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Кукурудза – це сільськогосподарська культура 

універсального призначення. Біля 20% зерна кукурудзи 

використовується на продовольчі цілі, близько 15% - на 

технічну переробку. Дві третини зерна йде на 

приготування кормів для тварин. Кукурудза одна з 

самих високоврожайних культур. За  своїми кормовими 

перевагами, універсальністю використання вона 

випереджає всі інші зернові культури. Поступаючись по 

посівним площам, кукурудза серед зернових культур 

займає перше місце по валовим зборам зерна. 

Кукурудза є однією з основних зернових культур 

як в Україні, так і у всьому світі. Інтенсифікація 

технології вирощування цієї культури дає змогу 

отримати високі врожаї і, відповідно, прибуток. Україна 

входить до п’ятірки найбільших експортерів зерна 

кукурудзи у світі, що спричинило збільшення посівних 

площ цієї культури на території країни. Врожайність 

кукурудзи коливається від 5,0 до 15,0 т/га, у залежності 

від агрокліматичних умов та технології вирощування.  

    Агрокліматичні умови зон вирощування 

кукурудзи в нашій країні вирізняються надзвичайною 

різноманітністю. Кожна з них має свої ґрунтові 

особливості, умови зволоження і температурний режим, 

що істотно впливає на ріст, розвиток рослин і 

формування зернової продуктивності культури. 



Серед інших регіонів України Донецька область 

займає провідне місце по промисловому виробництву, 

агропромисловому комплексу та кількості мешканців.  

Серед зернових культур кукурудза по валовим 

зборам зерна займає до 20-25%, а урожайність сягає 5, 0 

т/га.  

В останні роки у зв’язку зі значним 

подорожчанням енергоресурсів (пального, мінеральних 

добрив, фунгіцидів, гербіцидів, запасних частин тощо) 

затрати на вирощування на вирощування кукурудзи 

стрімко підвищились і сягають 5,5 тис. грн./га і більше, 

що не завжди забезпечує високу рентабельність 

вирощування кукурудзи.  

Одним з прийомів зменшення доз застосування 

мінеральних добрив є внесення гранульованих 

органічних добрив. Дослідження застосування 

біопрепаратів на різних агрофонах, нових 

рістактивуючих і стимулюючих препаратів є 

актуальним і дасть змогу підвищити рентабельність 

виробництва кукурудзи в гостропосушливих умовах 

Донецького регіону.   В останні роки спостерігається 

тенденція до відродження тваринництва, що 

автоматично приводить до зростання попиту  на зерно 

кукурудзи і, відповідно, до підвищення біржових цін. 

Тому на часі стає впровадження у виробництво нових 



технологічних засобів і навіть новітніх технологій 

вирощування кукурудзи, адаптованих до сучасних 

кліматичних умов регіону, які здатні підвищити врожай 

зерна кукурудзи та зменшити матеріальні витрати на 

вирощування. 

 В ДУ «Донецька державна сільськогосподарська 

дослідна станція НААН» в останні роки провели низку 

досліджень по підвищенню ефективності вирощування 

зерна кукурудзи в умовах нестійкого зволоження 

промислового регіону Донбасу. 

 Перш за все необхідно було з’ясувати, коли ж 

слід  сіяти кукурудзу? Це залежить від багатьох 

факторів. По перше необхідно врахувати біологію 

культури: кукурудза є теплолюбивою культурою, 

вимагає до повного визрівання від 2200 до 2800°С 

активних температур і більше. Її неможна сіяти у 

холодний, непрогрітий грунт.  

З метою визначення оптимальних строків сівби 

кукурудзи  проводились дослідження по вивченню 

впливу строків сівби різних за стиглістю гібридів 

кукурудзи (ранньостиглий гібрид Квітневий 187 МВ, 

середньоранній – Оржиця 237 МВ, середньостиглий – 

Збруч і середньопізній Бистриця 400 МВ)  на врожай 

зерна. 



 Кукурудзу висівали в три строки: 20 і 30 квітня 

та 10 травня. Було  встановлено, що строки сівби 

суттєво впливають  на врожай зерна кукурудзи. Він 

постійно збільшувався від першого до другого, а потім 

значно зменшувався (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Урожай зерна кукурудзи гібридів                 

різних груп стиглості в залежності від строків сівби, т/га 

 

Назва 

гібриду 

Група 

стиглос- 

ті 

Дата сівби 

Відхилен- 

ня 20.05 

від 10.05 

20.04 30.04 10.05 т/га % 

Квітневий 

187 МВ 

ранньо- 

стиглий 
4,8 4,5 4,2 0,6 12,5 

Оржиця 237 

МВ 

середньо 

ранній 
4,5 4,3 4,1 0,4 8,9 

Збруч середньо 

стиглий 
4,2 3,2 2,6 1,6 38,1 

Бистриця 400 

МВ 

середньо 

пізній 
3,9 3,4 3,3 0,6 15,4 

 

  

     Окрім зниження врожаю від третього до четвертого 

строку сівби спостерігається підвищення збиральної 

вологості зерна (табл. 2) 

Підвищення збиральної вологості зерна при сівбі 

20.05 в порівнянні з сівбою 10.05 на 3,6-6,2 % потребує 

додаткових витрат пального на його досушування  до 

вологості. 



Таблиця 2. Збиральна вологість зерна 

в залежності від гібридів та строків сівби, % 

Назва гібриду 
Група 

стиглості 

Дата сівби 

20.04 30.04 10.05 

Квітневий 

187 МВ 

ранньостиглий 11,8 15,4 20,1 

Оржиця 237 

МВ 

середньоранній 12,3 15,7 18,9 

Збруч середньостиглий 19,5 19,6 26,3 

Бистриця 400 

МВ 

середньопізній 22,4 24,6 22,7 

 

 Отже втрати від недобору врожаю, а також 

додаткові витрати на досушування зерна дали змогу  

зробити чіткий висновок, що кукурудзу треба сіяти не 

пізніше 10.05  (кінець першої декади травня). 

 Окрім строків сівби врожай зерна кукурудзи 

залежить і від технології вирощування. Вагомим 

резервом підвищення врожайності та покращення якості 

зерна кукурудзи є застосування регуляторів росту 

рослин. 

Проведені дослідження показали, що найбільш 

економічно вигідним при вирощування кукурудзи був 

такий препарат, як айдар.  

При застосуванні айдару на фоні без добрив та на 

фоні з внесенням гранульованого органічного добрива 

біогумус  урожайність зерна кукурудзи коливалась в 

межах 4,29-5,26 т/га, Рівень рентабельності коливався в 



межах 134,0-149,5% та 119,8-140,9% відповідно.  

Собівартість на цих варіантах складала 1207-1282 грн. 

та 1245-1365 грн. Відповідно чистий прибуток склав 

7370-8300 грн./га та 7670-9230 грн./га (табл. 3). 

 

Таблиця 3. Вплив застосування айдару на формування 

урожаю, 2014-2015рр. 

Варіанти 

обробки 

Без внесення мінеральних 

добрив 

Внесення гранульованого 

органічного добрива 

біогумус 

Урожайність, 

т/га 

Прибавка

, +/- 

Урожайність

, т/га 

Прибавка

, +/- 

Контроль 

- без 

обробки 

посіву 

4,29 - 4,69 - 

Обробка 

насіння 

4,6 +0,31 4,87 +0,18 

Обробка 

насіння та 

посівів 

4,44 +0,15 5,26 +0,57 

Обробка 

посівів 

4,4 +0,11 4,87 +0,18 

 
 

 За проведеними дослідженнями підприємствам  

усіх форм власності в умовах Донецького регіону, для 

отримання більш високих урожаїв  зерна,   зменшення 

витрат на її  вирощування та економії енергоресурсів 

рекомендується: 



 - розміщення по кращих попередниках –  озима 

пшениця після чорного або зайнятого пару, зернобобові, 

ранні ярі культури, кукурудза; 

 - класичний основний обробіток грунту: 1-2 

лущіння стерні, глибока оранка зябу на 25-27 см; 

 - ранній весняний та передпосівний обробіток 

грунту:  боронування зябу при настанні фізичної  

стиглості грунту, перша глибока культивація на 10-12 

см та передпосівна культивація на 5-6 см; 

 - створення доброго поживного режиму грунту, 

для чого локально до  ранньої культивації внести, 

виходячи з родючості грунту та фінансових 

можливостей господарства, мінеральні добрива 

(найбільш оптимальною дозою є N60P60K40);  

 - внесення  грунтових гербіцидів: Харнес – 2,5-

3,0 л/га, Фронт’єр  - 1,5-1,7 л/га, Трофі – 2,0-2,5 л/га, 

Прімекстра Гольд – 2,5-3,5 л/га, Дуао Гольд 1,6 л/га та 

інші; 

 - сівба в оптимальні строки; 

 - при розрахунку норми висіву виходити з того, 

що до збирання врожаю зерна густота рослин складала 

для ранньостиглого гібриду до 50,0 тис.га, 

середньостиглого - до 45,0 тис.га, середньопізнього – до 

40,0 тис.га.; 



 - питома вага ранньостиглих та середньоранніх 

гібридів у структурі посівних площ  повинна складати 

не менше 40-50 %; 

 - проведення своєчасного і якісного догляду за 

посівами: боронування по сходах, а при  ширині 

міжрядь 35 см – двічі, обробка  посівів страховими 

гербіцидами та проведення міжрядного обробітку 

грунту агрегатами, укомплектованими всіма 

приладдями (лапи стрільчасті, лапи бритви, просапні 

борони, окучники або загортачі). 

 Дотримання рекомендованих прийомів 

сприятиме підвищенню врожаю та валового збору 

зерна, одержанню високого  економічного ефекту і 

підвищенню рентабельності вирощування кукурудзи. 
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