-

ний обробіток ґрунту (оранку) на 25–27 см. 

Весняний обробіток розпочинався з борону-

вання, потім проводили дві культивації: пер-

шу – на 10–12 см, другу (передпосівну) – на 

глибину загортання насіння. Мінеральні до-

брива вносили під передпосівну культивацію 

з розрахунку N48P48K48. Насіння висівали сі-

валкою СУ-12 залежно від температурних  

показників ґрунту. Спосіб сівби – пунктир-

ний з міжряддям 70 см. Передзбиральна гус-

тота стояння рослин таких гібридів кукуру-

дзи, як ранньостиглий – ДН Меотида та се-

редньоранній  –  ДБ Хотин,  становила 85 і 

80 тис. схожих насінин/га відповідно. 

 Допосівну обробку насіння кукурудзи 

препаратами проводили в день сівби,  обпри-

скування посівів – у фази 3–5 та 7–9 листків 

відповідно до схеми досліду. У досліджен-

нях використовували наступні препарати ві-

тчизняного виробництва: 

- стимулятор для обробки насіння Вим-

пел-К, до складу якого входять поліетилен-

оксиди та бурштиново-гуматний комплекс; 

підвищує польову схожість та енергію про-

ростання насіння, захищає насіння у випадку 

тривалого перебування у несприятливих 

умовах,  посилює ефективність застосування 

біопрепаратів, протруйників, мікро- та мак-

родобрив; 

- стимулятори росту рослин  Вимпел-К і 

Вимпел 2 – містять багатоатомні спирти, гу-

мінові кислоти та набір карбонових кислот, 

які беруть участь у циклі Кребса, що є клю-

човим етапом дихання всіх клітин і джере-

лом енергії для синтезу життєво важливих 

сполук; підвищують посухостійкість та іму-

нітет рослин, посилюють розвиток та актив-

ність грунтових мікроорганізмів; 

- комплексне мікродобриво Оракул на-

сіння містить азот, фосфор, калій, сірку, залі-

зо, мідь, цинк, бор, марганець, кобальт і мо-

лібден; підвищує енергію проростання на-

сіння, сприяє інтенсивному наростанню ко-

реневої  системи,  посилює  опір  рослин   до  
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захворювань; 

- мікродобриво-компенсатор Оракул сі-

рка актив містить сірку, азот і натрій; зумо-

влює збільшення площі листків, підвищення 

стійкості рослин до хвороб, посилення роз-

витку коренів, поліпшення якості  зерна;  

- мікродобриво-компенсатор Оракул 

колофермин цинку – його складовими є цинк, 

азот, сірка, колофермин; підвищує посухо- і 

жаростійкість, знижує ураженість рослин 

грибними хворобами, посилює розвиток ко-

ренів та регулює ріст вегетативної маси, ста-

білізує синтез хлорофілу, білка та вуглеводів 

у клітинах. 

 Кількість варіантів передпосівної об-

робки насіння та підживлення посівів для 

кожного гібрида кукурудзи – 6. Кількість ва-

ріантів у досліді – 7 х 2 = 14. Повторність – 

триразова, розміщення ділянок – рендомізо-

ване.   
 При вивченні особливостей форму-

вання продуктивності рослин кукурудзи, 

встановленні їх реакції на досліджувані чин-

ники  і кліматичні умови користувалися ме-

тодикою «Організація та методика науково-

дослідної діяльності» (2003 р.). Фенологічні 

спостереження проводили згідно з «Методи-

кою державного сортовипробування сіль-

ськогосподарських культур (зернові, круп’я-

ні та зернобобові культури)» (2001 р.), біо-

метричні показники рослин в основні фази 

розвитку визначали за методичними рекоме-

ндаціями В. Ф. Мойсейченка та В. О. Єщен-

ка «Основи наукових досліджень в агроно-

мії» (1994 р.). Методи дослідження: польо-

вий  для визначення реакції рослин гібридів 

кукурудзи на застосування препаратів; мор-

фофізіологічний  для одержання  біометрич-

них параметрів рослин; підрахунково-ваго-

вий для встановлення параметрів показників 

структури і продуктивності рослин; матема-

тично-статистичний для з'ясування вірогід-

ності результатів польових дослідів. 

 Результати дослідження. Зважаючи 

на гідротермічні умови, роки досліджень ха-

рактеризувалися різною вологозабезпеченіс-

тю, що певним чином позначилося на вегета-

тивному і генеративному розвитку рослин 

кукурудзи (табл. 1). Разом з тим неоднорід-

ність гідротермічних умов уможливила пов-

ною мірою оцінити реакцію скоростиглих 

гібридів кукурудзи на допосівну обробку на-

сіння та позакореневе підживлення рослин у 

західному Лісостепу.  

Проведені нами фенологічні спостере-

ження  свідчать про певний вплив допосівної 

обробки насіння і позакореневого піджив-

лення рослин кукурудзи на тривалість між-

фазних періодів. Зокрема, у разі допосівної 

обробки насіння  Вимпелом-К (0,5 л/т)  у  по- 
 

1. Погодні умови впродовж вегетаційного періоду 2016–2018 рр. 
 

Показник 
Місяці За період 

вегетації квітень травень червень липень серпень вересень 
Середньодобова температура повітря, 

о 
С 

2016 р. 12,4 15,5 20,9 21,8 20,9 16,1 17,9 
2017 р. 10,2 15,9 20,6 21,0 22,0 15,2 17,5 

2018 р. 14,9 19,5 20,7 21,9 22,8 15,9 19,3 
Середнє *  8,3 13,4 18,2 19,1 18,2 13,2 15,1 
Середнє **  12,5 17,0 20,7 21,6 21,9 15,7 18,2 

Сумарна  кількість опадів, мм 
2016 р. 51,4 78,0 283,3 92,3 15,4 8,8 529,2 
2017 р. 35,3 48,6 120,8 89,4 106,0 203,8 603,9 

2018 р. 21,3 49,9 190,7 146,9 28,6 76,9 514,3 
Середнє *  46,4 64,8 104,5 128,8 92,0 59,7 496,2 
Середнє **  36,0 58,8 198,3 109,5 50,0 96,5 549,1 

Гідротермічний коефіцієнт 
2016 р. 1,38 1,62 4,52 1,37 0,24 0,33 1,58 
2017 р. 1,15 0,99 1,95 1,37 1,55 4,47 1,91 

2018 р. 0,48 0,83 3,07 2,17 0,40 1,72 1,45 
Середнє *   1,86 1,56 1,91 2,18 1,63 1,51 1,78 
Середнє **  1,00 1,15 3,18 1,64 0,73 2,17 1,65 

 

* Середнє за 1960–2018 рр.  ** Середнє за 2016–2018 рр. 
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єднанні з мікродобривами Оракул насіння 

(1,0 л/т) та  Оракул  колофермин  цинку  (1,0 

л/т), період сівба - сходи скорочувався на 1–2 

доби порівняно з контролем (без обробки на-

сіння). Застосування стимулятора росту рос-

лин Вимпел 2 та мікродобрив-компенсато-

рів зумовлювало подовження міжфазних пе-

ріодів  у  середньому на 1–3 доби.  При  цьо-

му повна стиглість зерна у гібридів відміча-

лася на 1–4 доби пізніше порівняно до конт-

ролю.  

Важливим елементом формування зер-

нової продуктивності гібридів є кількість ка-

чанів на одній рослині або одиниці площі.   

Встановлено, що допосівна обробка насіння і 

позакореневе підживлення посівів зумовлю-

вали підвищення  індивідуальної продуктив-

ності рослин. Зокрема, кількість продуктив-

них качанів на 100 рослинах   ранньостигло-

го гібрида ДН Меотида, у середньому за три 

роки досліджень, варіювала від 100 до 125, а 

середньораннього – ДБ Хотин – від 100 до 

121 продуктивних качанів (рис. 1).  

Найменша кількість качанів (загальних 

та продуктивних) була  у  варіантах  2–4, де 

передбачалась лише  допосівна   обробка  на- 
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 Примітка: 1. Контроль (без обробки насіння та посівів). 2. Обробка посівів у фазі 3–5 лист-

ків: Вимпел 2, 0,3 л/га + Оракул колофермин цинку, 0,5 л/га. 3. Обробка посівів у фазі 7–9 листків:  
Вимпел 2, 0,5 л/га + Оракул колофермин цинку, 1,0 л/га + Оракул сірка актив, 2,0 л/га. 4. Допосівна 

обробка насіння: Вимпел-К, 0,5 л/т + Оракул  насіння, 1,0 л/т  + Оракул  колофермин   цинку, 1,0 л/т. 

5. Допосівна  обробка  насіння: Вимпел-К, 0,5 л/т і обробка посівів  в фази 3–5 та 7–9 листків: Вим-

пел 2, 0,5 л/га. 6. Допосівна обробка насіння: Вимпел-К, 0,5 л/т +  Оракул насіння, 1,0 л/т  + Оракул 

колофермин цинку, 1,0 л/т і обробка посівів у фазі 3–5 листків: Вимпел 2, 0,3 л/га + Оракул коло-

фермин цинку, 0,5 л/га. 7. Допосівна обробка насіння: Вимпел-К, 0,5 л/т  + Оракул  насіння, 1,0 л/т  + 

+ Оракул колофермин цинку, 1,0 л/т і обробка посівів у фазі 3–5 листків: Вимпел 2, 0,3 л/га + Оракул 

колофермин  цинку, 0,5 л/т;  у  фазі  7–9 листків: Вимпел 2, 0,5 л/га  +  Оракул  колофермин цинку, 

1,0 л/га + Оракул сірка актив, 2,0 л/га. 

 

Рис. 1. Кількість продуктивних качанів на 100 рослинах кукурудзи скоростиглих гібридів  

залежно від способу допосівної обробки насіння і позакореневого підживлення рослин, шт. 

 (середнє за 2016–2018 р.). 
 

сіння або  обприскування рослин у фазі 3–

5, або 7–9 листків. Найбільшу кількість 

продуктивних качанів  гібриди ДН Меотида  

та ДБ Хотин (125 та 121  качан на 100 рос-

линах відповідно) сформували за комплек-

сної допосівної обробки насіння та обприс-

кування рослин у фази 3–5 та 7–9 листків.  

Приріст до контролю становив: ДН Меоти-

да – 25 качанів,  ДБ Хотин – 21 качан.    

Також істотний вплив досліджувані 

способи допосівної обробки насіння та по-

закореневого підживлення рослин мали і на  

такі показники, як маса зерна з 1 качана,   

вихід зерна з 1 качана і маса 1000 зерен.  У 

середньому за роки досліджень маса зерна з 

1 качана збільшилася порівняно до контро-

лю  на 5,8–17,8 г (5,4–16,5 %)  у гібрида ДН 

Меотида та на 6,2–35,0 г (5,6–31,7 %) – ДБ 
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Хотин, показники виходу зерна з 1 качана  

підвищувалися відповідно на 1,6–4,6 та 1,9–

4,2 %. Маса 1000 зерен  відповідно  гібридам 

збільшилася на 11,2–23,8  г  (5,5–11,6 %) та 

13,5–32,3 г (6,9–16,4 %) порівняно до конт-

ролю. 

          Оскільки  рослини досліджуваних гіб-

ридів кукурудзи формували різну кількість 

продуктивних качанів, то їхня індивідуальна 

продуктивність також різнилася (рис. 2). Так, 

залежно від  передпосівної обробки насіння і  

обприскування рослин у ранні фази розвитку  

індивідуальна продуктивність рослин  гібри-

дів ДН Меотида  і ДБ Хотин  коливалася від 

108,2 до 157,5 г та від 110,3  до 175,8 г від-

повідно. Збільшення цього показника відпо-

відно гібридам становило  11,5–49,3 г  (10,6–

45,6 %) та 8,5–65,5 г (7,7–56,9 %). 
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          Примітка: 1. Контроль (без обробки насіння та посівів). 2. Обробка посівів у фазі 3–5 листків: 

Вимпел 2, 0,3 л/га + Оракул  колофермин цинку, 0,5 л/га. 3. Обробка посівів у фазі 7–9 листків: Вим-

пел 2, 0,5 л/га + Оракул колофермин цинку, 1,0 л/га + Оракул сірка актив, 2,0 л/га. 4. Допосівна оброб-

ка  насіння:  Вимпел-К, 0,5 л/т  + Оракул насіння, 1,0 л/т  + Оракул  колофермин  цинку, 1,0 л/т. 5. До-

посівна обробка насіння: Вимпел-К, 0,5 л/т  та  обробка посівів у фази 3–5 та 7–9 листків:  Вимпел 2, 

0,5 л/га. 6. Допосівна обробка насіння: Вимпел-К, 0,5 л/т +  Оракул насіння, 1,0 л/т  + Оракул колофер-

мин цинку, 1,0 л/т та обробка посівів  у фазі 3–5 листків: Вимпел 2, 0,3 л/га + Оракул колофермин цин-

ку, 0,5 л/га. 7. Допосівна обробка насіння: Вимпел-К, 0,5 л/т +  Оракул насіння, 1,0 л/т  + Оракул коло-

фермин цинку, 1,0 л/т та обробка посівів у фазі 3–5 листків: Вимпел 2, 0,3 л/га + Оракул колофермин 

цинку, 0,5 л/т; у фазі 7–9 листків: Вимпел 2, 0,5 л/га + Оракул колофермин цинку, 1,0 л/га + Оракул 

сірка актив, 2,0 л/га. 
 

 Рис.  2. Середня маса  зерна з 1 рослини кукурудзи залежно від способу допосівної обробки насіння 

та позакореневого підживлення рослин, г (середнє за 2016–2018 рр.). 
 

У середньому за три роки  урожайність  

зерна залежно від способу допосівної оброб-

ки  насіння і позакореневого підживлення 

рослин гібридів ДН Меотида та ДБ Хотин      

становила  7,12–8,23 і 8,01–9,66 т/га відпові-

дно. Підвищення врожайності зерна порів-

няно до контролю досягало: ДН Меотида –  

0,20–1,11 т/га (2,8–15,6 %), ДБ Хотин – 0,21–

1,65 т/га (2,6–20,6 %) (табл. 2). 

Встановлено, що найменш ефективним 

прийомом  є  допосівна обробка насіння  сти-

мулятором Вимпелом-К (0,5 л/т) у поєднанні 

з мікродобривами  Оракул насіння (1,0 л/т)  

та Оракул колофермин цинку (1,0 л/т). Під-

вищення урожайності зерна порівняно до 

контролю становило: ДН Меотида – 0,20 т/га 

(2,8 %), ДБ Хотин – 0,21 т/га (2,6 %). Більш 

ефективними, порівняно з допосівною обро-

бкою насіння, були одноразові обробки посі-

вів кукурудзи  у  фазі  3–5 листків  Вимпе-

лом 2 (0,3 л/га)  у  поєднанні з  Оракулом ко-

лофермин цинку  (0,5 л/га),  або  у  фазі 7–9 

листків комплексом препаратів (Вимпел 2 

(0,5 л/га) у поєднанні з Оракулом колофер-

мин цинку (1,0 л/га) і Оракулом сірка актив, 

(2,0 л/га),  які зумовили  підвищення уро-

жайності гібридів: ДН Меотида – на 0,42–

0,60 т/га (5,9–8,4 %), ДБ Хотин – на 0,40–  
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2. Вплив допосівної обробки насіння і позакореневого підживлення рослин на урожайність  гібридів кукурудзи скоростиглої групи 

 (середнє за 2016–2018 рр.) 

 

№  

п. п. 

Варіанти 
ДН Меотида ДБ Хотин 

урожай- 

ність,  

т/га 

приріст урожаю, + урожай- 

ність, 

 т/га 

приріст урожаю, + 

допосівна обробка  
насіння 

обробка посівів т/га % т/га % 

1. Контроль (без обробки) 7,12 - - 8,01 - - 

2. – 

фаза 3–5 листків: 

 Вимпел 2, 0,3 л/га +  

+ Оракул колофермин цинку, 0,5 л/га  

7,54 +0,42 5,9 8,41 +0,40 5,0 

3. – 

 фаза 7–9 листків: 

Вимпел 2, 0,5 л/га +  

+ Оракул колофермин цинку, 1,0 л/га + 

+ Оракул сірка актив, 2,0 л/га  

7,72 +0,60 8,4 8,72 +0,71 8,9 

4. 

Вимпел-К, 0,5 л/т +   

+ Оракул насіння, 1,0 л/т  + 

 + Оракул колофермин 

цинку, 1,0 л/т 

– 7,32 +0,20 2,8 8,22 +0,21 2,6 

5. Вимпел-К, 0,5 л/т 
фази 3–5 та 7–9 листків:  

Вимпел 2, 0,5 л/га  
8,06 +0,94 13,2 9,21 +1,20 15,0 

6. 

Вимпел-К, 0,5 л/т +  

 + Оракул насіння, 1,0 л/т +   

+ Оракул колофермин ци-

нку, 1,0 л/т 

фаза 3–5 листків: 

 Вимпел 2, 0,3 л/га +  

+ Оракул колофермин цинку, 0,5 л/га 

7,92 +0,80 11,3 8,95 +0,94 11,7 

7. 

Вимпел-К, 0,5 л/т +   

+ Оракул насіння, 1,0 л/т +   

+ Оракул колофермин ци-

нку, 1,0 л/т 

фаза 3–5 листків: 

Вимпел 2, 0,3 л/га + 

+ Оракул колофермин цинку, 0,5 л/т; 

 фаза 7–9 листків: 

 Вимпел 2, 0,5 л/га +  

+ Оракул колофермин цинку, 1,0 л/га + 

+ Оракул сірка актив, 2,0 л/га 

8,23 +1,11 15,6 9,66 +1,65 20,6 

                                           НІР 05 

2016 р.   0,18    0,16   

2017 р.   0,15    0,20   

2018 р.   0,32    0,28   
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0,71 т/га (5,0–8,9  %). Значне підвищення 

урожайності гібридів ДН Меотида – 0,94 т/га 

(13,2 %) і  ДБ Хотин – 1,20 т/га (15,0 %) від-

мічено при  допосівній обробці насіння Вим-

пелом-К (0,5 л/т) з обприскуванням рослин   

Вимпелом 2 (0,5 л/га) у фази 3–5 і 7–9 лист-

ків.  

 Найбільш ефективним прийомом ви-

явилося поєднання  обробки насіння  Вимпе-

лом-К (0,5 л/т) з  Оракулом насіння (1,0 л/т) 

та Оракулом колофермин цинку (1,0 л/т); об-

робка посівів у фазі 3–5 листків  Вимпелом 2 

(0,3 л/га) плюс Оракул колофермин цинку 

(0,5 л/га); обробка посівів  у фазі 7–9 листків   

Вимпелом 2 (0,5 л/га) сумісно з Оракулом 

колофермин цинку (1,0 л/га) і Оракулом сір-

ка актив (2,0 л/га). Підвищення урожайності  

зерна  порівняно до контролю  становило 

1,11 т/га (15,6 %) ДН Меотида  та 1,65 т/га 

(20,6 %)  ДБ Хотин.  

 Варто зазначити, що за результатами   

аналізу даних, відхилення між показниками 

урожайності гібрида ДН Меотида у варіан-

тах 2 та 3, 5 та 6 було в межах статистичної 

похибки.  Аналогічна  тенденція  мала місце 

при вирощуванні гібрида   ДБ Хотин.   

Висновки 

Отже, у середньому за роки досліджень 

серед досліджуваних способів допосівної 

обробки насіння та позакореневого піджив-

лення найбільше підвищення урожайності 

гібридів ДН Меотида – 1,11 т/га (15,6 %)  і   

ДБ Хотин – 1,65 т/га (20,6 %), порівняно до 

контролю, забезпечує  допосівна обробка на-

сіння стимулятором з комплексними мікро-

добривами та позакореневе  підживлення ро-

слин  стимулятором росту  і добривами-ком-

пенсаторами  у фази 3–5  та 7–9 листків. 

Найменш ефективним був  варіант з до-

посівною обробкою насіння стимулятором 

росту у поєднанні з комплексним мікродоб-

ривом та добривом-компенсатором,  де   уро-

жайність  ранньостиглого  гібрида  ДН Мео-

тида підвищилась на 0,20 т/га (на 2,8 %),  а 

середньораннього гібрида ДБ Хотин – на 

0,21 т/га (на  2,6 %) порівняно до контролю. 
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УДК 633.15:631.5 

Молдован Ж. А., Собчук С. И. Влияние допосевной обработки семян и внекорневого питания по-

севов кукурузы на индивидуальную продуктивность растений и урожайность зерна.  

Зерновые культуры. 2020. Т. 4. № 1. С. 130–138.   
Хмельницкая государственная сельскохозяйственная опытная станция Института кормов и сельского хозяй-

ства Подолия НААН Украины, с. Самчики, Староконстантиновский район, Хмельницкая область,  

31182, Украина 
 

  Изложены результаты исследования эффективности допосевной обработки семян сти-му-

лятором роста растений Вымпел-К совместно с комплексным микроудобрением Оракул семена и 

микроудобрением-компенсатором Оракул колофермин цинка, а также внекорневого питания стиму-

лятором роста растений Вымпел 2 совместно с микроудобрениями-компенсаторами Оракул коло-

фермин цинка и Оракул сера актив на индивидуальную продуктивность растений и урожайность 

зерна при выращивании кукурузы на черноземах оподзоленных Западной Лесостепи. Установлено 

положительное влияние допосевной обработки  семян и опрыскивания посевов кукурузы в фазы 3–5 и 

7–9 листов на формирование количества продуктивных початков на 100 растениях, массу зерна с 

одного початка и одного растения, выход зерна с одного початка, массу 1000 семян. В среднем за 

годы исследований раннеспелый гибрид кукурузы  ДН Меотида и среднеранний  –  ДБ Хотин на 100 

растениях сформировали от 100 до 125 и от 100 до 121 продуктивных початков соответственно.  

При этом масса зерна с 1 початка соответственно гибридам  увеличилась на 5,8–17,8 г (5,4–16,5 %) 

и 6,2–35,0 г (5,6–31,7 %), выход зерна с 1 початка  –  на 1,6–4,6 и 1,9–4,2 %, масса 1000 семян  –  на 

11,2–23,8 г (5,5–11,6 %) и 13,5–32,3 г (6,9–16,4 %) в сравнении с контролем. Повышение урожайно-

сти  зерна,  в  сравнении  с  контролем,  для  раннеспелого гибрида  ДН Меотида составляло  0,20–

1,11 т/га (2,8–15,6 %),  среднераннего –  ДБ Хотин – 0,21–1,65 т/га (2,6–20,6 %).  

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, стимуляторы роста, удобрения-компенсаторы, обработка 

семян, подкормка,  индивидуальная продуктивность, урожайность.    
 

UDK 633.15:631.5 

Moldovan Zh. A., Sobchuk S. I. Influence of pre-sowing seed treatment and foliar fertilizing of corn crops 

on individual productivity of plants and grain yield. Grain Crops. 2020. 4 (1). 130–138. 
Khmelnitsky State Agricultural Experimental Station of Institute of Feed Rezearch and Agriculture Podillya  of NAAS, 

Samchyky village, Starokostyantynivsky district, Khmelnytsky region, 31182, Ukraine  
 

 The results of studies of the effectiveness of depose seed treatment stimulator for the treatment of 

seeds of Vympel-K, combined with a comprehensive micronutrient Oracle seeds and microfertilizers com-

pensator Oracle Cooperman zinc and foliar feeding of plant growth stimulator Vympel 2 in combination with 

micronutrients-compensators Oracle Cooperman zinc and sulphur Oracle asset on formation of indicators of 

individual plant productivity and grain yield of maize when grown in the ashed Western forest-Steppe. Posi-

tive influence of seed treatment and spraying of maize crops in phases 3–5 and 7–9 on the formation of the 

number of productive cobs per 100 plants, the weight of grain from one cob and one plant, % of grain yield, 

weight of 1000 seeds was established.  
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 It is set as a result of the counts conducted by us, that mass of grain from 1 head on the investigated 

variants grew, comparatively with control, on 5,8–17,8 g (5,4–16,5 %) at the hybrid of DN Meotida and on 

6,2–35,0 g (5,6–31,7 %) at the hybrid of DB Khotin, indexes of exit of grain from 1 head grew, accordingly, 

on 1,6–4,6 % and a 1,9–4,2 %. Mass 1000 grains at the hybrid of DN Meotida grew on 11,2–23,8 g (5,5–

11,6 %) at the hybrid of DB Khotin – on 13,5–32,3 g (6,9–16,4 %) comparatively with untilled areas. Indi-

vidual the productivity of plants grew at the hybrid of DN Meotida on 11,5–49,3 g (10,6–45,6%), hybrid of 

DB Khotin – on 8,5–65,5 g (7,7–56,9 %). 

 In middle for three years of researches the productivity of grain of corn, depending on the methods 

of presowing treatment of seed and sowing in the early phases of development (3–5 and 7–9 sheets), hesitat-

ed at the early ripening hybrid of DN Meotida from 7,12 т/ha to 8,23 т/ha, medium early hybrid of DB 

Khotin – from 8,01 т/ha to 9,66 т/ha. The increase of the productivity of grain of the investigated hybrids, 

comparatively with control, laid down: in early ripening DN Meotida 0,20–1,11 т/ha (2,8–15,6 %) and me-

dium early DB Khotin 0,21–1,65 т/ha (2,6–20,6 %). 

 Thus, among the investigated methods of presowing treatment of seed and outside the roots signup 

the most increase of the productivity of grain of corn (1,11 т/ha or 15,6 % at the hybrid of DN Meotida and 

1,65 т/ha or 20,6 % at the hybrid of DB Khotin), comparatively with control, provides combination of 

presowing treatment of seed a stimulator for treatment of seed and complex microfertilizers with further 

treatment of sowing by the growthfactor of plants and fertilizers-scraies – in phases 3–5 sheets and 7–9 

sheets.  

 The least effective is a variant, where допосівна treatment of seed is envisaged only by a stimulator 

for treatment of seed in combination with a complex microfertilizer and fertilizer-scray, where the increase 

of the productivity of grain of corn presented for the early ripening hybrid of DN Meotida 0,20 т/ha (2,8 %) 

for the medium early hybrid of DB Khotin – 0,21 т/ha (2,6 %) comparatively from to control. 

 Key words: corn, hybrid, growthfactors, fertilizers-scraies, treatment of seed, signup, individual 

productivity, productivity. 

 


