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Постановка проблеми. Найважливішим чин-

ником сучасної технології вирощування й отриман-
ня високих врожаїв зерна кукурудзи є використан-
ня для сівби високоякісного гібридного насіння, що 
дозволяє підвищити продуктивність зрошуваного 
гектара на 50-80%. Наукові дослідження та вироб-
ничий досвід свідчать про те, що сучасні вітчизняні 
гібриди кукурудзи здатні забезпечити в зрошуваних 

умовах південного регіону України врожаї зерна до 
12-17 тонн з гектару. Проте, поширенню простих 
гібридів української селекції заважає низька уро-
жайність батьківських форм на ділянка гібридизації 
та висока собівартість виробництва високоякісного 
насіння. Особливо складні умови склались в 
останні роки. Внаслідок скорочення державного 
фінансування великих енергетичних витрат при 
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вирощуванні насіння, дисбалансу цін на енергоно-
сії та сільськогосподарську продукцію спостеріга-
ється загальне падіння обсягів виробництва вітчи-
зняного насіння кукурудзи та збільшення валютних 
витрат на закупівлю закордонного. Розвиток насін-
ництва кукурудзи зони Південного Степу стриму-
ється відсутністю науково обґрунтованої технології 
вирощування насіння кукурудзи на ділянках гібри-
дизації на основі диференційованих елементів 
сортової агротехніки, нормування природних та 
антропогенних ресурсів, ретельного обліку еконо-
мічних, енергетичних та екологічних показників. 
Прийоми технологічних операцій у наш час не 
повною мірою сприяють реалізації врожайного 
потенціалу нових генотипів цієї культури, що пов'я-
зано з недостатньою відповідністю агротехніки 
вирощування морфо-біологічним особливостям 
гібриду [1, 2, 3]. 

Дієвими заходами впливу на рівень продуктив-
ності кукурудзи є не тільки застосування зрошення, 
мінеральних та органічних добрив, але й мікрое-
лементів у вигляді комплексних мікродобрив та 
рістсрегулюючих речовин [4, 5]. 

Застосування регуляторів росту є одним з но-
вих і перспективних напрямів у сільському госпо-
дарстві. Особливе велике значення використання 
регуляторів має на посівах самозапилених ліній 
кукурудзи, які внаслідок морфо-біологічних особ-
ливостей відрізняються низькою енергією пророс-
тання, слабким стартовим ростом, чутливістю до 
пошкоджень шкідниками та фітоінфекцій тощо  
[6, 7]. 

Тому дослідження, спрямовані на удосконален-
ня елементів агротехнології, відповідності застосу-
вання регуляторів росту до біологічних особливос-
тей батьківських форм кукурудзи різних груп ФАО, 
є актуальним напрямом наукового пошуку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 

господарським значенням кукурудза не поступа-
ється таким найважливішим культурам, як пшени-
ця, соя тощо й є однією з найпопулярніших зерно-
вих культур України та інших країн. Високий рівень 
прибутковості та рентабельності, зростання попиту 
на насіння та зерно на внутрішньому та світових 
ринках викликає необхідність зростання посівних 
площ та підвищення врожайності культури. Проте 
згідно наукових досліджень та досвіду виробників 
на виробничому рівні генетичний потенціал кукуру-
дзи не реалізується на 50-70% [8]. 

У зв’язку з цим фактом, постає проблема вдос-
коналення елементів агротехніки з метою приве-
дення їх у відповідність до біологічних особливос-
тей рослин, що дозволить максимально викорис-
товувати їх потенціал врожайності. Найбільш діє-
вими заходами впливу на рівень продуктивності 
кукурудзи є правильний підбір батьківських форм, 
застосування зрошення, мінеральних добрив, 
мікродобрив та регуляторів росту. Сьогодні кожен 
аграрій знає, що для покращення росту та розвитку 
рослин, які вирощуються в його господарстві, ра-
зом з основним удобренням важливе значення має 
застосування мікродобрив і регуляторів, які містять 
важливі мікроелементи, фітогормони та активато-
ри росту. 

В першу чергу позитивна дія на рослини  
рістстимулюючих речовин та мікроелементів зумо-

влена тим, що вони приймають участь в окислю-
вально-відновлювальних процесах вуглеводів 
навколишнього середовища. Під впливом мікрое-
лементів в листках збільшується склад хлорофілу,  
покращується фотосинтез [9, 10]. 

Вченими доведено, що зернова кукурудза чут-
лива до мікроелементів. Тому їх застосування 
неодмінно потрібне при вирощуванні цієї культури. 
Мікроелементи забезпечують живлення і захист 
сходів до і після їх появи від несприятливих погод-
них чинників, активізують і підтримують фотосин-
тез і азотфіксацію, підвищують ефективність мак-
родобрив, створюють антистресовий ефект від 
застосування пестицидів, збільшують кількість і 
якість урожаю. Оптимальне живлення підвищує 
врожайність на 15-20% [11].  

У комплексі агротехнічних заходів вирощуванні 
кукурудзи, від яких залежить урожай та його якість, 
важливе місце посідає густота стояння рослин. 
Вагомий урожай можливо отримати за рахунок 
високої індивідуальної продуктивності та гранично 
допустимої щільності стеблостою в конкретній зоні 
вирощування [12]. 

На початку росту й розвитку, коли кукурудза 
формує слабко розвинену кореневу систему та 
листову поверхню, рослини не реагують на загу-
щення. Однак з поступовим розвитком настає 
момент, коли ріст одних рослин починає усклад-
нювати онтогенетичні процеси інших, що призво-
дить до посилення конкуренції в агроценозі, зни-
ження життєздатності й продуктивності рослин  
[13, 14]. 

Густота рослин – один із головних факторів, який 
визначає ефективність використання родючості, 
температурного та водного режимів ґрунту, сонячної 
енергії та інших складових життєдіяльності агроце-
нозу [15].  

При вирощуванні самозапилених ліній кукурудзи 
густоту стояння слід корегувати з обраною  
стратегією штучного зволоження. Так, згідно експе-
риментальних даних Інституту зрошуваного земле-
робства НААН оптимальна густота стояння рослин 
при водозберігаючому режимі зрошення складає 75–
85 тис./га, а при біологічно оптимальному режимі 
зрошення – 80–95 тис./га [16, 17, 18]. 

Таким чином, на даний час питання оптимізації 
живлення рослин при вивченні та впровадженні у 
виробництво нових перспективних батьківських 
форм гібридів кукурудзи різних за вегетаційним 
періодом з метою підвищення їх урожайності та 
якості зерна є ще недостатньо вивченим і потребує 
подальших досліджень.  

Мета досліджень. Визначити вплив густоти 

стояння рослин та застосування рістрегулюючого 
фунгіцидного препарату Ретенго на урожайність 
насіння ліній кукурудзи (батьківських форм гібри-
дів) за вирощування в умовах зрошення.  

Матеріали та методика досліджень. Польові 

та лабораторні дослідження проведені згідно ме-
тодик з дослідної справи [19, 20]. протягом 2015–
2017 рр. на зрошуваних землях Інституту зрошува-
ного землеробства НААН, який знаходиться в 
Південному Степу України на території Інгулецько-
го зрошуваного масиву. Грунт дослідної ділянки 
темно-каштановий середньосуглинковий слабо 
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солонцюватий при глибокому рівні залягання ґрун-
тових вод.  

Дослід трифакторний: фактор А – різні за гру-
пами ФАО самозапилені лінії: ДК247 (материнська 
форма гібриду Скадовський), ДК205/710 (материн-
ська форма гібриду Каховський), ДК445 (материн-
ська форма гібриду Арабат); фактор В – рістрегу-
люючий фунгіцидний препарат Ретенго (без  
обробки, обробка Ретенго); фактор С – густота 
стояння рослин (70; 80; 90 тис. рослин на га). По-
вторення чотириразове з розміщенням варіантів 
методом рендомізованих розщеплених ділянок. 
Площа посівних ділянок 70 м

2
, облікова – 50 м

2
. 

Препарат Ретенго вносили вручну ранцевим обп-
рискувачем у фазу 7–8 справжніх листків у кукуру-
дзі. Схема досліду передбачала вивчення факто-
рів і варіантів, які наведено у таблиці. Урожайні 
дані обробляли за методом дисперсійного аналізу 
[21]. Технологія вирощування кукурудзи була  
загальновизнана для умов півдня України за виня-
тком досліджуваних факторів.  

Результати досліджень. Проведені в 2015–

2017 рр. спостереження показали, що урожайність 
насіння залежить від генотипу лінії, густоти стоян-
ня рослин та обробки препаратом (табл.).  

Таблиця. Урожайність насіння батьківських форм кукурудзи залежно від густоти стояння, т/га 
(2015–2017 рр.) 

Фактор А, бать-
ківська лінія 

Фактор В, обробка 
препаратом 

Фактор С, густота стояння, 
 тис рослин на га 

В середньому за фактором 

70 80 90 А В 

ДК247 
Без обробки 4,08 4,33 4,56 

4,52 
5,01 

Ретенго 4,39 4,65 5,11 5,39 

ДК 205/710 
Без обробки 4,38 5,03 4,16 

4,68 
 

Ретенго 4,69 5,41 4,42  

ДК445 
Без обробки 6,17 6,58 5,78 

6,41 
 

Ретенго 6,61 7,08 6,21  
В середньому за фактором С 5,05 5,51 5,04   

Оцінка істотності часткових відмінностей НІР05: А=0,07; В=0,07; С=0,04 
Оцінка істотності середніх (головних) ефектів НІР05: А=0,03; В=0,02; С=0,02 

Частка впливу факторів: А=82,2%; В=4,0%; С=5,3% 

 
Батьківська лінія мала найбільший істотний 

вплив на урожайність насіння кукурудзи. Так, в 
середньому за роками найбільшу урожайність 
показала середньопізня лінія ДК445, що є мате-
ринською формою гібриду Арабат, за густоти  
стояння 80 тис./рослин/га – 6,58 т/га. Обробка в 
фазу 7–8 листків рістрегулюючим фунгіцидним 
препаратом Ретенго сприяла підвищенню врожай-
ності на 0,5 т/га і становила 7,08 т/га. За густоти 
стояння 70 тис./рослин/га врожайність склала 
6,17 т/га, обробка Ретенго дозволило підвищити 
врожайність на 0,44 т/га або 7,13% і склала 
6,61 т/га.  

При збільшенні густоти стояння до 
90 тис./рослин/га врожайність насіння цієї лінії 
мала тенденцію до зниження на 12,1% порівняно з 
густотою 80 тис/рослин і становила 6,21 т/га за 
обробки препаратом Ретенго. Без обробки препа-
ратом зниження врожаю становило 12,2%.  
Встановлено, що материнська лінія ДК445 негати-
вно реагує на загущеність посівів. 

Найменшу врожайність показала середньоран-
ня лінія ДК247 за густоти стояння 70 тис/рослин на 
га без обробки прераратом 4,08 т/га. Підвищення 
густоти стояння до 80 тис. рослин/га дало прибав-
ку врожаю на 0,25 т/га або 6,1%. Обробка рістрегу-
люючим препаратом Ретенго забезпечила приріст 
врожайності на 0,32 т/га (7,4%). Найбільшу вро-
жайність материнська лінія ДК247 показала за 
густоти стояння 90 тис. рослин/га і становила 
4,56 т/га. Приріст врожайності становив 0,48 т/га 
порівняно з густотою 70 тис/рослин/га. Обробка 
препаратом Ретенго забезпечила найбільшу вро-
жайність 5,11 т/га. Збільшення врожайності стано-
вило 0,55 т/га або 12,1%.  

Середньостигла лінія ДК205/710, найбільшу 
врожайність 5,41 т/га показала за густотою стояння 
80 тис./рослин на га та за обробки препаратом 
Ретенго. Густота рослин 70 тис./га призвела до 
зниження врожайності на 0,72 т/га або 13,3%. 
Найбільше падіння врожаю відмічалась за густо-
тою стояння 90 тис./га і становило 0,99 т/га або 
18,3% порівняно з густотою 80 тис. рослин/га. На 
контрольному варіанті зниження врожайності при 
збільшенні густоти з 80 тис. рослин/га до 
90 тис/рослин на га становило 0,87 т/га, 17,3%. 
Зменшення густоти стояння до 70 тис. рослин/га 
призвело до зменшення врожайності насіння бать-
ківської лінії ДК205/710 на 0,65 та/га, 12,9%.  

Найвищу урожайність насіння при вологості 
14% отримано у середньопізньої лінії з ФАО 430. 
Лінія ДК445 (материнська лінія гібриду Арабат) без 
обробки сформувала в середньому за три роки 
досліджень 6,17 т/га насіння, обробка регулятором 
росту збільшила урожайність на 7,1%-7,6%.  
Середньостигла ДК205/710 (материнська лінія 
гібриду Каховський) без обробки сформувала в 
середньому за три роки досліджень 4,52 т/га насін-
ня, обробка Ретенго збільшила урожайність на 
6,3–7,6%. Середньорання лінія ДК247 (материнсь-
ка лінія гібриду Скадовський) без обробки сформу-
вала в середньому за три роки досліджень 
4,33 т/га насіння, обробка регулятором росту збі-
льшила урожайність на 7,3–12,06% порівняно з 
контролем.  

Обробка експериментальних даних за допомо-
гою дисперсійного аналізу дозволила встановити 
частку впливу досліджуваних чинників на рівень 
урожаю батьківських лінії кукурудзи (рис 1).  
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Рисунок 1. Частка впливу факторів на врожайність насіння батьківських лінії кукурудзи залеж-
но від батьківської форми (фактор А), обробки препаратом (фактор В) та густоти стояння 

рослин (фактор С) 
 
Найбільший вплив має фактор А – батьківська 

форма, яка забезпечує формування врожаю на 
82,2%. Застосування рістрегулюючого препарату 
Ретенго забезпечило 4,0% питомої ваги  
продуктивності рослин. Вплив густоти стояння 
рослин (фактор С) також був невисоким – 5,3%, що 
пояснюється нівелюючим впливом контрастності 
за групою стиглості генотипів батьківських форм 
кукурудзи на щільність посівів та обробку фунгіци-
дом.  

Взаємодія факторів, як і залишкові значення 
частки впливу було незначним і коливалася в 
межах 0,1–7,7% з максимальною перевагою взає-
модії факторів А і С (батьківської форми та густоти 
стояння рослин)  

В роки проведення досліджень частки впливу 
факторів розподілялися таким чином: фактор А 
(батьківські форми) – 78,8, 81,4, 86,3%; фактор В 
(обробка Ретенго) – 3,5, 4,1, 4,5%; фактор С (гус-
тота стояння) – 5,0, 5,1, 5,5%.  

Отже, найбільші коливання в умовах зрошення 
в окремі роки досліджень від 78,8 до 86,3% має 
батьківська форма кукурудзи.  

Висновки. Встановлено, що на урожайність 

насіння материнських форм сучасних гібридів 
кукурудзи найбільший вплив мають генотипові 
особливості лінії. Максимальна урожайність лінії 
ДК247 (материнська форма гібриду Скадовський) 
отримана за густоти стояння 90 тис. рослин на га. 
Обробка препаратом Ретенго сприяла підвищенню 
урожайності на 0,55 т/га і становила 5,11 т/га. Лінія 
ДК205/710 (материнська форма гібриду Каховсь-
кий) найбільшу врожайність 5,41 т/га показала за 
густоти стояння 80 тис./рослин на га. Обробка 
рістрегулюючим препаратом Ретенго підвищила 
врожайність на 0,39 т/га в порівнянні з необробле-

ними ділянками. Найбільшу врожайність лінія 
ДК445 (материнська форма гібриду Арабат), сфо-
рмувала за густоти стояння 80 тис. рослин на 
гектар – 6,58 т/га. За обробки препаратом Ретенго 
врожайність підвищилася до 7,08 т/га.  

Обробка рістрегулюючим фунгіцидним препа-
ратом Ретенго призводить до збільшення врожай-
ності на 7,1–12,1%.  

Результати досліджень показали, що більшою 
стабільністю прояву врожайності в умовах зро-
шення характеризуються батьківські лінії серед-
ньостиглої та середньопізньої групи. Рівень падін-
ня урожайності залежно від генотипу був мінімаль-
ним у досліджуваних лінії ФАО 350-430.  
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Постановка та стан вивчення проблеми. За-

стосування мінеральних добрив в картоплярстві на 
сьогоднішній день – один з найбільш простих, 
надійних та ефективних засобів підвищення вро-
жайності. Зокрема, застосування азотних добрив 
може знизити стрес від посухи для рослин картоплі 
(Solanum tuberosum) [1], що особливо важливо в 
умовах півдня України. Фосфор необхідний росли-
нам для отримання високих врожаїв, збільшення 
вмісту сухих речовин, стійкості проти ряду хвороб 
[2]. У дослідженнях Rosen C.J. (2014) та Каліцького 

П. Ф. (1995), за впливом на урожай бульб найбільш 
ефективним є застосування норми добрив 
N45P45K45 локально при садінні, на відстані 5 см від 
бульб картоплі. При цьому прибуток такий самий, 
як від подвійної норми, внесеної розкидним спосо-
бом [3, 4]. Збільшення концентрації мінеральних 
солей у ґрунті за рахунок внесення великих доз 
добрив негативно впливає на схожість та ріст 
картоплі. Надлишок азоту збільшує захворюваність 
ризоктоніозом (при нестачі Р і К) [2]. Також устано-
влено, що сорти картоплі різних груп стиглості по 


