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Постановка проблеми. Зміна природно-кліма-
тичних умов, попит на світовому ринку та висока 
рентабельність кукурудзи роблять цю культуру при-
вабливою для виробничників. Природно-економічні 
умови України дозволяють не тільки забезпечити 
внутрішні потреби, а значно наростити експортний 
потенціал зерна кукурудзи. Проте в дійсності на 
шляху створення стабільного і сприятливого серед-
овища, включно з інфраструктурою ринку, у вироб-
ничій практиці вирощування кукурудзи ще є чис-
ленні перепони агротехнологічного характеру. 

Науковими дослідженнями в різних ґрунтово-
кліматичних зонах та практикою українських агра-
ріїв доведено, що гарантією гарного врожаю кукуру-
дзи є сприятливі погодні умови та чітке дотримання 
технології вирощування цієї культури [1; 2; 3]. Ми, 
на жаль, не можемо змінити природні фактори, але, 
маючи у розпорядженні низку агротехнічних та агро-
номічних прийомів і заходів, можемо істотно впли-
нути на імунітет рослин, підвищити їх стресо- та 
посухостійкість, оптимізувати використання доступ-
них елементів живлення та вологи для формування 
вегетативної маси й генеративних органів [4; 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для 
оптимізації продукційного процесу та формування 
максимально можливого врожаю кукурудзи важливу 
роль відіграє розмір листкового апарату рослин, який 
акумулює сонячну радіацію у процесі фотосинтезу і 
забезпечує створення органічних речовин [6]. Адже 
встановлено, що втрата рослинами 25% листків 
на всіх стадіях розвитку, окрім періоду «викидання 
волоті–молочна стиглість», призводить до змен-
шення врожайності зерна кукурудзи на 10% [7; 8].

Одним із елементів технології вирощування, які 
мають безпосередній вплив на формування площі 
листкової поверхні, є покращення живлення впро-
довж вегетаційного періоду шляхом внесення міне-
ральних добрив, мікродобрив, бактеріальних пре-
паратів і стимуляторів росту рослин. Саме тому, 
розробляючи систему удобрення, необхідно вра-
ховувати те, що в процесі онтогенезу рослини куку-
рудзи потребують не лише традиційних елементів 
мінерального живлення, але й мікроелементів, важ-

ливими серед яких є: Zn, B, Mo, Co, Мn, Cu та інші, 
які відіграють найбільшу роль у життєдіяльності 
рослин кукурудзи [9].

Оскільки збільшення листкової поверхні відбу-
вається нерівномірно протягом вегетації [10] та зна-
чною мірою визначається кількістю поживних речо-
вин у ґрунті, зокрема мікроелементів, то доцільним 
є проведення позакореневих підживлень у критичні 
фази розвитку рослин кукурудзи, адже біологічно 
активні сполуки здатні зумовлювати рістрегулю-
вальний, імуностимулювальний та адаптогенний 
вплив на рослини. Разом з тим фізіологічно активні 
речовини можуть сприяти мобілізації генетичних 
можливостей рослинного організму сільськогоспо-
дарських культур і кукурудзи зокрема [6; 11]. 

За результатами проведених вітчизняними нау-
ково-дослідними установами спостережень і дослі-
джень встановлено, що за проведення позакоре-
невих підживлень у рослин кукурудзи відбувалося 
посилення ростових процесів [12], формувалася 
більша кількість листків, збільшувалася їхня маса 
та площа листкової поверхні [3; 5; 6; 13], зростав 
листковий індекс [13], що зумовлювало покращення 
біометричних показників [14; 15] і показників якості 
зерна та підвищення врожайності загалом [16].

Мета – дослідити вплив допосівної обробки 
насіння та позакореневого підживлення на форму-
вання площі листкової поверхні гібридами кукуру-
дзи скоростиглих груп в умовах Лісостепу Західного.

Матеріали та методика досліджень. Дослі-
дження проводилися Хмельницькою ДСГДС ІКСГП 
НААН впродовж 2019–2020 рр. на чорноземах опід-
золених, середньосуглинкових. Ґрунт достатньо 
насичений основами – 39,8–42,0 мг екв. на 100 г, 
має гідролітичну кислотність 1,8–2,7 мг екв. на 100 г 
ґрунту. Вміст гумусу (за Тюріним) – 3,2%. Формами 
поживних речовин середньо забезпечений: вміст 
азоту, що легко гідролізується, – 14,4–16,6, фосфору 
рухомого – 11,0–12,0, калію обмінного – 7,8–8,0 мг 
на 100 г ґрунту. 

 Експеримент закладено та проведено у польо-
вому двофакторному досліді відповідно до мето-
дики дослідної справи в агрономії [17]. У схему 
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Меліорація, землеробство, рослинництво

досліду були включені такі чинники, як: фактор  
А – гібрид кукурудзи та фактор Б – способи допосів-
ної обробки насіння та позакореневого підживлення 
кукурудзи. 

Технологія вирощування кукурудзи, окрім дослі-
джуваних чинників, є загальноприйнятою для зони 
Західного Лісостепу. Сівба ранньостиглого гібрида 
ДН Меотида та середньораннього ДБ Хотин прово-
дилася в оптимальні для регіону строки – ІІІ декаді 
квітня із запланованою передзбиральною густотою 
стояння відповідно 90 та 85 тис. рослин/га сівалкою 
СУ-12. Допосівна обробка насіння проводилася в 
день сівби, підживлення рослин кукурудзи – у фази 
розвитку: 3–5 і 7–9 листків згідно зі схемою досліду. 

Об’єктом дослідження був процес формування 
листової продуктивності гібридів кукурудзи різних 
груп стиглості в умовах Лісостепу Західного. Пред-
мет дослідження – мікродобрива та стимулятори 
росту рослин і способи їх застосування. Методи 
досліджень: польовий, лабораторні, морфологічні, 
фізичні, порівняльно-розрахункові.

Результати досліджень. Проведені нами дослі-
дження також свідчать про те, що в умовах Лісо-
степу Західного показники площі листкової поверхні 
рослин кукурудзи істотно змінювалися залежно від 
фази їх розвитку, допосівної обробки насіння, поза-
кореневого підживлення та гібридного складу. 

Зокрема, встановлено, що у фазі розвитку від 
третього до восьмого листка листя кукурудзи росте 
повільно, оскільки в цей період рослини переходять 
на самостійне живлення. У них починає формува-
тися коренева система та генеративні органи, від-
бувається формування конуса наростання волоті, а 
також закладається конус наростання майбутнього 
жіночого суцвіття (качана). Кожен наступний лис-
ток з’являється через три–шість діб після попере-
днього. За нашими підрахунками у фазу 5–6 листків 
площа листкової поверхні ранньостиглого гібрида 
становила у ДН Меотида 2,72–3,45 тис. м2/га, у 
середньораннього гібриду ДБ Хотин – 3,00–3,79 тис. 
м2/га (табл. 1). Порівняно з контролем зростання 
площі листкової поверхні становило 10,3–26,8% та 
9,3–26,3% відповідно.

Зростання листя від восьмого до одинадця-
того листка відбувається швидко, з проміжками 
в один-два дні, оскільки на цей час коренева сис-
тема досить розвинена. Цей період визначається як 
початок стеблування – формування вузлів і міжвуз-
лів. Як наслідок, площа листкової поверхні дослі-
джуваних гібридів у фазу 8–9 листків збільшилася 
до 17,68–22,43 тис. м2/га та 19,48–24,67 тис. м2/га 
відповідно. 

 У період від утворення 10-го листка й до повного 
цвітіння триває найінтенсивніший ріст рослин і фор-
мування листкової поверхні. Разом з тим відбува-
ється формування генеративних органів (чолові-
чого та жіночого суцвіття), елементів продуктивності 
(довжина качана та кількість зерен у рядах). У фазу 
цвітіння волоті нами зафіксовано найбільшу площу 
листкової поверхні у обох досліджуваних гібридів 
кукурудзи: 31,83–40,37 тис. м2/га – у ранньостиглого 
гібрида ДН Меотида та 35,06–44,40 тис. м2/га – у 
середньораннього гібрида ДБ Хотин. Допосівна 

обробка насіння та двократне позакореневе під-
живлення впродовж вегетації зумовило зростання 
показників площі листкової поверхні відповідно на 
10,1–26,7% та 9,7–26,9% порівняно з контролем. 

За нашими підрахунками найменше зростання 
площі листкової поверхні та висоти рослин куку-
рудзи у обох досліджуваних скоростиглих гібридів 
кукурудзи, порівняно з контролем, відзначено на 
варіанті, де передбачалося лише використання 
стимуляторів росту для обробки насіння Вимпел-К 
та дворазової обробка посівів стимулятором росту 
Вимпел-2. Площа листкової поверхні за такого спо-
собу живлення збільшувалася відповідно на 10,1% 
та 9,7% порівняно з контролем.

Найбільш ефективним серед досліджуваних 
виявився варіант, де передбачалося проведення 
допосівної обробки насіння комплексом препа-
ратів (Вимпел-К + Оракул насіння + Оракул цинк) 
з подальшою обробкою посівів кукурудзи у фазу 
3–5 листків (Вимпел-2 + Оракул фосфор) та у 
фазу 7–9 листків (Вимпел-2 + Оракул цинк + Ора-
кул магній), що забезпечило збільшення площі 
листкової поверхні у ранньостиглого гібрида ДН 
Меотида на 26,7% та у середньораннього гібрида 
ДБ Хотин на 26,9%.

Подальші спостереження за зміною показника 
площі листкової поверхні засвідчили її зменшення 
починаючи з фази молочної стиглості, що відбува-
лося внаслідок часткового відмирання листя у ниж-
ньому ярусі рослин.

Разом з тим варто зазначити, що підвищення 
площі листкової поверхні у ценозі не завжди є пози-
тивним, оскільки у разі загущення посівів можливе 
затінення нижніх листків верхніми і, як наслідок, 
погіршення радіаційних умов та зменшення інтен-
сивності фотосинтезу посіву [6]. Саме тому нами 
було досліджено зміни листкового індексу, який 
характеризує фотосинтетичну активність посіву. 
Його значення у фазу максимальних показників 
площі листкової поверхні коливалися для ранньос-
тиглого гібрида ДН Меотида від 3,18 до 4,04, для 
середньораннього гібрида ДБ Хотин – від 3,51 до 
4,44 залежно від варіанту живлення (табл. 2) за 
умови, що оптимальний індекс листкової поверхні 
для кукурудзи на зерно становить 3–4, на силос – 
3–6 [10].

Висновки. Використання препарату для 
обробки насіння Вимпел-К, стимулятора росту Вим-
пел та комплексних мікродобрив Оракул позитивно 
впливає на формування площі листкової поверхні 
рослин кукурудзи ранньостиглого гібрида ДН Мео-
тида та середньораннього гібрида ДБ Хотин впро-
довж усього вегетаційного періоду. Найбільш ефек-
тивним серед досліджуваних виявився варіант, де 
передбачалася допосівна обробка насіння комплек-
сом препаратів (Вимпел-К + Оракул насіння + Ора-
кул цинк) з подальшою обробкою посівів кукурудзи у 
фазу 3–5 листків (Вимпел-2 + Оракул фосфор) та у 
фазу 7–9 листків (Вимпел-2 + Оракул цинк + Оракул 
магній), що забезпечило збільшення площі листко-
вої поверхні у ранньостиглого гібрида ДН Меотида 
на 26,7% та у середньораннього гібрида ДБ Хотин 
на 26,9%.
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Таблиця 1 – Наростання площі листкової поверхні рослин кукурудзи за фазами розвитку 
залежно від допосівної обробки насіння та позакореневих підживлень, тис. м2/га 
(середнє за 2019–2020 рр.)

Варіант допосівної обробки насіння та 
позакореневого підживлення

5–6 
листків

8–9 
листків

Цвітіння 
волоті

Молочна 
стиглість

Воскова 
стиглість

ДН Меотида
Контроль (без обробки насіння та посівів) 2,72 17,68 31,83 31,21 28,12
Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т;
обробка посівів Вимпел-2, 0,5 л/га у фази  
3–5 листків та 7–9 листків

3,00 19,49 35,09 34,40 30,99

Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т + Оракул 
насіння, 1,0 л/га; 
обробка посівів Вимпел-2, 0,5 л/га + Оракул 
мультикомплекс, 1,0 л/га у фази 3–5 листків  
та 7–9 листків

3,17 20,61 37,10 36,37 32,77

Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т + Оракул 
насіння, 1,0 л/т + Оракул цинк, 1,0 л/т;
обробка посівів Вимпел-2, 0,5 л/га + Оракул 
мультикомплекс, 1,0 л/га + Оракул цинк 1,0 л/га у 
фази 3–5 листків та 7–9 листків

3,36 21,85 39,33 38,56 34,74

Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т+ Оракул 
насіння, 1,0 л/т + Оракул цинк, 1,0 л/т;
обробка посівів Вимпел-2, 0,5 л/га + Оракул 
фосфор, 2,0 л/га у фазу 3–5 листків та Вимпел-2, 
0,5 л/га + Оракул цинк, 1,0 л/га + Оракул магній, 
2,0 л/га у фазу 7–9 листків

3,45 22,43 40,37 39,58 35,66

Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т + Оракул 
насіння, 1,0 л/т + Оракул цинк, 1,0 л/т;
обробка посівів Оракул цинк, 1,0 л/га у фази  
3–5 листків та 7–9 листків

3,26 21,19 38,15 37,40 33,69

ДБ Хотин
Контроль (без обробки насіння та посівів) 3,00 19,48 35,06 34,37 30,96
Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т;
обробка посівів Вимпел-2, 0,5 л/га у фази  
3–5 листків та 7–9 листків

3,28 21,36 38,44 37,69 33,95

Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т + Оракул 
насіння, 1,0 л/га; 
обробка посівів Вимпел-2, 0,5 л/га + Оракул 
мультикомплекс, 1,0 л/га у фази 3–5 листків  
та 7–9 листків

3,47 22,54 40,58 39,78 35,84

Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т + Оракул 
насіння, 1,0 л/т + Оракул цинк, 1,0 л/т;
обробка посівів Вимпел-2, 0,5 л/га + Оракул 
мультикомплекс, 1,0 л/га + Оракул цинк 1,0 л/га  
у фази 3–5 листків та 7–9 листків

3,69 24,02 43,23 42,36 38,18

Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т+ Оракул 
насіння, 1,0 л/т + Оракул цинк, 1,0 л/т;
обробка посівів Вимпел–2, 0,5 л/га + Оракул 
фосфор, 2,0 л/га у фазу 3–5 листків та Вимпел-2, 
0,5 л/га + Оракул цинк, 1,0 л/га + Оракул магній, 
2,0 л/га у фазу 7–9 листків

3,79 24,67 44,40 43,53 39,21

Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т + Оракул 
насіння, 1,0 л/т + Оракул цинк, 1,0 л/т;
обробка посівів Оракул цинк, 1,0 л/га у фази  
3–5 листків та 7–9 листків

3,57 23,37 42,06 41,23 37,15



71

Меліорація, землеробство, рослинництво

Таблиця 2 – Листковий індекс гібридів кукурудзи у фазу цвітіння залежно від допосівної обробки 
насіння та позакореневих підживлень  (середнє за 2019–2020 рр.)

Варіант допосівної обробки насіння та позакореневого
 підживлення ДН Меотида ДБ Хотин

Контроль (без обробки насіння та посівів) 3,18 3,51
Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т;
обробка посівів Вимпел-2, 0,5 л/га у фази 3–5 листків та 7–9 листків 3,51 3,84

Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т + Оракул насіння, 1,0 л/га; 
обробка посівів Вимпел-2, 0,5 л/га + Оракул мультикомплекс, 1,0 л/га у фази 
3–5 листків та 7–9 листків

3,71 4,05

Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т + Оракул насіння,  
1,0 л/т + Оракул цинк, 1,0 л/т;
обробка посівів Вимпел-2, 0,5 л/га + Оракул мультикомплекс, 1,0 л/га + 
Оракул цинк 1,0 л/га у фази 3–5 листків та 7–9 листків

3,93 4,32

Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т+ Оракул насіння,  
1,0 л/т + Оракул цинк, 1,0 л/т;
обробка посівів Вимпел-2, 0,5 л/га + Оракул фосфор, 2,0 л/га у фазу 3–5 
листків та Вимпел-2, 0,5 л/га + Оракул цинк,  
1,0 л/га + Оракул магній, 2,0 л/га у фазу 7–9 листків

4,04 4,44

Обробка насіння Вимпел-К, 0,5 л/т + Оракул насіння,  
1,0 л/т + Оракул цинк, 1,0 л/т;
обробка посівів Оракул цинк, 1,0 л/га у фази 3–5 листків та 7–9 листків

3,81 4,21
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