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Постановка проблеми. Виробництво зерна є го-
ловним завданням сільськогосподарського виробницт-
ва. У його вирішенні значне місце належить кукурудзі, 
яка завжди займала провідне місце у зерновому і кор-
мовому балансах України. У зоні південного Степу 
України найбільш ефективними і стабільними заходами 
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва є 
застосування зрошення й удобрення. Регулювання во-
дного режиму ґрунту поливами і його поживного режи-
му внесенням добрив сприяє найповнішому викорис-
танню ґрунтових і кліматичних природних ресурсів, ге-
нетичних можливостей сортів і гібридів рослин, підви-
щенню ефективності землеробства і виробництва про-
дукції сільського господарства [1].  

Згідно сорокарічних даних досліджень Інститу-
ту зрошуваного землеробства, зрошення забезпечило 
підвищення урожайності зерна кукурудзи на 6,71 т/га 
(235%), порівняно з неполивними умовами [2-5]. 

За недостатньої природної водозабезпеченості 
можливості використання культурами сонячного сві-
тла, родючості ґрунту і елементів живлення, суттєво 
обмежуються. Проведення поливів ліквідує це обме-
ження, створюючи сприятливі умови для засвоєння 
поживних речовин, до того ж за умови зрошення во-
ни є більш доступними [6, 7]. 

Як відомо, одним з ефективних технологічних 
заходів підвищення продуктивності рослин кукурудзи 
є удобрення. Кукурудза, порівняно з іншими зерно-
вими культурами краще реагує на внесення добрив і 
у зв’язку з тривалим вегетаційним періодом засвоює 
поживні речовини з ґрунту практично до завершення 
дозрівання зерна [8-11]. 

Результатами проведених досліджень [12] з ви-
вчення реакції п’яти нових гібридів кукурудзи різних 
груп стиглості (від ФАО 190 до ФАО 600) за різних стро-
ків сівби, було встановлено, що найвищу врожайність 
зерна отримали за вирощування пізньостиглого гібриду 
Борисфен 600. Гібриди середньостиглої і середньопіз-
ньої груп (Азов, Бистриця) сформували досить високу 
врожайність зерна, яка сягала 12,5-12,97 т/га і мало по-
ступалась рівню пізньостиглих генотипів. Строки сівби 
незначно впливали на продуктивність. 

Завдання і методика досліджень. Досліджен-
ня проводили впродовж 2010-2012 рр. в експеримен-
тальному господарстві Інституту зрошуваного зем-
леробства НААНУ, яке розташоване в південному 
Степу України в зоні Інгулецької зрошувальної сис-
теми на темно-каштановому середньосуглинковому 
ґрунті при глибокому рівні залягання ґрунтових вод.  

Трифакторний дослід з кукурудзою закладали 
методом розщеплених ділянок. Дослідження прово-
дили у чотириразовій повторності з розміщенням ді-
лянок методом рендомізації. Посівна площа ділянок 
70,0 м2, облікова – 50,0 м2. 

Фактор А (умови зволоження): зрошення (при 
70% НВ), без зрошення. 

Фактор В (районовані в Україні різні за скорос-
тиглістю 8 гібридів кукурудзи ФАО 190-420). 

Фактор С (мінеральні добрива): 1 – без добрив, 2 
– N150P90 – рекомендована для зони, 3 – розрахункова 
доза добрив на рівень урожайності зерна 14 т/га. 

Результати досліджень. Результати обліку 
врожайності показали, що під впливом мінеральних 
добрив в умовах зрошення продуктивність кукурудзи 
у середньому за 2010-2012 рр. досліджень зростала 
від 40,3 до 74,3%, а у 2011 році – від 87,1 до 155,3% 
(табл. 1). Це збільшення відбувалося прямо пропор-
ційно дозі внесення азотних добрив. 

Дані таблиці свідчать, що по всіх групах стигло-
сті гібридів кукурудзи спостерігається тенденція при-
росту врожайності залежно від зрошення та внесен-
ня досліджуваних доз добрив (рекомендованої та 
розрахункової). 

Максимальною врожайність зерна кукурудзи 
сформована на зрошенні при застосуванні розрахун-
кової дози мінерального добрива, яка в середньому 
по всіх досліджуваних гібридах у 2010р. склала 
12,78, у 2011р. – 11,96 т/га, а у 2012 р. – 13,40 т/га. 
При внесенні рекомендованої дози добрива N150Р90, 
урожайність була дещо нижчою і склала відповідно 
11,84, 10,92 та 12,41 т/га, що на 7,9, 9,5 та 7,8% ме-
нше. Зрошення без добрив по-різному збільшувало 
врожайність зерна кукурудзи – для гібридів ранньостиг-
лої групи цей приріст був досить значним у середньому 
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за три роки досліджень у 2,1 рази, так як ранньостиглі 
гібриди є більш стійкими до посухи за рахунок коротшо-
го вегетаційного періоду. Загалом, приріст урожайності 
зерна кукурудзи від зрошення склав від 38,2 у сприят-
ливому 2011 р. до 600,7% у посушливому 2012 р. Най-
вищим він виявився при вирощуванні середньостиглого 

гібриду Азов, продуктивність якого у середньому за три 
роки за рахунок зрошення у 3,28 рази перевищила аб-
солютний контроль без поливу (рис. 1). Ранньостиглі гі-
бриди не істотно різнилися за рівнем урожайності, але 
дещо продуктивнішим виявився гібрид Тендра. 

Таблиця 1 – Урожайність гібридів кукурудзи залежно від добрив і зрошення 

Гібрид (В) 
Без зрошення (А) Зрошення (А) 
Без добрив (С) Без добрив (С) N150Р90 (С) Розрахункова доза (С) 

2010 2011 2012 серед. 2010 2011 2012 серед. 2010 2011 2012 серед. 2010 2011 2012 серед. 
Ранньостиглі 

Тендра 2,96 5,42 1,42 3,27 7,03 6,39 7,83 7,08 10,52 9,48 11,02 10,34 10,96 10,14 11,51 10,87 
Квітневий 2,83 5,39 1,38 3,20 6,62 6,02 6,91 6,52 10,09 9,13 10,57 9,93 10,41 9,46 10,93 10,27 

Середньоранні 
Сиваш  3,94 4,05 1,47 3,15 7,23 6,47 7,67 7,12 9,50 8,48 10,08 9,35 11,58 10,34 12,16 11,36 
Оржиця  3,64 5,12 1,4 3,39 8,26 7,54 8,70 8,17 11,16 10,18 11,60 10,98 12,04 11,34 12,64 12,01 

Середньостиглі 
Азов  2,08 5,43 1,87 3,13 10,26 9,83 10,72 10,27 12,39 10,87 12,96 12,07 12,90 11,98 13,84 12,91 

Красилів  2,83 6,21 1,98 3,67 8,68 7,88 9,20 8,59 14,16 13,50 14,76 14,14 14,97 14,53 15,42 14,97 
Середньопізні 

Соколов  2,35 6,87 1,23 3,48 9,29 8,85 9,75 9,3 13,57 12,92 14,23 13,57 14,93 14,01 15,53 14,82 
Бистриця  2,02 6,56 1,11 3,23 9,91 9,26 10,34 9,84 13,39 12,73 14,06 13,39 14,44 13,84 15,16 14,48 

НІР05, А – 0,72  АВ – 0,77  АВС – 0,85 
  В – 0,38  АС – 0,81 
  С- 0,54    ВС – 0,49 

 

3,27 3,20 3,15
3,39 3,13 3,67 3,48 3,23

7,08 6,52 7,12
8,17

10,72 9,20 9,75 10,34

0

2

4

6

8

10

12

Тендра Квітневий Сиваш Оржиця Азов Красилів Соколов Бистриця

без добрив без зрошення
без добрив за зрошення  

 
Рис. 1. Урожайність зерна гібридів кукурудзи за вирощування без добрив без поливу та на зрошенні 

(середнє за 2010-2012рр.), т/га. 

Із середньоранніх гібридів нижчою продуктивні-
стю вирізнявся Сиваш, який у середньому за 2010-
2012 рр. сформував 7,12 т/га за вирощування на по-
ливі без добрив, приріст від зрошення склав 226,0%, 
від внесення рекомендованої дози добрива (N150P90) 
урожайність зросла на 31,3, а розрахункової дози на 
урожайність 14 т/га – на 59,6%. 

Характеризуючи гібриди середньостиглої групи 
слід зазначити, що Азов істотно реагував на зрошен-
ня. Так, за вирощування без добрив і без зрошення 
він сформував у середньому 3,13 т/га, а на фоні 
зрошення – 10,27 т/га зерна, або у 3,3 рази більше. 
Прирости урожайності зазначеного гібриду від доб-
рив були значно нижчими. Гібрид Красилів на фоні 
зрошення підвищив продуктивність на 234,1%, а від 
внесення добрив – на 64,6-74,3 %. 

Із гібридів середньопізньої групи дещо вищим 
приростом урожайності від зрошення характеризува-
вся стандарт Бистриця, хоча істотної різниці порів-
няно з гібридом Соколов не виявлено. 

Результати обліку врожайності зерна показали, 
що продуктивність рослин кукурудзи залежала від 
умов вирощування, фону живлення та біологічних 
особливостей гібридів (рис. 2). 

Так, урожайність гібридів в умовах зрошення 
без внесення добрив, була більшою, ніж у гібридів 
абсолютного контролю (без поливу) від 3,32 т/га у гі-
бриду Квітневий до 7,14 т/га у гібриду Азов. У даного 
середньостиглого гібриду різниця в урожайності між 
зрошенням і без зрошення була значною. 
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Рис. 2. Урожайність зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від досліджуваних 

факторів, т/га (середнє за 2010-2012рр.). 

Висновки. Результати досліджень показали, 
що більшою стабільністю у формуванні врожайності, 
як фактичної, так і потенційної, в умовах зрошення 
характеризуються гібриди середньостиглої та серед-
ньопізньої груп. Рівень зниження урожайності залеж-
но від генотипу був мінімальним у гібридів з ФАО 
380-400. Це свідчить про те, що середньостиглі та 
середньопізні гібриди кукурудзи в умовах зрошення 
за стабільністю прояву високої врожайності мають 
певні переваги над скоростиглими гібридами. 

Мінеральні добрива підвищували урожайність 
гібридів кукурудзи в умовах зрошення на 15,7-74,3%. 
Слід зазначити, що за внесення розрахункової дози 
добрив урожайність була дещо вищою, ніж по фону 
рекомендованої дози N150P90. 
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