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Наведено результати вивчення впливу комплексних мінеральних добрив 
на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Право-
бережного Лісостепу. Дослідження проведено у 2019–2021 рр. в умовах до-
слідного поля Науково-виробничого центру Білоцерківського національного 
аграрного університету. В досліді вивчали 9 ранньостиглих, середньоранніх 
та середньостиглих гібридів кукурудзи (ФАО 170–350) і 4 рівні удобрення: 
без добрив, N60P60K60, N60P60K60 + Plantonit Frumentum (1 л/га), N60P60K60 + 
Plantonit Grain (1 л/га). Встановлено, що у всіх досліджуваних гібридів най-
вищі показники довжини качана, маси зерна з качана та маси 1000 зерен 
відмічено за застосування N60P60K60 + Plantonit Frumentum. Не відмічено сут-
тєвої різниці за елементами структури врожаю за застосування N60P60K60 + 
Plantonit Frumentum і N60P60K60 + Plantonit Grain. Максимальну врожайність 
зерна забезпечили середньостиглі гібриди Каріфолс і ЛГ30352 на варіанті 
N60P60K60 + Plantonit Frumentum – 8,21 та 7,84 т/га. За застосування N60P60K60 
+ Plantonit Grain урожайність становила 8,16 і 7,81 т/га. Урожайність зерна 
гібридів ранньостиглої групи становила 5,82 т/га, середньоранньої – 6,71, 
середньостиглої – 7,35 т/га. Серед гібридів ранньостиглої групи найпро-
дуктивнішим виявився ЛГ30189 (4,75–6,63 т/га), середньоранньої – Р8409 
(5,29–7,61 т/га), середньостиглої групи – Каріфолс (6,04–8,21 т/га). Завдяки 
післясходовому застосуванню комплексних мінеральних добрив Plantonit 
Frumentum і Plantonit Grain продуктивність культури зростала в середньому 
на 6,0 і 5,4 % порівняно з внесенням лише N60P60K60. За внесення N60P60K60 
+ Plantonit Grain ранньостиглі гібриди збільшували врожайність зерна на  
1,76 т/га, середньоранні – 2,11, середньостиглі – на 1,96 т/га, порівнюючи 
з варіантом без добрив. Водночас найвищий приріст врожайності спосте-
рігався у середньоранніх та середньостиглих гібридів (1,48–2,32 т/га). Не 
встановлено вплив мінеральних добрив на вологість зерна кукурудзи, цей 
показник залежав від біологічних особливостей досліджуваних гібридів.

Ключові слова: кукурудза, зерно, гібрид, мінеральні добрива, урожай-
ність, позакореневі підживлення.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Сучасні агротехнології в сільсько-
му господарстві є важливим чинником підви-
щення продуктивності сільськогосподарських 
культур та збереження родючості ґрунтів. Нові 
технології сприяють ефективнішому викорис-
танню потенціалу сучасних гібридів, а також 
підвищують урожайність та їх якість, вплива-
ючи на продуктивний процес розвитку рослин. 
Ці технології сприяють оптимізації виробни-

чих витрат з огляду на екологічну безпеку на-
вколишнього середовища [1].

Сучасні гібриди кукурудзи є досить вимог-
ливими до технології вирощування та строків 
виконання технологічних операцій – порушен-
ня технології або ж несприятливі погодні умови 
зумовлюють різке зниження врожайності [2].

Потенціал урожайності сучасних гібридів 
є досить високим – до 16–18 т/га у виробни-
чих умовах. Досягти такого рівня урожайності 
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можливо за оптимального поєднання макси-
мальної кількості чинників, які зумовлюють 
реалізацію потенціалу [3]. Оптимальне забез-
печення рослин елементами живлення, воло-
гою та теплом сприяє досягненню високих рів-
нів урожайності [4].

Вивчення системи удобрення кукурудзи 
є одним з першочергових завдань аграрного 
сектору України. Використання збалансованих 
тукосумішей восени, оптимальних форм міне-
ральних добрив навесні, проведення позакоре-
невих підживлень у критичні фази росту і роз-
витку забезпечують високу врожайність зерна 
з високими показниками якості [5].

Ефективність застосування добрив зале-
жить від біологічних особливостей гібридів, 
кліматичних умов вегетаційного періоду та 
типу ґрунту [6–7]. 

За вирощування кукурудзи на зерно важли-
вим у її живленні є не тільки кількість внесе-
них поживних речовин з добривами, а й спів-
відношення між ними. Збалансоване живлення 
дає змогу уникнути подовження другої поло-
вини вегетації і сприяє збиранню врожаю в 
оптимальні терміни [8].

Макро- і мікроелементи можуть набувати 
нових функцій, які визначаються їх фізични-
ми, хімічними та біологічними властивостями. 
У зв’язку з цим вивчення можливих взаємодій 
між окремими елементами відкриває широ-
кі можливості щодо регуляції надходження і 
транспорту їх в рослинний організм [9]. 

Взаємодія елементів мінерального живлен-
ня спостерігається тоді, коли присутність одно-
го впливає на поглинання, надходження, тран-
спорт, розподіл, накопичення, функціонування 
іншого, що визначається не тільки наявністю 
та кількістю певних елементів у середовищі, а 
й співвідношенням з іншими. Вивчення взає-
модій між елементами відкриває перспективи 
до спрямованого регулювання надходження в 
рослини макроелементів через позакореневе 
підживлення рослин з метою оптимізації вміс-
ту в рослинах мікроелементів [10]. 

Завдяки внесенню азотних добрив покра-
щується родючість ґрунту та підвищується 
врожайність сільськогосподарських культур, 
зокрема урожайність зерна кукурудзи від 43 
до 68 % [11]. За умови внесення під кукурудзу 
азоту 200 кг/га д.р. урожайність зерна культури 
була вищою відповідно на 17 і 8,5 %, ніж за 
дози азоту 100 і 150 кг/га д.р. [12].

Вплив фосфору на поглинання цинку зу-
мовлений зниженням його вмісту у корені. 
Іомовірно це пов’язане з утворенням у ґрунті 
важкорозчинних і взагалі нерозчинних вторин-
них та третинних фосфатів. Внесення азоту, 

особливо у вигляді NН4
+, може призвести до 

підвищення поглинання фосфору [13].
Для отримання урожайності кукурудзи 

на рівні 10,0–11,5 т/га, в умовах Правобе-
режного Лісостепу, рекомендується вирощу-
вати гібриди середньостиглої групи з густо-
тою стояння 90 тис. рослин/га та внесенням  
N120–150P105–135K105–135. Норми добрив варто змі-
нювати залежно від вологозабезпечення ґрун-
ту [14].

У системі живлення кукурудзи, крім тради-
ційних мінеральних добрив, широко застосову-
ють позакореневі підживлення різними макро- 
та мікроелементами [15]. За застосування 
підвищених доз мінеральних добрив відчува-
ється дефіцит мікроелементів. Особливо часто 
така ситуація складається на бідних елемента-
ми живлення піщаних і супіщаних ґрунтах, на 
зрошуваних землях, на осушених торфовищах. 
За таких умов рослини позитивно реагують на 
мікродобрива. Застосування таких добрив дає 
змогу істотно підвищити врожайність зеленої 
маси і зерна кукурудзи [16].

Найбільш виправданим з економічного 
погляду є внесення мікроелементів під час 
позакореневого підживлення через листя, яке 
гарантує майже 100 % їх засвоєння. Збалан-
совані за складом під потреби кожної рослини 
мікроелементи в найдоступнішій хелатова-
ній формі засвоюються рослиною через листя 
упродовж трьох годин. У рослині, завдяки от-
риманню належної кількості елементів життя, 
підвищується осмотичний тиск, прискорюєть-
ся проходження та активізація низки реакцій 
обміну речовин і покращується фізіологічний 
стан рослин, активізується діяльність корене-
вої системи [17].

Покращення умов живлення рослин куку-
рудзи через позакореневе внесення добрив по-
зитивно впливає на інтенсивність формування 
листкового апарату, накопичення рослинами 
надземної маси, рівень врожайності культури 
та якість зерна, дає змогу скоригувати дефіци-
ти мікроелементів упродовж вегетації кукуру-
дзи і максимально ефективно використовувати 
добрива, усунувши їх трансформацію в недо-
ступні форми [18].

Найкращим строком проведення позако-
реневого підживлення є міжфазний період від 
закладання 4–10 листків до початку форму-
вання волоті. Добрива, що використовуються 
для позакореневого підживлення, збільшують 
урожайність на 8–10 % і суттєво підвищують 
окупність мінеральних добрив. У Вінницькій 
області найвище значення урожайності гібри-
дів кукурудзи отримано за дворазового внесен-
ня мікродобрива Еколист Моно Цинк у фазу 
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5–7 та 10–12 листків кукурудзи: DКС 2971 
(ФАО 200) – 7,5 т/га, DКС 3476 (ФАО 260) –  
9,8 т/га та DКС 3511 (ФАО 330) – 10,4 т/га, 
тимчасом на контролі урожайність становила 
6,6; 8,8 та 9,0 т/га, відповідно [19].

За результатами досліджень, проведених в 
південній частині штату Мінесота, фосфорні 
добрива, внесені за сівби кукурудзи, підвищу-
вали висоту рослин та зменшували вологість 
зерна під час збирання, однак не збільшували 
врожайність зерна [20]. 

Проведення листкового підживлення в пе-
ріод 7–8 листків поліпшує озерненість качана 
кукурудзи та підвищує якість продукції. У цій 
фазі зростає потреба у мікроелементах: цинку 
(Zn), марганцю (Mn), бору (B) та міді (Cu). Для 
швидкого покриття дефіциту певного елемен-
та живлення можна використовувати високо-
концентровані монодобрива, такі як Басфоліар 
Zn Flo з вмістом цинку в добриві 42 %, Солю 
Марганець із вмістом марганцю в добриві  
15 % та магнію – 3 %, Спідфолбор із вмістом 
бору 17 % [21].

У зоні нестійкого зволоження Ставрополь-
ського краю істотне підвищення врожайності 
кукурудзи забезпечує позакореневе піджив-
лення добривами Басфоліар Фло Zn (0,5 л/га) 
– на 0,57 т/га, або 8,5 %, і МЕРС (0,5 л/га) – на 
0,53 т/га, або 7,9 %. Підвищення врожайності 
зерна кукурудзи від застосування добрив Аква 
Zn (0,5 л/га) і Сівід Комплекс (0,3 л/га) були іс-
тотними в окремі роки і становили 0,28–0,78 і 
0,31–0,58 т/га [22]. 

В умовах Вінницької області найвищу уро-
жайність зерна кукурудзи (9,61 т/га) було от-
римано у середньостилого гібрида Адевей за 
застосування Реаком-Плюс-Зерно у фазі 10–12 
листків [23].

Позакореневе підживлення рослин добри-
вами Батр 40 Нітроген, Батр Maкс забезпечує 
значне підвищення врожайності зерна кукуру-
дзи – в середньому на 0,43 та 0,44 т/га у 2018–
2020 рр. Спільне використання цих добрив не 
сприяло подальшому збільшенню врожайно-
сті. Мікродобриво Батр Цинк, у середньому за 
2019–2020 рр., збільшило врожайність зерна на 
0,73 т/га. Порівняно з використанням добрив 
для позакореневого підживлення азотом Батр 
40 (3,0 л/га), Батр Maкс (1,0 л/га) та Батр Цинк 
(1,0 л/га), внесення сечовини (N10) у фазі 7–8 
листків кукурудзи є менш ефективним [24].

Обприскування рослин 5 % розчином кар-
баміду забезпечило підвищення урожайності 
зерна кукурудзи на 0,20–0,24 т/га. За позако-
реневого підживлення сумішшю карбаміду з 
препаратом хелат Zn або квантум-кукурудза 
урожайність зерна збільшувалася на 0,30–0,34 

т/га. Найбільший приріст урожайності зерна  
(0,41 т/ га) отримано у варіанті з дворазовим 
обприскуванням посівів кукурудзи сумішшю 
карбаміду з препаратом хелат цинку у фазі  
5–6 листків і сумішшю карбаміду з препара- 
том квантум-кукурудза у фазі 8–9 листків [25].

Застосування в посівах кукурудзи у фазу 
7–9 листків добрива Вітазим (1 л/га) за- 
безпечило формування найвищої урожайно-
сті зерна на фоні повного мінерального до-
брива [26].

В умовах Полтавської державної дослід-
ної станції найбільшу врожайність гібридів  
ДН Патріот та ДН Фієста було одержано за 
умови внесення мінеральних добрив дозою 
N45Р40К60 + позакореневого підживлення кар-
бамідом (15 кг/га) та мікродобривом Новалон 
Фоліар (1,0 кг/га) у фазу 5–6 листків на фоні 
полицевого обробітку ґрунту. Приріст урожай-
ності зерна гібридів щодо контролю становив 
відповідно 1,06 і 1,20 т/га, або 19,2 і 18,9 % [27]. 

Метою дослідження було визначення 
впливу комплексних мінеральних добрив на 
продуктивність гібридів кукурудзи різних груп 
стиглості.

Матеріал і методи дослідження. Польові 
досліди проводили в умовах дослідного поля 
Науково-виробничого центру Білоцерківського 
національного аграрного університету, яке роз-
міщене в Правобережному Лісостепу України. 

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем ти-
повий вилугуваний. Агрохімічна характе-
ристика ґрунту: вміст гумусу (за Тюріним і 
Кононовою) – 3,5–4,2 %, азоту, що легко гід-
ролізується (за Корнфілдом), – 90–120 мг/кг 
ґрунту, рухомого фосфору і обмінного калію 
(за Чириковим) – відповідно 130–160 і 120–
130 мг/кг ґрунту. Загальна площа ділянки –  
84 м2, облікова – 63 м2.

Дослідження проводили в 2019–2021 рр. за 
наступною схемою: Чинник А. Гібриди куку-
рудзи. Ранньостиглі. 1. ДН Позитив (ФАО 170),  
ЛГ30189 (ФАО 200), ДН Патріот (ФАО 190); 
Середньоранні. Жаклін (ФАО 230), Амарос 
(ФАО 230), Р8409 (ФАО 260); Середньостиглі. 
ЛГ30352 (ФАО 340), Каріфолс (ФАО 380), 
ДА Сонка (ФАО 350). Чинник В. Застосуван-
ня добрив. 1. Без добрив. 2. Нітроамофоска 
(N60P60K60) 3. N60P60K60 + Plantonit Frumentum  
(1 л/га) 4. N60P60K60 + Plantonit Grain (1 л/га).

Погодні умови вегетаційного періоду куку-
рудзи у 2021 рр. були сприятливими для росту 
і розвитку кукурудзи, а у 2019 р. – порівня-
но сприятливими. У 2020 рр. в період цвітін-
ня-формування зерна відмічена ґрунтова та 
повітряна засуха, що вплинуло на зменшення 
продуктивності досліджуваних гібридів.
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Агротехніка в дослідах відповідала загаль-
ноприйнятій для Правобережного Лісостепу 
України, крім досліджуваних чинників. Сівбу 
проводили в 3-й декаді квітня, за температури 
ґрунту на глибині загортання насіння 8–10 ºС. 
Густота стояння рослин кукурудзи для ран-
ньостиглих гібридів 750000 шт./га, середньо-
ранніх – 70000, середньостиглих – 65000 шт./га.  
Збирання врожаю відбувалося у фазі повної 
стиглості зерна кукурудзи комбайном Hégé 
125. Нітроамофоску (N60P60K60) вносили восе-
ни під основний обробіток ґрунту, підживлен-
ня комплексними добривами Plantonit проводи-
ли у фазу 4–6 листків кукурудзи. Методичною 
основою були “Основи наукових досліджень в 
агрономії” та  [28].

Plantonit Grain – високоефективне добри-
во, що містить збалансований набір макро- та 
мікроементів, які є необхідними для повно-
цінного живлення зернових культур у критич-
ний період розвитку. Використовується для 
підживлення зернових культур, таких як: ку-
курудза, пшениця, жито, тритикале, овес, яч-
мінь. Забезпечує нормальний ріст та розвиток 
рослин для реалізації генетичного потенціалу 
продуктивності. Хімічний склад: N – 100 г/л, 
P2O5 – 90, К2O – 90, MgO – 80, SO3 – 50, B – 10, 
Fe – 10, Mn – 20, Cu – 60, Zn – 4, Mo – 1, аміно-
кислоти – 2 г/л.

Plantonit Frumentum – унікальне комплек-
сне добриво для позакореневого підживлен-
ня рослин, таких як кукурудза, сорго та інші. 
Сприяє покращенню процесів обміну речовин 

у рослині. Покращує цвітіння та запилення. 
Підвищує ефективність протікання окисно-
відновних реакцій та процесу фотосинтезу. 
Особливістю добрива є підвищений вміст цин-
ку, що посилює стійкість до бактеріальних та 
грибкових хвороб, а також допомагає забезпе-
чити стійкість до екстремальних температур. 
Хімічний склад: N – 90 г/л, P2O5 – 90, К2O – 90, 
MgO – 50, SO3 – 50, B – 10, Fe – 4, Mn – 4, Cu – 
10, Zn – 100, Mo – 1, амінокислоти – 2 г/л.

Результати дослідження та обговорен-
ня. Зміна мінерального живлення по-різному 
впливала на формування гібридами кукурудзи 
елементів структури врожаю. У ранньостиг-
лого гібрида ДН Позитив максимальні показ-
ники маси зерна з качана та 1000 зерен від-
мічено за застосування N60P60K60 + Plantonit 
Frumentum – 129,8 та 195,4 г, що більше  
порівняно з варіантом без добрив на 28,5 та  
13,1 г (табл. 1). 

За внесення N60P60K60 + Plantonit Grain ці 
показники були несуттєво меншими порівняно 
з попереднім варіантом і на 28,1 та 12,7 г ви-
щими, ніж на варіанті без добрив.

У гібридів ЛГ30189 і ДН Патріот спостері-
галась аналогічна тенденція, структурні показ-
ники врожаю (маса зерна з качана та 1000 зерен) 
були найбільшими за застосування N60P60K60 
+ Plantonit Frumentum, що більше порівняно з 
варіантом без добрив на  14,3 і 17,7 г та 10,3 і 
13,7 г. Довжина качана у всіх ранньостиглих гі-
бридів була найбільшою на варіантах з внесен-
ням добрив, хоча суттєвої різниці між ними не 

Таблиця 1 – Елементи структури врожаю ранньостиглих гібридів кукурудзи (середнє 2019–2021 рр.)

Добрива Довжина качана,
см

Маса зерна
з качана, г

Маса 1000
зерен, г

ДН Позитив
без добрив 17,4 101,3 182,3

N60P60K60 18,6 128,7 194,5

N60P60K60 + Plantonit Frumentum 18,7 129,8 195,4

N60P60K60 + Plantonit Grain 18,7 129,4 195,0
ЛГ30189

без добрив 18,9 110,3 227,3

N60P60K60 19,8 122,8 236,4

N60P60K60 + Plantonit Frumentum 20,1 124,6 237,6

N60P60K60 + Plantonit Grain 20,2 124,0 238,2
ДН Патріот

без добрив 19,6 114,3 232,4

N60P60K60 20,5 130,5 245,3

N60P60K60 + Plantonit Frumentum 20,8 132,0 246,1

N60P60K60 + Plantonit Grain 20,7 131,5 245,7
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відмічено. Цей показник знаходився в межах 
18,6–20,8 см та змінювався також залежно від 
біологічних особливостей гібридів.

У гібридів середньоранньої групи макси-
мальні показники елементів структури врожаю 
відмічено за застосування N60P60K60 + Plantonit 
Frumentum (табл. 2). 

У гібридів Жаклін, Амарос та  Р8409 по-
казники маси зерна з качана та маси 1000 зерен 
становили 146,0 і 241,2 г, 136,2 і 245,9 г та 150,2 
і 271,8 г, що більше порівняно з варіантом без 
добрив на 25,5 і 21,0 г, 19,4 і 19,6 та 24,2 і 21,5 г  
відповідно. Як і у ранньостиглій групі суттє-
вої різниці за елементами структури врожаю за 
застосування N60P60K60 + Plantonit Frumentum і 
N60P60K60 + Plantonit Grain не відмічено. 

Під час аналізу структурних показників 
врожаю середньостиглої групи визначено, що у 
гібридів ЛГ30352, Каріфолс та ДА Сонка, мак-
симальні показники отримано за застосування 
N60P60K60 + Plantonit Frumentum та N60P60K60 + 
Plantonit Grain. Так, маса зерна з качана та маса 
1000 зерен були в межах 149,5–160,7 і 265,0–
283,4 г відповідно до варіантів удобрення та 
гібридів (табл. 3).

Довжина качана залежала від біологічних 
особливостей гібридів і несуттєво варіювала 
під впливом удобрення.

За вирощування гібридів кукурудзи без 
внесення добрив найбільшу врожайність зер-
на забезпечили гібриди Каріфолс і ДА Сонка 
– 6,04 та 5,96 т/га відповідно. Найменшу вро-

жайність зерна отримано у ранньостиглих гі-
бридів ДН Позитив, ЛГ30189 і ДН Патріот – 
4,32, 4,75 та 4,67 т/га відповідно (табл. 4). 

Згідно з отриманими даними, найбільшу 
врожайність зерна забезпечили гібриди Карі-
фолс і ЛГ30352 на варіанті N60P60K60 + Plantonit 
Frumentum – 8,21 та 7,84 т/га. За застосування 
N60P60K60 + Plantonit Grain урожайність зерна 
була несуттєво меншою – 8,16 і 7,81 т/га. Ана-
логічна тенденція щодо варіантів удобрення 
спостерігалась і за іншими гібридами. Завдя-
ки післясходовому застосуванню комплексних 
мінеральних добрив Plantonit Frumentum і 
Plantonit Grain продуктивність культури зро-
стала в середньому на 6,0 і 5,4 % порівняно з 
внесенням лише N60P60K60.

Урожайність зерна гібридів ранньостиглої 
групи становила за всіма рівняма удобрення 
5,82 т/га, середньоранньої – 6,71 т/га, серед-
ньостиглої – 7,35 т/га. Серед гібридів ран-
ньостиглої групи найпродуктивнішим виявив-
ся ЛГ30189 (4,75–6,63 т/га), середньоранньої 
– Р8409 (5,29–7,61 т/га), середньостиглої групи 
– Каріфолс (6,04–8,21 т/га). 

Під час вивчення гібридів кукурудзи вста-
новлено, що всі гібриди підвищували вро-
жайність на 24,8–44,6 % порівняно з варіан-
том без добрив. Так, за застосування N60P60K60 
врожайність зерна гібридів у ранньостиглій 
групі зростала на 1,39 т/га, середньоранній 
– на 1,71 т/га, середньостиглій – на 1,59 т/га 
(табл. 5). 

Таблиця 2 – Елементи структури врожаю середньоранніх гібридів кукурудзи (середнє 2019–2021 рр.) 

Добрива Довжина качана, 
см

Маса зерна
з качана, г

Маса 1000
зерен, г

Жаклін

без добрив 19,2 120,5 220,2

N60P60K60 20,1 143,4 239,3

N60P60K60 + Plantonit Frumentum 20,1 146,0 241,2

N60P60K60 + Plantonit Grain 20,3 145,4 240,6

Амарос

без добрив 19,8 116,8 226,3

N60P60K60 20,7 135,4 245,0

N60P60K60 + Plantonit Frumentum 21,0 136,2 245,9

N60P60K60 + Plantonit Grain 20,9 136,0 245,4

Р8409

без добрив 20,5 126,0 250,3

N60P60K60 21,7 148,1 270,7

N60P60K60 + Plantonit Frumentum 21,8 150,2 271,8

N60P60K60 + Plantonit Grain 22,0 150,0 271,2
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Таблиця 3 – Елементи структури врожаю середньостиглих гібридів кукурудзи (середнє 2019–2021 рр.) 

Добрива Довжина качана, 
см

Маса зерна
з качана, г

Маса 1000
зерен, г

ЛГ30352
без добрив 22,3 134,9 245,2
N60P60K60 23,5 150,4 264,0
N60P60K60 + Plantonit Frumentum 23,6 152,0 265,0
N60P60K60 + Plantonit Grain 23,8 152,5 265,8

Каріфолс
без добрив 23,0 134,0 246,0
N60P60K60 23,9 147,5 268,4
N60P60K60 + Plantonit Frumentum 24,0 149,7 270,5
N60P60K60 + Plantonit Grain 23,8 149,5 271,0

ДА Сонка
без добрив 23,2 139,0 264,0
N60P60K60 24,4 158,5 282,1
N60P60K60 + Plantonit Frumentum 24,5 160,7 283,4
N60P60K60 + Plantonit Grain 24,2 160,1 282,8

Таблиця 4 – Урожайність зерна гібридів кукурудзи (середнє 2019–2021 рр.), т/га

Гібриди без добрив N60P60K60 N60P60K60 + Plantonit Frumentum N60P60K60 + Plantonit Grain

ДН Позитив 4,32 5,63 6,04 6,00
ЛГ30189 4,75 6,24 6,63 6,60
ДН Патріот 4,67 6,05 6,45 6,42
Середнє у групі 4,58 5,97 6,37 6,34
Жаклін 5,12 6,73 7,14 7,10
Амарос 5,26 6,90 7,33 7,29
Р8409 5,29 7,18 7,61 7,60
Середнє у групі 5,22 6,94 7,36 7,33
ЛГ30352 5,88 7,42 7,84 7,81
Каріфолс 6,04 7,78 8,21 8,16
ДА Сонка 5,96 7,44 7,81 7,79
Середнє у групі 5,96 7,55 7,95 7,92

НІР05, т/га, для чинника: А – 0,07; В – 0,03;  АВ – 0,14

Таблиця 5 – Прирости врожайності зерна гібридів кукурудзи залежно від застосування мінеральних добрив 
                     (середнє 2019–2021 рр.), т/га

Гібриди N60P60K60 N60P60K60 + Plantonit Frumentum N60P60K60 + Plantonit Grain

ДН Позитив 1,31 1,72 1,68
ЛГ30189 1,49 1,88 1,85
ДН Патріот 1,38 1,78 1,75
Жаклін 1,61 1,79 1,76
Амарос 1,64 2,02 1,98
Р8409 1,89 2,07 2,03
ЛГ30352 1,54 2,32 2,31
Каріфолс 1,74 2,14 2,11
ДА Сонка 1,48 1,96 1,93
Середнє 1,56 2,17 2,12
НІР05 0,02 0,04 0,04
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Внесення N60P60K60 + Plantonit Frumentum 
підвищувало врожайність зерна у ран-
ньостиглій групі на 1,79 т/га, середньоранній 
– на 2,14 т/га, середньостиглій на 1,99 т/га 
порівняно з неудобреним варіантом. За вне-
сення N60P60K60 + Plantonit Grain ранньостиглі 
гібриди збільшували врожайність зерна на  
1,76 т/га, середньоранні – на 2,11, серед-
ньостиглі – на 1,96 т/га. Водночас найвищій 
приріст врожайності спостерігався у серед-
ньоранніх та середньостиглих гібридів (1,48–
2,32 т/га). Максимальні прибавки від засто-
сування добрив отримано у гібрида Р8409 
– 1,89–2,32 т/га та Каріфолс – 1,74–2,17 т/га.

Не встановлено вплив мінеральних добрив 
на вологість зерна кукурудзи, цей показник за-
лежав від біологічних особливостей досліджу-
ваних гібридів (табл. 6). 

Мінімальними значеннями вологості зерна 
характеризувалися ранньостиглі гібриди куку-
рудзи (13,2–14,9 %), максимальними – серед-
ньостиглі (17,3–18,5 %). Найвищу вологість 
відмічено у гібрида Каріфолс – 18,0–18,5 %.

Висновки. Отже, найбільшу врожайність 
зерна забезпечували гібриди середньостиглої 
групи (7,55–7,95 т/га), однак вони відзнача-
ються і високими показниками вологості зерна 
(17,3–18,5 %). Найбільше реагували на вне-
сення мінеральних добрив гібриди ЛГ30352 та 
Каріфолс. Водночас приріст урожайності зер-

Таблиця 6 – Вологість зерна гібридів кукурудзи (серед-
нє 2019–2021 рр.), %

Гібриди без до-
брив N60P60K60

N60P60K60 
+ Plantonit 
Frumentum

N60P60K60 
+ Planto-
nit Grain

ДН Позитив 13,2 13,8 13,6 13,0
ЛГ30189 14,2 14,7 14,2 14,4
ДН Патріот 14,5 14,2 14,4 14,9
Середнє у 
групі 14,0 14,2 14,1 14,1

Жаклін 15,3 15,5 15,6 15,4
Амарос 15,7 16,0 16,2 16,5
Р8409 16,4 16,5 16,6 16,7
Середнє у 
групі 15,8 16,0 16,1 16,2

ЛГ30352 17,3 17,4 17,8 17,3
Каріфолс 18,2 18,0 18,4 18,5
ДА Сонка 17,9 17,8 18,0 18,1
Середнє у 
групі 17,8 17,7 18,1 18,0

на становив у них 1,54–2,32 та 1,74–2,14 т/га 
порівняно з варіантом без добрив. Застосуван-
ня комплексних мінеральних добрив Plantonit 
Frumentum і Plantonit Grain у листкове піджив-
лення дає змогу підвищити урожайність куку-
рудзи в середньому на 37,8 і 37,1 % порівняно 
з варіантом без добрив. 
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Зерновая продуктивность гибридов кукурузы в 
зависимости от применения комплексных минераль-
ных удобрений

Грабовский Н.Б., Вахний С.П., Лозинский Н.В., 
Панченко Т.В., Басюк П.Л.

Приведены результаты изучения влияния комплек-
сных минеральных удобрений на продуктивность ги-
бридов кукурузы различных групп спелости в условиях 
Правобережной Лесостепи. Исследования проведены 
в 2019–2021 гг. в условиях опытного поля Научно-про-
изводственного центра Белоцерковского национального 
аграрного университета. В опыте изучали 9 раннеспелых, 
среднеранних и среднеспелых гибридов кукурузы (ФАО 
170–350) и 4 уровня удобрений: без удобрений, N60P60K60, 
N60P60K60 + Plantonit Frumentum (1 л/га), N60P60K60 + 
Plantonit Grain (1 л/га). Установлено, что у всех исследу-
емых гибридов высокие показатели массы зерна с кача-
на и массы 1000 зерен были при применении N60P60K60 
+ Plantonit Frumentum. Не отмечено существенной раз-
ницы по элементам структуры урожая при применении 
N60P60K60 + Plantonit Frumentum и N60P60K60 + Plantonit 
Grain. Максимальную урожайность зерна обеспечили 
среднеспелые гибриды Карифолс и ЛГ30352 на вариан-
те N60P60K60 + Plantonit Frumentum – 8,21 и 7,84 т/га. При 
применении N60P60K60 + Plantonit Grain урожайность со-
ставляла 8,16 и 7,81 т/га. Урожайность зерна гибридов 
раннеспелой группы составляла 5,82 т/га, среднеранней 
– 6,71 т/га, среднеспелой – 7,35 т/га. Среди гибридов 
раннеспелой группы наиболее урожайным был ЛГ30189 
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(4,75–6,63 т/га), среднеранней – Р8409 (5,29–7,61 т/га), 
среднеспелой группы – Карифолс (6,04–8,21 т/га). За 
счет применения комплексных минеральных удобрений 
Plantonit Frumentum и Plantonit Grain производитель-
ность культуры возрастала в среднем на 6,0 и 5,4 % по 
сравнению с внесением только N60P60K60. При внесении 
N60P60K60 + Plantonit Grain раннеспелые гибриды увели-
чивали урожайность зерна на 1,76 т/га, среднеранние – 
на 2,11 т/га, среднеспелые – на 1,96 т/га по сравнению с 
вариантом без удобрений. При этом наибольший прирост 
урожайности наблюдался в среднеранних и среднеспе-
лых гибридов (1,48–2,32 т/га). Не установлено влияния 
минеральных удобрений на влажность зерна кукурузы, 
этот показатель зависел от биологических особенностей 
исследуемых гибридов.

Ключевые слова: кукуруза, зерно, гибрид, минераль-
ные удобрения, урожайность, внекорневые подкормки.

Grain productivity hybrids of corn depending on the 
use of complex mineral fertilizers

Grabovskyi M., Vakhniy S., Lozinskyi M., Panchen-
ko T., Basyuk P.

The results of studying the effect of complex mineral 
fertilizers on the productivity of corn hybrids of different 
ripeness groups in the conditions of the Right-Bank For-
est-Steppe are presented. The studies were carried out in 
2019–2021 in the conditions of the experimental field of 
the Scientific and Production Center of the Bila Tserkva Na-
tional Agrarian University. The experiment studied 9 early, 
mid-early and mid-season corn hybrids (FAO 170–350) and 
4 levels of fertilizers: no fertilizers, N60P60K60, N60P60K60 + 

Plantonit Frumentum (1 l/ha), N60P60K60 + Plantonit Grain 
(1 l/ha). It was found that all the studied hybrids had high 
parameters of the grain mass from the kernel and the mass of 
1000 grains when using N60P60K60 + Plantonit Frumentum. 
There was no significant difference in the elements of the 
yield structure when using N60P60K60 + Plantonit Frumentum 
and N60P60K60 + Plantonit Grain. The maximum grain yield 
was provided by mid-season hybrids Carifols and LG30352 
on the variant N60P60K60 + Plantonit Frumentum – 8.21 and 
7.84 t/ha. When N60P60K60 + Plantonit Grain was applied, the 
yield was 8.16 and 7.81 t/ha. The grain yield of the hybrids 
of the early maturing group was 5.82 t/ha, the medium-ear-
ly – 6.71 t/ha, and the mid-season – 7.35 t/ha. Among the 
hybrids of the early-maturing group, the most productive 
was LG30189 (4.75–6.63 t/ha), in the medium-early group 
– P8409 (5.29–7.61 t/ha), in the mid-season group – Car-
ifols (6.04–8.21 t/ha). Due to the use of complex mineral 
fertilizers Plantonit Frumentum and Plantonit Grain, the 
productivity of the crop increased by an average of 6.0 and 
5.4 % compared to the application of only N60P60K60. When 
N60P60K60 + Plantonit Grain was applied, early-maturing hy-
brids increased grain yield by 1.76 t/ha, medium-early by 
2.11 t/ha, mid-season by 1.96 t/ha compared to the variant 
without fertilizers. At the same time, the greatest increase 
yield was observed in medium-early and mid-season hy-
brids (1.48–2.32 t/ha). The effect of mineral fertilizers on 
the moisture content of corn grain has not been established, 
and this indicator depended on the biological characteristics 
of the studied hybrids.

Key words: corn, grain, hybrid, mineral fertilizers, pro-
ductivity, foliar feeding.
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