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Постановка проблеми. У переліку наукових 

розробок щодо підвищення продуктивності зерно-
вих культур як основного джерела продуктів хар-
чування населення найбільш важливі три основні: 
нові селекційні розробки, перехід на суперсучасні 
агротехнології, економічно обґрунтована організа-
ція виробництва [1; 2].  

Кукурудза натепер основна зернова культура, 
тому актуальними питаннями зерновиробництва є 
вдосконалення технологічних заходів вирощуван-
ня інноваційних гібридів кукурудзи й обґрунтування 
добору адаптованих гібридів до певних агроеколо-
гічних умов і технологій вирощування. Водночас 
важливими показниками адаптивності гібридів 
кукурудзи є складові елементи продуктивності та 
їхні кореляційні зв’язки з урожайністю зерна, що 
покладається в основу розроблення оптимальних 
моделей генотипів для конкретних агроекологічних 
умов [3; 4].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Важливим чинником підвищення урожайності за 
тенденцій до змін клімату в напрямі посушливості 
є використання штучного зрошення, науково об-
ґрунтованих режимів зрошення та сучасних спосо-
бів поливу. Також важливою умовою отримання 
високих урожаїв зерна кукурудзи є правильний 
підбір гібридів для конкретних ґрунтово-
кліматичних умов і технологічного забезпечення [5; 
6]. Обираючи гібриди для вирощування, необхідно 
враховувати напрям використання, групу стиглості, 
потенційну врожайність, якісні показники, резисте-
нтність до хвороб і шкідників. Унаслідок великих 
матеріальних і енергетичних витрат під час виро-
щування кукурудзи наявна необхідність наукового 
обґрунтування основних елементів технології 
вирощування з урахуванням змін клімату. У зв’язку 
із цим актуальними залишаються питання вирощу-
вання гібридів різних груп стиглості, що потребу-
ють уточнення комплексу агротехнологічних захо-
дів у разі вирощування в посушливих умовах Пів-
денного Степу України [7]. Встановлено, що в 
умовах Південного Степу України для раціональ-
ного використання природних ресурсів і отримання 
високоякісного зерна кукурудзи на поливних зем-
лях у межах 16–18 т/га важливо коригувати для 
кожного гібрида елементи технології вирощування 
з урахуванням реакції на штучне зволоження, 

густоту стояння рослин і фон мінерального жив-
лення [8].  

Урожайність зерна гібридів кукурудзи, як і інших 
сільськогосподарських культур, є складовою час-
тиною низки кількісних ознак. Тому для подальшо-
го генетичного поліпшення рослин і підвищення 
врожайності необхідно володіти інформацією не 
лише про рівень прояву результативної ознаки, а й 
щодо окремих елементів структури врожаю, їхньо-
го взаємозв’язку [9; 10].  

Попередніми дослідженнями було встановле-
но, що наявна суттєва залежність урожайності 
зерна з окремими елементами структури врожай-
ності за різного рівня вологозабезпеченості та 
способів поливу. Тому представлена робота є 
продовженням досліджень впливу основних еле-
ментів продуктивності інноваційних гібридів куку-
рудзи за різних способів поливу та вологозабезпе-
ченості [11]. 

Мета статті. Встановити прояв морфометрич-

них ознак качана (довжина качана, довжина качана 
озернена, частка озерненого качана, кількість 
зернових рядів) та їхній вплив на врожайність 
зерна в сучасних вітчизняних гібридів кукурудзи за 
різних способів поливу та вологозабезпеченості в 
Посушливому Степу України. 

Матеріали та методика досліджень. Дослі-

дження проведені згідно з тематичним планом дослі-
джень ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет» за завданням «Реалізація технології 
вирощування основних сільськогосподарських куль-
тур». Польові досліди виконувались в Агрофірмі 
«Сиваське» Новотроїцького району Херсонської 
області, що розташована в агроекологічній зоні По-
сушливого Степу та в межах дії Каховської зрошува-
льної системи, у 2017–2019 рр. Досліди проводились 
відповідно до загальноприйнятих методик [12].  

Об’єктом досліджень були сучасні гібриди куку-
рудзи вітчизняної селекції різних груп стиглості. 
Гібриди висівались за різних способів поливу (до-
щування звичайне, краплинне зрошення, підґрун-
тове зрошення) та без зрошення для порівняння їх 
посухостійкості. Методи – польові, лабораторні, 
статистичні. Для встановлення норми реакції гіб-
ридів кукурудзи на технологічні умови, досліджу-
вали вплив різних способів поливу на врожайність 
зерна: полив дощуванням установкою «Зіматік», 
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краплинне зрошення, підґрунтове зрошення з 
рівнем передполивної вологості ґрунту 80% НВ у 
шарі ґрунту 0–50 см. Для визначення посухостій-
кості висівали гібриди без зрошення. 

Ґрунт дослідної ділянки темно-каштановий 
средньосуглинковий слабкосолонцюватий, із гли-
боким рівнем залягання ґрунтових вод. Орний 
горизонт – у межах 0–30 см. Найменша вологоєм-
ність 0,7 м шару ґрунту становить 22,0%, вологість 
в’янення – 9,7% від маси сухого ґрунту. В орному 
шарі ґрунту міститься гумусу 2,1%. Агротехніка 
вирощування гібридів кукурудзи в дослідах була 
загальноприйнятною для зони півдня України. 
Попередник – cоя.  

Результати досліджень. Реалізація потенціа-

лу продуктивності гібридів кукурудзи обмежується 
різними лімітованими чинниками, однин із голов-
них вологозабезпеченість. Пристосованість гібри-

дів до ґрунтово-кліматичних умов зони Посушли-
вого Степу та штучної вологозабезпеченості відо-
бражається параметрами елементів структури 
продуктивності, основними з яких є довжина кача-
на, довжина качана озернена, кількість зернових 
рядів качана.  

У таблиці наведені показники довжини качана 
в гібридів кукурудзи різних груп ФАО за різних 
вологозабезпеченості та способів поливу. У се-
редньому найменша довжина качана в досліді 
без поливу – 15,8 см. За поливу довжина качана 
суттєво збільшилась і сягала 19,3–19,7 см. Дещо 
більшою довжина була за краплинного зрошення. 
За умов зрошення характерним було зростання 
довжини качана від скоростиглих гібридів до 
пізньостиглих із 17,5 см до 21,7 см. Проте за 
природного зволоження подовження качана було 
значно меншими і не перевищувало 1,6 см. 

Таблиця 1 – Морфометричні показники структури качана й урожайність зерна в гібридів кукурудзи 
різних груп ФАО залежно від способів поливу та без зрошення (2017–2019 рр.) 

Спосіб волого-

забезпечення 
Гібрид ФАО 

Довжина 

качана, 

см 

Довжина 

качана 

озерне-

на, см 

Індекс 

озерненос-

ті, % 

Кількість 

зернових рядів 

качана, шт. 

Урожай-

ність зерна, 

т/га 

Без поливу 

(природне 

зволоження) 

Степовий 190 15,1 11,2 74,2 14,2 3,28 

Пивиха 180 14,7 10,7 72,8 14,1 3,05 

Скадовський 290 15,4 9,6 62,3 14,1 2,57 

Хотин 280 15,8 9,8 62,0 14,3 2,74 

Каховський 380 16,7 9,0 53,9 16,0 2,13 

Росток 340 16,0 10,3 64,4 16,0 2,35 

Арабат 420 16,4 7,0 42,7 18,1 1,81 

Софія 420 16,3 7,2 44,2 18,2 1,92 

Середнє  15,8 9,3 58,8 15,6 2,48 

НІР05  0,15 0,11 – – 0,25 

Полив дощу-

ванням 

Степовий 190 17,8 17,0 95,5 14,7 11,24 

Пивиха 180 17,5 16,7 95,4 14,3 11,04 

Скадовський 290 17,9 17,1 95,5 14,4 11,34 

Хотин 280 18,4 18,0 97,8 15,6 11,63 

Каховський 380 19,8 19,1 96,5 17,2 12,10 

Росток 340 19,7 19,2 97,5 17,3 12,22 

Арабат 420 21,6 21,1 97,7 19,4 13,14 

Софія 420 21,8 21,0 96,3 19,6 13,43 

Середнє  19,3 18,6 96,4 16,6 12,02 

НІР05  0,17 0,23 – – 0,32 

Полив краплин-

ним зрошенням 

Степовий 190 18,1 18,0 99,4 14,8 11,46 

Пивиха 180 17,8 17,6 98,9 14,3 11,21 

Скадовський 290 18,2 18,1 99,5 14,4 11,41 

Хотин 280 19,0 18,9 99,5 15,8 12,47 

Каховський 380 20,4 20,2 99,0 17,4 13,22 

Росток 340 20,5 20,5 100,0 17,6 14,15 

Арабат 420 21,8 21,7 99,5 19,5 15,23 

Софія 420 21,7 21,5 99,1 19,8 15,78 

Середнє  19,7 19,6 99,5 16,7 13,12 

НІР05  0,27 0,31 – – 0,41 

Полив підґрун-

товим зрошен-

ням 

Степовий 190 17,9 17,6 98,3 14,5 10,68 

Пивиха 180 17,5 17,3 98,9 14,3 10,81 

Скадовський 290 17,9 17,6 98,3 14,2 10,12 

Хотин 280 18,7 18,6 99,5 15,7 12,19 

Каховський 380 20,1 20,0 99,5 17,4 12,65 

Росток 340 20,3 20,2 99,5 17,7 13,74 

Арабат 420 21,7 21,5 99,1 19,3 14,21 

Софія 420 21,6 21,3 98,6 19,7 14,81 

Середнє  19,5 19,3 98,9 16,6 12,40 

НІР05  0,25 0,30 – – 0,34 
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Розрахунки залежності довжини качана й уро-
жайності зерна в гібридів показали високий ступінь 

додатного зв’язку (рис. 1). Максимального рівня вро- 
жайності досягнено за довжини качана понад 21 см. 

 

 
Рис. 1. Поліноміальна модель залежності врожайності зерна гібридів кукурудзи  

та довжини качана на зрошенні 

 
Проте без зрошення зв’язок довжини качана й 

урожайності мав протилежну спрямованість 
(рис. 2). Коефіцієнт кореляції становив −0,884, що 
вказує на суттєві втрати реалізованого потенціалу 
продуктивності у високоінтенсивних гібридів. Ре-
зультати кореляційного аналізу показали, що в 

Посушливому Степу без зрошення потенційна 
висока врожайність гібридів інтенсивного типу 
може бути шкідливою для реальної продуктивнос-
ті, тому необхідно добирати гібриди для виробниц-
тва за принципом адаптованості до агроекологіч-
них умов. 

 

 
Рис. 2. Поліноміальна модель залежності врожайності зерна гібридів кукурудзи 

та довжини качана без зрошення 
 
Відомо, що довжина качана є показником потен-

ційної врожайності зерна кукурудзи. Проте стрижень 
качана не завжди озернений, здебільшого це є ре-
зультатом дії екстремальних абіотичних чинників. У 
наших дослідженнях озернена довжина качана була 
майже удвічі меншою порівняно з довжиною стрижня 
в неполивних умовах (див. табл.). Характерно те, що 
зменшення довжини озерненої частини проходило 
паралельно зі зростанням потенційної продуктивнос-

ті (збільшення довжини качана та групи ФАО), що є 
підтвердженням попередньої тези про неадекват-
ність прояву врожайності інтенсивних гібридів в екст-
ремальному середовищі.  

Довжина качана озернена є основним показни-
ком урожайності як за умов зрошення, так і без 
поливу. Це підтверджують високі кореляційні за-
лежності між довжиною качана озерненою й уро-
жайністю зерна (рис. 3, 4). 

 

Коефіцієнт кореляції 0,915 
y = 0,0045x2 + 0,704x - 2,9379 

R² = 0,8379 

10

11

12

13

14

15

16

17

15 17 19 21 23

У
р

о
ж

а
н
й

с
ть

 з
е

р
н
а

, 
т/

га
 

Довжина качана, см 

Коефіцієнт кореляції -0,884 
y = -0,0196x2 - 0,0611x + 8,346 

R² = 0,7825 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

14,5 15 15,5 16 16,5 17

У
р

о
ж

ай
н

іс
ть

 з
е

р
н

а,
 т

/г
а 

Довжина качана, см 



Селекція, насінництво 

 

171 

 
Рис. 3. Поліноміальна модель залежності врожайності зерна гібридів кукурудзи  

та довжини качана озерненої без зрошення 
 

 
Рис. 4. Поліноміальна модель залежності врожайності зерна гібридів кукурудзи  

та довжини качана озерненої на зрошенні 
 
Мірою реалізації потенційних можливостей гіб-

ридів кукурудзи може бути відношення озерненої 
частини качана до загальної довжини (див. табл.). 
Цей показник (Індекс озерненості) тісно пов’язаний 
з адаптованістю гібрида до певних технології й 
агроекологічної зони, тому він може відображувати 
відсоток реалізації потенціалу гібрида і слугувати 
«Індексом реалізації потенціалу врожайності».  

Умови зрошення за оптимального режиму дозво-
ляють майже цілком реалізувати потенційну врожай-
ність. Так, у гібридів Росток, Скадовський реалізація 
потенційної продуктивності сягала 99,5–100% за 
краплинного зрошення. Краплинне зрошення забез-
печувало реалізацію потенційної продуктивності на 
99,5%. Дещо менший відсоток реалізації потенціалу 
забезпечив полив дощуванням і підґрунтове зрошен-
ня (96,4 та 98,9% відповідно). Без поливу відсоток 
реалізації потенційних можливостей гібридів був 

значно меншим і, що важливо, зменшувався зі зрос-
танням потенціалу гібрида. Це вказує на необхідність 
враховувати важливий технологічний показник гібри-
дів – напрям і рівень генотип-середовищної реакції, 
що закладається до гібрида за спеціальними селек-
ційними програмами.  

Ще одним важливим показником потенційної 
продуктивності гібридів кукурудзи є кількість зер-
нових рядів качана. Проте цей показник має до-
сить високий рівень стабільності прояву в різних 
агроекологічних умовах (див. табл.). Оскільки 
качан має парну кількість зернових рядів, то варіа-
ція їхньї кількості в гібрида може бути в межах  
2 рядів. Умови вирощування майже не познача-
ються на кількості зернових рядів.  

Варто зауважити, що кількість зернових рядів 
може слугувати показником інтенсивності гібрида 
(рис. 5). 

Коефіцієнт кореляції 0,907 
y = 0,0538x2 - 0,6539x + 3,7948 

R² = 0,8633 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

6 7 8 9 10 11 12

У
р

о
ж

ай
н

іс
ть

 з
е

р
н

а,
 т

/г
а

 

Довжина качана озерена, см 

Коефіцієнт кореляции 0,931 
y = 0,0934x2 - 2,7378x + 30,461 

R² = 0,884 

10

11

12

13

14

15

16

17

15 16 17 18 19 20 21 22 23

У
р

о
ж

ай
н

іс
ть

 з
е

р
н

а,
 т

/г
а

 

Довжина качана озернена, см 



ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Випуск 73  

 

172 

 
Рис. 5. Поліноміальна модель залежності врожайності зерна гібридів кукурудзи  

та кількості зернових рядів качана за зрошення 

 
Високу врожайність (понад 15 т/га) можуть за-

безпечувати гібриди інтенсивного типу, що мають 
18–22 зернових рядів.  

Проте в умовах Посушливого Степу без зро-
шення не варто чекати високого врожаю в гібридів, 
що мають 18–22 зернових рядів, оскільки ця озна-
ка генетично детермінована і притаманна гібри-

дам, що потребують високого рівня технологічного 
забезпечення. Рівень залежності кількості зерно-
вих рядів і урожайності свідчить, що за такої кіль-
кості зернових рядів рівень урожайності не пере-
вищить 2/га (рис. 6). 

Більш посухостійкі гібриди мають кількість зерно-
вих рядів 14, генетично зумовлену посухостійкість. 

 

 
Рис. 6. Поліноміальна модель залежності врожайності зерна гібридів кукурудзи  

та кількості зернових рядів качана без зрошення 
 
Установлено, що гібриди ФАО 180–290 (Степо-

вий, Пивиха, Скадовський), хоч і сформували меншу 
врожайність, проте мали найбільшу стабільність за 
різних способів поливу в межах 10,12–11,46 т/га. 
Урожайність зерна ранньостиглих гібридів була най-
вищою без зрошення – 3,28 та 3,05 т/га, що вказує на 
їхню високу посухостійкість. Використання цих гібри-
дів доцільне за умов водозберігаючих режимів зро-
шення на поливних землях із низьким гідромодулем і 
на богарних масивах. 

Серед гібридів середньоранньої групи стиглості 
(ФАО 280–290) кращим за врожайністю був гібрид 
Хотин (ФАО 280) незалежно від способу поливу. 

За краплинного зрошення його врожайність стано-
вила 12,47 т/га. Полив дощуванням і підґрунтовим 
зрошенням зменшив урожайність на 0,84 та  
0,28 т/га, що пов’язано з більшими можливостями 
оперативного зволоження поверхневого шару 
ґрунту за краплинного зрошення у критичні за 
посухою періоди вегетації.  

Гібриди середньостиглої групи Каховський і Рос-
ток також мали найвищу врожайність зерна за крап-
линного зрошення – 13,2 та 14,15 т/га. Зменшення 
врожайності за інших способів поливу становило від 
0,41 до 1,93 т/га. Найбільші переваги краплинного 
способу поливу зафіксовано в середньопізніх гібридів 
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Арабат і Софія, за якого врожайність сягнула 15,23 
та 15,78 т/га. Урожайність була більшою на 1,02– 
2,35 т/га порівняно з іншими способами поливу. Така 
реакція середньопізніх гібридів із ФАО 420–430 пояс-
нюється тим, що вологоспоживання гібридів із більш 
тривалим періодом вегетації на 70–80% забезпечу-
ється поливною водою. У термін найбільшої евапот-
ранпірації (липень – серпень) добове водоспоживан-
ня посіву кукурудзи в Посушливому Степу перевищує 
100 м

3
/га, таку кількість води щоденно може надати 

краплинне зрошення. Полив дощуванням установка-
ми фронтальної чи кругової дії може забезпечити 
черговий полив із мінімальним терміном 4–5 діб, що 
може бути запізно і, як наслідок, порушується опти-
мальний рівень зволоження. Полив підґрунтовим 
способом здійснюється шляхом закладання поливної 
стрічки на глибину 30 см профілю ґрунту. Зволожен-
ня поверхневого шару ґрунту здійснюється завдяки 
підняттю поливної води за капілярною каймою, що 
також не забезпечує оптимального рівня зволоження 
поверхневого шару ґрунту 0–10 см. 

Висновки. Морфометричні ознаки качана (до-

вжина качана, довжина качана озернена, частка 
озерненого качана, кількість зернових рядів) ма-
ють суттєвий, проте різноспрямований вплив на 
врожайність зерна в сучасних вітчизняних гібридів 
кукурудзи за різних способів поливу та вологоза-
безпеченості в Посушливому Степу України.  

У Посушливому Степу без зрошення потенційна 
висока врожайність гібридів інтенсивного типу може 
бути шкідливою для реальної продуктивності, тому 
необхідно добирати гібриди для виробництва за 
принципом адаптованості до агроекологічних умов. 

Довжина качана озернена є основним показни-
ком урожайності як за умов зрошення, так і без 
поливу. Це підтверджують високі коефіцієнти ко-
реляції між довжиною качана озерненою й уро-
жайністю зерна (r = 0,907…0,931). Мірою реалізації 
потенційних можливостей гібридів кукурудзи може 
бути відношення озерненої частини качана до 
загальної довжини стрижня (Індекс озерненості). 
Цей показник пов’язаний з адаптованістю гібрида 
до певних технології й агроекологічної зони, тому 
він може відображувати відсоток реалізації потен-
ціалу гібрида і слугувати також «Індексом реаліза-
ції потенціалу врожайності».  

Краплинне зрошення забезпечувало реалізацію 
потенційної продуктивності на 99,5%. Дещо мен-
ший відсоток реалізації потенціалу забезпечив 
полив дощуванням та підґрунтове зрошення (96,4 
та 98,9% відповідно). Без поливу відсоток реаліза-
ції потенційних можливостей гібридів був значно 
меншим і, що важливо, зменшувався зі зростанням 
потенціалу гібрида. Це вказує на необхідність 
ураховувати важливий технологічний показник 
гібридів – напрям і рівень генотип-середовищної 
реакції, що закладається до гібрида за спеціаль-
ними селекційними програмами.  
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