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Постановка проблеми. Натепер виробництво 
зерна кукурудзи реалізується завдяки використанню 
інтенсивних технологій вирощування та сучасних 
вітчизняних гібридів кукурудзи різних груп стиглості, 
районованих для конкретного регіону. Актуальним 
є вивчення нових перспективних гібридів кукурудзи 
для визначення їх адаптації до конкретних ґрун-
тово-кліматичних умов вирощування.

Залежно від біологічних особливостей доціль-
ним є вивчення гібридів кукурудзи за групами сти-
глості, оскільки вони суттєво відрізняються за стро-
ками дозрівання, рівнем потенційної урожайності, 
вологістю зерна та ін. [1]. 

Тому вивчення продуктивного потенціалу гібри-
дів кукурудзи за групами стиглості дасть змогу 
розширити сортимент вирощування гібридів такої 
культури по всій території України залежно від ґрун-
тово-кліматичних умов, а також вирішити одне із 
головних завдань агропромислового комплексу. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Гібриди кукурудзи різних груп стиглості відрізня-
ються за морфологічними та біологічними власти-
востями. Так, отримання потенційної врожайності 
окремого генотипу можливе за сприятливих умов 
для росту і розвитку рослин, у тому числі і високої 
сортової агротехніки та природних умов [2–4].

На сьогодні нові гібриди кукурудзи вітчизняної 
селекції мають високі адаптивні властивості. За 
показником урожайності вони перебувають на рівні 
закордонних гібридів та характеризуються гене-

тично зумовленою адаптацією до ґрунтово-кліма-
тичних умов певного регіону України [5–8].

У період постійних змін клімату спостерігається 
підвищення середньодобової температури пові-
тря, зменшується кількість атмосферних опадів, а 
це, своєю чергою, призводить до зниження запасів 
вологи у ґрунті. Відчутною стає різниця між денною 
і нічною температурами повітря. Влітку часто від-
бувається різке коливання температури протягом 
доби. Це призводить відповідно до зниження інтен-
сивності росту і розвитку рослин удень і вночі, що 
викликає значну втрату вологи [2; 9].

Показники висоти рослини і висоти прикрі-
плення верхнього качана залежать від біологічних 
особливостей гібридів кукурудзи та умов вирощу-
вання. Так, нестача вологи і надто високі темпера-
тури сприяють зниженню таких показників. Низька 
висота прикріплення качана, своєю чергою, призво-
дить до значних втрат зерна під час збирання вро-
жаю, але і високе прикріплення качана на рослині 
також є небажаним явищем. Тому морфологія рос-
лин кукурудзи може впливати на рівень продуктив-
ності, а також потребує використання деяких еле-
ментів технології вирощування [10–12].

Натепер вітчизняними селекціонерами створено 
низку гібридів кукурудзи, що відрізняються між собою 
морфологічними ознаками, біологічними особли-
востями, показниками урожайності і якості зерна, 
мають високий рівень адаптивного потенціалу  
до несприятливих умов середовища [13].
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Тому вивчення сучасних гібридів кукурудзи 
вітчизняної селекції з метою встановлення рівня 
прояву їх продуктивності у певних ґрунтово-кліма-
тичних умовах залежно від тривалості вегетацій-
ного періоду залишається актуальним.

Мета. Метою досліджень було вивчення про-
яву біометричних показників рослини та рівня уро-
жайності гібридів кукурудзи залежно від тривалості 
вегетаційного періоду.

Матеріали та методика досліджень. Дослі-
дження проводили в умовах Полтавської області 
протягом 2019–2020 років. Об’єктом досліджень 
були дев’ять гібридів кукурудзи компанії «Маїс» 
різних груп стиглості – ДМС 1915, ДМС Лорд, Мрія 
МС (ранньостиглі); ДМС Тренд, ДМС Стікер, ДМС 
Прайм (середньоранні); Візир, ДМС Сектор, ДМС 
3015 (середньостиглі). Облікова площа ділянки ста-
новила 50 м2. Повторність – чотириразова. Попере-
дник – пшениця озима. 

Варіанти досліду вивчали за такими показни-
ками, як: вегетаційний період (діб), висота рос-
лини (см), висота прикріплення верхнього качана 
(см), кількість розвинених качанів на рослині (шт.), 
урожайність (т/га). Розраховували індекс співвідно-
шення висоти прикріплення качана до висоти рос-
лини [10].

Польові і лабораторні дослідження проводили 
згідно із загальноприйнятими методиками, статис-
тичну обробку даних визначали методом кореляцій-
ного аналізу за Б.А. Доспеховим [14].

Результати досліджень. За середніми даними 
2019–2020 років досліджень було встановлено три-
валість вегетаційного періоду досліджуваних гібри-
дів кукурудзи.

Ранньостиглі гібриди ДМС 1915, ДМС Лорд, Мрія 
МС (ФАО 190) мали вегетаційний період 96–100 діб. 
У середньоранніх гібридів ДМС Тренд (ФАО 290), 
ДМС Стікер (ФАО 250), ДМС Прайм (ФАО 250) 
період вегетації становив 109–111 діб. Середньо-
стиглі гібриди кукурудзи Візир (ФАО 350), ДМС Сек-
тор (ФАО 330), ДМС 3015 (ФАО 300) мали вегетацій-
ний період 113–122 доби (табл. 1).

Важливими біометричними показниками рослин 
кукурудзи є висота рослини, висота прикріплення 
верхнього качана та кількість качанів на рослині.

За середніми даними показник висоти рос-
лин у гібридів кукурудзи відповідно становив: 

ранньостиглі гібриди – 189,5–251,4 см, середньо-
ранні гібриди – 231,0–268,2 см, середньостиглі 
гібриди – 242,5–279,6 см. Найменшу висоту рос-
лин мав гібрид ДМС Лорд (189,5 см), а найбільшу – 
гібриди ДМС Сектор і ДМС 3015 (279,6 і 275,0 см 
відповідно). 

Показник висоти прикріплення верхнього качана 
мав сильний взаємозв’язок із показником висоти 
рослини (r=0,76) і варіював у таких межах: ран-
ньостиглі гібриди – 75,4–96,0 см, середньоранні 
гібриди – 76,2–96,0 см, середньостиглі гібриди – 
91,5–122,6 см. Ранньостиглі і середньоранні групи 
стиглості гібридів кукурудзи за таким показником 
суттєво не відрізнялися, середньостиглі гібриди 
мали значно вищу висоту прикріплення качана. 
Найменше значення такого показника відзначено 
у гібридів ДМС Лорд і ДМС Стікер (75,4 і 76,2 см), 
а найбільше – у гібриду найбільш високорослого 
ДМС Сектор (122,6 см) (табл. 2).

Крім того, було встановлено індекс співвідно-
шення висоти прикріплення качана до висоти рос-
лини, який суттєво не відрізнявся і відповідно стано-
вив 0,31–0,44. Такий показник мав середньої сили 
взаємозв’язок із вегетаційним періодом (r=0,45).

Показник кількості розвинених качанів на рос-
лині за середніми даними відповідно дорівню-
вав: ранньостиглі гібриди – 1,6–1,9 шт., серед-
ньоранні гібриди – 1,4–1,5 шт., середньостиглі 
гібриди – 1,4–1,6. Ранньостигла група гібридів 
кукурудзи характеризувалася найбільшою кіль-
кістю качанів на рослині – гібрид Мрія МС (1,9 шт.). 
Найменшу кількість качанів на рослині відзначено у 
гібридів ДМС Тренд і Візир (1,4 шт.).

Важливим показником для виробництва є 
урожайність, яка корелювала із висотою при-
кріплення качана (r=0,66). За середніми даними 
досліджуваний показник за групами стиглості у 
гібридів кукурудзи варіював таким чином: ран-
ньостиглі гібриди – 7,18–7,90 т/га, середньоранні 
гібриди – 7,52–8,16 т/га, середньостиглі гібриди – 
8,33–8,95 т/га (рис. 1).

Встановлено, що зі збільшенням тривалості 
вегетаційного періоду збільшується рівень урожай-
ності (r=0,89). Так, найбільшу урожайність відзна-
чено у середньостиглого гібриду Візир (ФАО 350) – 
8,95 т/га, а найменшу – у ранньостиглого гібриду 
ДМС Лорд (ФАО 190), яка становила 7,18 т/га.

Таблиця 1 – Тривалість вегетаційного періоду гібридів кукурудзи за групами стиглості,  
середнє за 2019–2020 рр.

Група стиглості Гібрид ФАО Вегетаційний період, 
діб

Ранньостигла
ДМС 1915 190 96
ДМС Лорд 190 98
Мрія МС 190 100

Середньорання
ДМС Тренд 290 111
ДМС Стікер 250 109
ДМС Прайм 250 110

Середньостигла
Візир 350 122

ДМС Сектор 330 115
ДМС 3015 300 113
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Висновки. 
1. Встановлено, що збільшення тривалості веге-

таційного періоду впливає на показники висоти 
рослини і висоти прикріплення верхнього розви-
неного качана. Найбільш високорослими відзна-
чено гібриди середньостиглої групи ДМС Сектор 
(279,6 см) і ДМС 3015 (275,0 см). Найбільша висота 
прикріплення качана також спостерігалася у гібриду 
ДМС Сектор (122,6 см).

2. Індекс співвідношення висоти прикріплення 
качана до висоти рослини залежав від тривалості 
вегетаційного періоду і мав середній рівень кореля-
ції (r=0,45).

3. Ранньостигла група гібридів кукурудзи харак-
теризувалася високою кількістю розвинених качанів 
на рослині (1,6–1,9 шт.).

4. Встановлено, що найбільшу врожайність 
кукурудзи мали гібриди середньостиглої групи. За 
таким показником виділено гібрид кукурудзи Візир  
(ФАО 350) – 8,95 т/га. 

5. Перспективою подальших досліджень  
є вивчення прояву та мінливості елементів про-
дуктивності у досліджуваних гібридів за групами  
стиглості.
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