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Шинкарук Л. Вплив макро- і мікродобрив на врожайність кукурудзи 
Польові дослідження проведено впродовж 2018–2020 рр. на дослідному полі Науково-виробничого центру 

«Поділля» Подільського державного аграрно-технічного університету. У дослідженнях використовували гібрид LG 
3258 (ФАО 250). 

Схема досліду передбачала вивчення ефективності застосування позакореневого підживлення 
мікродобривами в поєднанні з карбамідом 5 % та сульфатом магнію 5 % у такі фази вегетації кукурудзи: 10 листків, 
викидання волоті, після цвітіння та налив зерна на різних фонах удобрення: N80P40K60, N120P80K90 та N160P120K120. 

За результатами досліджень можна дійти висновку, що збільшення рівня мінерального удобрення та позакореневе 
підживлення позитивно впливало на масу 1000 зерен кукурудзи. Найбільший вплив на цей показник позакореневе 
підживлення мало при комплексному застосуванні: мікродобрива + карбамід 5 % + сульфат магнію 5 % у фазі після 
цвітіння. За внесення N80P40K60 маса 1000 насінин становила 302 г, на фоні N120P80K90 – 319 г. Найбільшу масу 1000 зерен 
одержано за удобрення N160P120K120 – 343 г, що більше на 36 г від контролю (без підживлень). 

Удобрення кукурудзи в нормі N80P40K60 дозволило сформувати у середньому 9,98 т/га зерна кукурудзи. 
Застосування позакореневого підживлення (мікродобрива + карбамід 5 % + сульфат магнію 5 %) у фазі 10 листків 
забезпечило збільшення урожайності на 0,93 т/га, тобто 10,91 т/га зерна. Збільшення норми добрив сприяло 
збільшенню врожайності на 1,23 т/га без застосування підживлень (контроль) – 11,21 т/га. Проведення листкового 
удобрення на цьому фоні у фазі 10 листків дозволило отримати 12,18 т/га. Найвищий рівень урожайності рослини 
кукурудзи сформували за удобрення N160P120K120 – 13,24 т/га за проведення позакореневого удобрення 
мікродобривами, карбамідом 5 % і сульфатом магнію 5 % у фазі 10 листків, що більше на 1,05 т/га, ніж у варіанті 
без підживлень на цьому ж фоні добрив. 

Ключові слова: кукурудза, добрива, мікродобрива, позакореневе підживлення, урожайність, маса 1000 
насінин. 

 
Shynkaruk L. Influence of macro- and micro-fertilizers on maize yield 
The field study was conducted during 2018-2020 on the research field of the Research and Production Center 

«Podillia» of Podolsk State Agrarian and Technical University. In the studies, a hybrid of LG 3258 (FAO 250) was used 
The scheme of the experiment included studying the effectiveness of foliar fertilization in combination with urea 5 % 

and magnesium sulfate 5 % in the following phases of maize vegetation: 10 leaves, ejection of panicles, after flowering and 
grain filling on different fertilizer backgrounds: N80P40K60, N120P80K90 and N160P120K120. 

According to the research results, it can be concluded that the increase in the level of mineral fertilizer and foliar 
fertilization has a positive effect on the weight of 1000 corn grains. The greatest influence on this indicator was made by 
foliar fertilization at complex application: micronutrient fertilizers + urea 5 % + magnesium sulfate 5 % in a phase after 
flowering. With the application of N80P40K60, the mass of 1000 seeds was 302 g, against the background of N120P80K90 – 
319 g. The largest mass of 1000 grains was obtained with fertilizer N160P120K120 – 343 g, which was 36 g more than the 
control (without fertilization). 

Fertilization of corn in the norm N80P40K60 allowed to form an average of 9.98 t/ha of corn grain. The application of 
foliar fertilization (micronutrient fertilizers + 5 % urea + 5 % magnesium sulfate) in the phase of 10 leaves provided an 
increase in yield by 0.93 t/ha, ie – 10.91 t/ha of grain. The increase in the rate of fertilizers contributed to an increase in 
yield by 1.23 t/ha without fertilizers (control) – 11.21 t/ha. Carrying out foliar fertilizer against this background in the phase 
of 10 leaves allowed obtaining 12.18 t/ha. The highest level of corn plant yield was formed for fertilizer N160P120K120 – 
13.24 t/ha when applying foliar fertilizer with micronutrient fertilizers, urea 5 % and magnesium sulfate 5 % in the phase of 
10 leaves, which is 1.05 t/ha more than in the version without fertilization the same background of fertilizers. 

Key words: corn, fertilizers, micronutrient fertilizers, foliar fertilization, yield, weight of 1000 seeds. 
 
Постановка проблеми. На врожайність 

кукурудзи впливає комплекс чинників, як-от: 
ґрунтово-кліматичні умови, сорт чи гібрид, забез-
печеність поживними речовинами, контроль 
бур’янів, захист від шкідників і хвороб тощо. 

Одним із найважливіших у комплексі заходів, 
спрямованих на підвищення врожайності кукурудзи, 
є застосування ефективної системи удобрення. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Кукурудза утворює велику кількість вегетативної 
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маси за відносно короткий період інтенсивного 
росту, тому для формування високої врожайності 
культури необхідно забезпечити достатню кіль-
кість елементів живлення. 

Норми добрив для кукурудзи вивчали 
І. Присташ [12], P. Barlog [17], Г. Господаренко 
[2], О. Пілярська [11]. 

За даними Н. Рудавської, В.  Гливи [13], 
удобрення кукурудзи в нормі N120P90K90 у зоні 
Західного Лісостепу підвищило врожайність на 
30–38 % порівняно з неудобреними посівами. 

У дослідженнях С. Танчика, Л. Центила [15] 
застосування добрив у нормі N90P90K90 збіль-
шувало урожай на 24,7 %, а N120P120K120 – на 
30,6 %. 

За дослідженнями І. Свидинюка [14], про-
дуктивність гібридів кукурудзи у Північному 
Лісостепу за удобрення N135P135K180 становить 
8,13–8,99 т/га залежно від гібрида та методу 
боротьби з бур’янами. 

В умовах Правобережного Лісостепу під 
впливом добрив, густоти та гібрида врожайність 
змінювалася від 5,08 т/га до 13,4 т/га, за даними 
С. Каленської [5]. 

Для оптимального розвитку рослини куку-
рудзи слід також забезпечити мікроелементами, які 
відіграють важливу роль у житті рослин. Вони 
беруть участь в окисно-відновних процесах, є 
каталізаторами ферментних реакцій. Часто мікро-
елементи в ґрунті є в недоступній для рослин формі і 
можуть стати лімітуючим чинником у формуванні 
врожайності. Зі зростанням основного удобрення 
збільшується потреба в мікроелементах. Одним із 
способів забезпечення рослин поживними 
елементами є позакореневе підживлення. 

За дослідженнями Е. А. Захарченко [4], 
застосування цинку і мікродобрив сприяло підви-
щенню врожайності на 0,73–0,97 т/га. 

Дослідженнями М. І. Поліщука та О. Д. Па-
ламарчука встановлено, що застосування поза-
кореневого підживлення забезпечує приріст 
урожаю 0,72–1,5 т/га [10]. 

У праці В. С. Цикова [16] зазначено, що 
позакореневе підживлення сумісно з азотними 
добривами дозволило отримати приріст врожаю 
на 11,8–12,4 %. 

Застосування мікродобрив сприяло 
підвищенню стресостійкості та урожайності на 
1,1–2,8 т/га, за даними О. А. Коваленка та 
А. В. Дробітька [6]. 

Позакореневе підживлення мікродобривами 
сприяло також зростанню висоти рослин та інших 
біометричних параметрів, покращувало якість 
одержаного врожаю [1; 7; 9]. 

Аналіз літератури показує, що проведено 
багато досліджень із вивчення удобрення та 
підживлення кукурудзи, проте немає єдиної думки 
щодо ефективної системи застосування добрив, 
що зумовлює подальші дослідження в цьому 
напрямі. 

 
Постановка завдання. Наша мета – до-

слідження впливу позакореневих підживлень 
мікродобривами за різних норм основного удоб-
рення на масу 1000 зерен і врожайність кукурудзи 
в умовах Лісостепу. 

 
Виклад основного матеріалу. Польові до-

слідження проведено на дослідному полі Науково-
виробничого центру «Поділля» Подільського дер-
жавного аграрно-технічного університету згідно із 
загальноприйнятими методиками [3]. Збирання, 
облік урожаю та визначення вологості проводили 
у фазі повної стиглості зерна комбайном Haldrup 
C-85 з кожної ділянки досліду. Урожайність зерна 
кукурудзи перераховували на вологість 14 %. 
Масу 1000 зерен визначали за ДСТУ 4138–2002 
[8]. 

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типо-
вий, характеризується такими агрохімічними 
показниками: вміст гумусу – 3,27 %, легкогідро-
лізованого азоту (за Корнфілдом) – 116 мг/кг 
ґрунту, рухомих сполук фосфору (за Чириковим) – 
95 мг/кг ґрунту, калію – 137 мг/кг ґрунту, рН – 6,5. 

Попередник – озимі зернові. Технологія 
вирощування типова для регіону. Гібрид LG 3258 
(ФАО 250), середньоранній. 

Дослідження проводили на трьох фонах 
удобрення: N80P40K60, N120P60K100, та N160P80K140. 

Хімічний склад мікродобрив: Maize boost (9 % 
MgO, 7 % SO2, 4 % Fe, 0,5 % B, 0,1 % Mo, 4,0 % 
Cu, 1,5 % Zn, 0,03 % Co) – 2,0 л/га; Рексолін АВС 
(29,5 % P2O5, 5 % K2O, 4,5 % MgO, 3,1 % Zn ) в 
нормі 0,2кг/га; карбамід 5 %-й розчин; сульфат 
магнію (MgSO4 · 7 H2O) 5 %-й розчин. 

Кліматичні умови. У 2018 р. випало 564 мм 
опадів, що менше від середніх багаторічних 
значень на 28 мм, у наступних роках кількість 
опадів була вищою, у 2019 – 617 мм, у 2020 – 
620 мм. Характер опадів був нерівномірний, часто 
зливовий (рис. 1).  

Температурні показники в період вегетації 
відрізнялися від середніх багаторічних. За роки 
досліджень спостерігається зростання середньо-
місячних температур на 0,6–4,6 °С, за винятком 
травня 2020 р., який виявився холоднішим від 
середніх багаторічних даних на 1,7 °С (рис. 2). 
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Рис. 1. Опади в період вегетації за роки досліджень. 

 

Рис. 2. Середньомісячні температури в період вегетації  
за роки досліджень. 

Маса 1000 зерен, як показник крупності 
зерна, залежала від рівня основного удобрення та 
позакореневого підживлення (табл. 1). 

З підвищенням рівня мінеральних добрив 
спостерігали збільшення маси 1000 зерен: 278, 293 
та 310 г на контролі (без підживлення). За рахунок 
підживлення у фазі 10 листків мікродобривами, 
карбамідом і сульфатом магнію отримали 
зростання цього показника на 11, 12 та 19 г на 
різних фонах удобрення. 

Найбільші значення маси 1000 зерен 
отримали у варіанті позакореневого підживлення 
після цвітіння мікродобривами, карбамідом і 
сульфатом магнію на всіх рівнях удобрення, які 
становлять 302, 319 та 346 г, що більше від 
контролю на 24, 26 і 36 г. 

Після цвітіння волоті відбуваються процеси 
запліднення та формування зернівок, які залежать 
від кліматичних чинників і забезпечення пожи-
вними елементами. У фазі молочної стиглості три-
ває накопичення поживних речовин у зернівках, 

що визначає надалі їхню масу. Покращання жив-
лення рослин у цей період дає змогу підвищити 
масу 1000 зерен. 

Підвищення норм мінеральних добрив і 
позакореневого підживлення позитивно впливало 
на формування врожайності зерна кукурудзи. 
Високі норми добрив N120P80K100 та N160P80K140 

сприяли збільшенню врожайності порівняно з 
N80P40K60 (табл. 2). 

Проведення позакореневого підживлення 
мікродобривами в оптимальні строки дозволяє 
частково або повністю забезпечити рослини 
кукурудзи поживними елементами, що впливає на 
рівень урожайності. 

У варіанті без позакореневого підживлення 
отримали 9,98 т/га за удобрення N80P40K60. Зі 
збільшенням норми добрив зростала урожайність 
кукурудзи – на 1,23 та 2,21 т/га до контролю на 
другому і третьому фонах добрив відповідно. 
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Таблиця 1 

Маса 1000 зерен кукурудзи залежно від удобрення та підживлення,  
2018–2020 рр., г 

Маса 1000 зерен, г Фаза 
росту 

 
Добриво N80P40K60 N120P80K90 N160P120K120 

Контроль (без підживлення) 278 293 310 
Мікродобрива 284 302 323 
Мікродобрива + карбамід 286 304 327 

10
 

ли
ст
кі
в 

Мікродобрива + карбамід + MgSO4 289 305 329 

Мікродобрива 291 307 325 
Мікродобрива + карбамід 294 308 328 

В
ик
и-

да
нн
я 

 
во
ло
ті

 

Мікродобрива + карбамід + MgSO4 297 311 330 
Мікродобрива 296 312 337 
Мікродобрива + карбамід 299 316 343 

П
іс
ля

 
цв
іт
ін
ня

 

Мікродобрива + карбамід + MgSO4 
302 319 346 

НІР 0,05   2018 
 2019 
 2020 

6,7 
7,8 
7,1 

6,6 
7,7 
7,1 

9,3 
10,8 
9,9 

4 

Примітка: *МК – мікродобрива Рексолін АВС – 0,2 кг/га + Maize boost – 2, 0 л/га. 
 

Таблиця 2 

Урожайність кукурудзи залежно від удобрення, 2018–2020 рр., т/га 
Фаза розвитку рослин кукурудзи 

10 листків Викидання волоті Після цвітіння  

В
ар
іа
нт

 

1.
 К
он
тр
ол
ь 

(б
ез

 п
ід
ж
ив
ле
нь

) 

2.
 М
ік
ро
до
бр
ив
а*

 

3.
 М
К

 +
 К
ар
ба
мі
д 

5 
%

 

4.
 М
К

 +
 К
ар
ба
мі
д 

5 
%

 +
 

M
gS

O
4 
5 

%
 

5.
 М
ік
ро
до
бр
ив
а*

 

6.
 М
К

 +
 К
ар
ба
мі
д 

5 
%

 

7.
 М
К

 +
 К
ар
ба
мі
д 

5 
%

 +
 

M
gS

O
4 
5 

%
 

8.
 М
ік
ро
до
бр
ив
а*

 

9.
 М
К

 +
 К
ар
ба
мі
д 

5 
%

 

10
. М
К

 +
 К
ар
ба
мі
д 

5 
%

 +
 

M
gS

O
4 
5 

%
 

Н
ІР

 0,
5 
т/
га

 

Фон 1 – N80P40K60 

2018 9,23 9,99 10,18 10,37 9,78 9,83 9,85 9,32 9,48 9,61 0,35 
2019 11,32 11,63 11,81 11,95 11,53 11,6 11,77 11,43 11,51 11,75 0,18 
2020 9,4 10,03 10,29 10,41 9,86 9,91 9,97 9,52 9,73 9,86 0,30 

Середнє 9,98 10,55 10,76 10,91 10,39 10,45 10,53 10,09 10,24 10,41 - 
Фон 2 – N120P60K100 

2018 10,63 11,29 11,44 11,6 11,08 11,19 11,26 10,78 10,86 10,93 0,29 
2019 12,34 12,59 12,77 12,9 12,46 12,67 12,81 12,46 12,55 12,72 0,17 
2020 10,67 11,37 11,58 12,04 11,09 11,28 11,34 10,86 10,91 11,02 0,38 

Середнє 11,21 11,75 11,93 12,18 11,54 11,71 11,8 11,37 11,44 11,56 - 
Фон 3 – N160P80K140 

2018 11,58 12,76 12,97 13,24 12,2 12,36 12,57 11,75 11,84 11,92 0,54 
2019 13,16 13,52 13,7 13,84 13,48 13,56 13,81 13,34 13,49 13,62 0,20 
2020 11,84 12,29 12,51 12,63 12,17 12,33 12,17 12,04 12,12 12,18 0,22 

Середнє 12,19 12,86 13,06 13,24 12,62 12,75 12,85 12,38 12,48 12,57 - 
 

Примітка: *МК – мікродобрива Рексолін АВС – 0,2 кг/га + Maize boost – 2, 0 л/га. 
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Найменш ефективно спрацювало позако-
реневе підживлення при застосуванні у фазі після 
цвітіння на всіх трьох рівнях удобрення. 

Листкове підживлення рослин впливало на 
врожайність кукурудзи залежно від складу та фази 
застосування. На фоні удобрення N80P40K60 під-
живлення мікродобривами було найефективнішим 
у фазі 10 листків і забезпечило збільшення 
урожаю в середньому на 0,93 т/га до контролю, 
при удобренні N120P60K100 приріст становив 
0,97 т/га в середньому до контролю. Найбільшу 
ефективність позакореневе внесення мікродобрив 
мало на фоні добрив N160P80K140 у всі роки 
проведення досліджень. Найвищий врожай 
отримали за внесення мікродобрив + Карбамід 5 % 
+ MgSO4 5 % у фазі 10 листків – 13,24 т/га. 
Приріст від позакореневого підживлення на цьому 
фоні становив 0,56 – 1,68 т/га залежно від рівня 
удобрення та року дослідження. 

 
Висновки. Збільшення норми добрив з 

N80P40K60 до N160P80K140 забезпечило зростання вро-
жайності з 9,98 т/га до 12,19 т/га, або на 2,21 т/га. 

Внесення мікродобрив, сірчанокислого 
магнію та карбаміду було найефективнішим у фазі 
10 листків. Приріст урожайності на фоні 
N160P80K140  становить 1,05 т/га. 

Маса 1000 зерен збільшилась з 278 г на 
фоні N80P40K60 до 310 г за підвищення норми 
добрив до N160P80K140. 

Більший вплив на масу 1000 зерен мало 
листкове підживлення мікродобривом + карба-
мідом 5 % + сульфатом магнію 5 % у пізні фази 
після цвітіння. 
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