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Бомба М., Бомба М., Дудар І., Литвин О., Дудар О. Вирощування гібридів кукурудзи в зональному 
землеробстві 

В умовах глобалізаційних процесів сучасна практика свідчить, що світове виробництво зерна пов’язане з 
постійно зростаючою потребою у зв’язку зі стрімким збільшенням кількості населення. Поряд з потребами зерна на 
продовольчі та кормові цілі в умовах енергетичної кризи виникає потреба у використанні різних його видів для 
одержання біопалива. 

Впровадження у виробництво нових високопродуктивних гібридів кукурудзи різних груп стиглості вимагає 
вивчення питання оптимальної густоти стояння рослин, що дає змогу не тільки створити сприятливий 
фітосанітарний стан посівів, а й успішно реалізувати потенційну продуктивність гібрида. 

Питання оптимальної густоти посіву залишається актуальним з огляду на істотне потепління і пов’язану з 
ним часту повторюваність посух або нерівномірний розподіл опадів навіть в умовах Західного Лісостепу, який 
традиційно вважається зоною достатнього зволоження.  

Різні гібриди (навіть з однієї групі стиглості) по-різному реагують на загущення, тому що розміри, 
розміщення листків і тривалість їхньої фотосинтетичної діяльності зумовлені генетично закріпленими 
можливостями. Під впливом різної густоти стояння змінюються морфологічні ознаки та продуктивність рослин 
кукурудзи. 

Загущення посівів середньоранніх гібридів від 70 до 80 тис. рослин на 1 га сприяє істотному підвищенню 
врожайності зерна. Проте при збільшенні густоти стояння до 85 тис. рослин на 1 га спостерігається незначне 
(гібрид П 8816) або істотне зниження врожайності (гібриди П 8409 і ДКС 3623). 

Середньостиглі гібриди, крім ДС 0336, позитивно реагували на загущення посівів до 75 тис. рослин на 1 га. 
Подальше збільшення густоти недоцільне, оскільки спостерігається істотне зниження врожайності. Виняток 
становив гібрид ДС 0336, у якого істотне підвищення врожайності спостерігалось у всіх варіантах густоти посіву і 
досягло рівня 17,1 т/га за густоти 85 тис. рослин на 1 га. 

Ключові слова: зона Західного Лісостепу, кукурудза, гібриди, густота посіву, врожайність зерна. 
 
Bomba M., Bomba M., Dudar I., Lytvyn O., Dudar O. Growing maize hybrids in zonal agriculture 
In the globalization conditions, the current practice confirms that the world production of grain is related with the 

constantly growing demand, caused by a fast growth of the world population. In the conditions of the energy crisis it is 
necessary to grow different kinds of cereals for biofuel production, along with the grain demand for food and fodder 
purposes. 

Introduction of new highly-production hybrids of maize of the different groups of ripeness into production requires 
studying the issue of an optimal density of plant stand, providing not only favorable phytosanitary conditions of the crops, 
but also successful implementation of the hybrids potential productivity.  

The issue of an optimal density of crops is still actual because of the significant warming and the consequent higher 
frequency of drought periods or unbalanced distribution of precipitation even in the conditions of the Western Forest-
Steppe, which is traditionally considered a zone of sufficient humidity.  

Different hybrids (even of the same group of ripeness) respond to a higher density in a different way, because their 
size, leaf position and duration of their photosynthesis activity are caused by the genetic capabilities. Under the impact of 
the various density of plant stand, morphological features and productivity of the maize crops are also changed.  
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Overcrowding of the middle-early hybrids from 70 to 80 thousand plants per 1 hectare contributed to an increase of 
the grain yield. However, increase of the stand density up to 85 thousand plants per 1 hectare resulted in insignificant 
(hybrid P 8816), or significant reduction of yield (hybrids P 8409 and DKC 3623).  

The mid-season hybrids, but for DC 0336, demonstrated a positive response to the overcrowding up to 75 thousand 
plants per 1 hectare. The further overcrowding was inexpedient because it resulted in a significant yield reduction. The 
hybrid DC 0336 was the only exclusion. It showed a significant increase of yield in all variants of crop density and reached 
the level of 17.1 t/ ha under the density of 85 thousand plants per 1 hectare.   

Key words: Western Forest-Steppe zone, maize, hybrids, crop density, grain yield.  
 
Постановка проблеми. Виробництво зерна 

кукурудзи – важлива складова зернового госпо-
дарства країни. Зокрема, забезпечення надійного 
зернофуражного балансу не має альтернативи, 
оскільки понад 60 % загального світового вироб-
ництва зерна кукурудзи використовують на корм 
тваринам. Крім того, у виробництві цього зерна 
значною мірою зацікавлені галузі харчової (понад 
25 %), переробної, медичної, мікробіологічної 
промисловості. Майже чверть століття тому на 
світовому ринку попит на зерно кукурудзи почав 
невпинно зростати через використання його для 
переробки на біоетанол. Крім того, промисловій 
переробці підлягає не лише зерно кукурудзи, а й 
уся біомаса, з якої можна отримати нове біопаль- 
не – метан. Цей напрям розвивається у країнах 
Західної Європи [1].  

Усе це сприяє позитивній динаміці вироб-
ництва зерна кукурудзи. Впровадження у вироб-
ництво нових високопродуктивних гібридів та 
активізація інноваційної діяльності в технологіях 
вирощування цієї культури сприяли одержанню в 
Україні рекордного валового збору її зерна – 
30,9 млн т у 2013 р. та понад 28 млн т у 2014 і 
2016 рр. [12]. 

При цьому досить часто зростання валового 
збору зерна кукурудзи відбувається не за рахунок 
підвищення врожайності, а внаслідок розширення 
площі посіву. Саме тому актуальним залишається 
питання оптимізації елементів технології виро-
щування гібридів кукурудзи та формування 
врожаю високої якості. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Головна проблема при вирощуванні кукурудзи на 
зерно – підбір гібрида, оскільки його скоростиг-
лість визначає потребу в додатковому сушінні 
зерна після збирання, а відтак – економічну 
ефективність виробництва. Автори Ж. А. Мол-
дован, С. І. Собчук вважають, що частка впливу 
гібрида у формуванні продуктивності становить 
50, агротехнічних прийомів – 30, і кліматичних 
умов – 20 % [9].  

Чинники отримання високої урожайності 
загальновідомі: сприятливі ґрунтово-кліматичні 
умови, висока культура землеробства, чітка 

технологічна дисципліна, високоврожайний гібрид 
із широким адаптивним потенціалом. Без розу-
міння біологічних особливостей культури немож-
лива повна реалізація генетично закладеної 
продуктивності гібрида. Проте для щорічних 
високих урожаїв не слід покладатися тільки на 
сприятливі погодні умови за період вегетації. Так 
само немає гарантії, що вибраний гібрид з року в 
рік даватиме стабільно високий урожай зерна. 
Якщо система вирощування кукурудзи інтенсивна, 
а рівень агротехнології досить високий, то на-
ступними кроками має бути постійне вдоско-
налення окремих елементів технології, наприклад, 
норм висіву [4].  

Останнє залишається особливо актуальним з 
огляду на істотне потепління і пов’язану з ним 
часту повторюваність посух або нерівномірний 
розподіл опадів навіть в умовах Західного Лісо-
степу, який традиційно вважається зоною достат-
нього зволоження.  

Якщо гібрид має ширший діапазон опти-
мальної густоти, це означає, що за умови зріджен-
ня посівів рослини виявляють високу компенсу-
вальну здатність: формуються більші качани, 
більша кількість насінин у качані, вища маса 1000 
насінин. У разі загущення врожайність знижується 
не надто різко [3]. 

Дослідник В. Хроменко [14] вважає, що 
різні гібриди (навіть з однієї групи стиглості) по-
різному реагують на загущення, тому що розміри, 
розміщення листків і тривалість їхньої фотосин-
тетичної діяльності зумовлені генетично закріпле-
ними можливостями гібридів. Під впливом різної 
густоти стояння змінюються морфологічні ознаки 
та продуктивність рослин кукурудзи. 

Досягнення селекції гібридів кукурудзи і 
підвищення їх стресостійкості дали змогу висівати 
у більш щільних фітоценозах і підвищити вро-
жайність. Вважається, що цей показник залишати-
меться і надалі однією з рушійних сил у під-
вищенні врожайності зерна у США, збільшуючись 
до 94 тис. рослин на 1 га за 15 років і до 109 тис. 
за 30 років [5].  

Низка авторів [8; 9; 11; 15] також стверджує, 
що один із найбільш критичних чинників, що 
сприяє досягненню високого рівня врожаю 
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кукурудзи, – формування оптимальної густоти 
посіву, яка дасть змогу гібриду реалізувати свій 
потенціал. Традиційно саме густота посіву була 
основною вирішальною силою приросту врожаю 
кукурудзи.  

 
Постановка завдання. Польовий дослід 

щодо вивчення закономірностей формування вро-
жаю зерна гібридів кукурудзи залежно від густоти 
посіву закладали впродовж 2019–2020 рр. на чор-
ноземі опідзоленому середньосуглинковому в умо-
вах Західного Лісостепу Волинської області. Ґрунт 
середньозабезпечений рухомими формами фосфору 
і калію, вміст гумусу 3,3 %, рН сольове 5,9.  

Технологія вирощування в досліді загально-
прийнята для зони Західного Лісостепу. Дослід 
закладали у триразовому повторенні методом 
розщеплених ділянок. Фактор А – гібриди: П 8816, 
П 9234, П 8409, ДС 0336, ДКС 3939, ДКС 3969, 
ДКС 3623. Фактор В – густота посіву перед 
збиранням урожаю: 70, 75, 80, 85 тис. рослин на 
1 га.  

Гібриди П 8816 (ФАО 300), П 8409 
(ФАО 260) – середньоранні, П 9234 (ФАО 320) – 
середньостиглий: оригінатор – компанія Pioneer. 
Гібриди ДКС 3623 (ФАО 290) – середньоранні, 
ДК 3939 (ФАО 320), ДКС 3969 (ФАО 310) – 
середньостиглі: оригінатор – компанія DEKALB®. 
Гібрид ДС 0336 (ФАО 310) – середньостиглий: 
оригінатор – компанія Brevant seeds. Усі гібриди 
характерні високою вологовіддачею. 

Дослідження проводили на фоні 
N150P110K110. Восени під зяблеву оранку вносили 
нітроамофоску з розрахунку N110P110K110. Навесні 
в передпосівну культивацію вносили азотні 
добрива у формі аміачної селітри (40 кг/га д. р.). 

Для регулювання чисельності бур’янів на 
посівах кукурудзи вносили як ґрунтовий (харнес, 
1,5 л/га, обприскування ґрунту після сівби, але до 
появи сходів кукурудзи), так і страховий (хармоні, 
10 г/га + 200 мл/га ПАР Тренд 90, обприскування 
посівів у фазі 3–7 листків у кукурудзи) гербіциди. 

Польові й лабораторні дослідження про-
водили згідно з Методикою державного сортови-
пробування сільськогосподарських культур 
[6; 7; 10]. Математичний аналіз одержаних резуль-
татів досліджень здійснювали з використанням 
дисперсійного методу за Б. А. Доспєховим (1985) 
із використанням комп’ютерної програми 
Statistika 6. 

 
Виклад основного матеріалу. Традиційно 

для вирощування в зоні Західного Лісостепу 
рекомендовано гібриди ранньостиглі – ФАО 100-

200, та середньоранні – ФАО 201-300. Дослі-
джувані нами гібриди, незалежно від оригінатора, 
належать до двох інших груп стиглості згідно з 
класифікацією ФАО: середньоранні – ФАО 201-
300, та середньостиглі – ФАО 301-400. Проте, як 
бачимо з характеристики, фактичне ФАО дослі-
джуваних нами середньостиглих гібридів 
становить 310 або 320, тобто перебуває на межі з 
гібридами попередньої групи стиглості, що змен-
шує ризик їх пошкодження можливими ранніми 
осінніми приморозками. Доцільність вивчення 
таких середньостиглих гібридів зрозуміла, адже 
що вища група стиглості, то більша врожайність 
гібридів.  

З індексом ФАО тісно пов’язаний період 
вегетації кукурудзи. Вважаємо за доцільне 
зауважити, що в умовах достатнього зволоження, 
зокрема в роки з рівномірним розподілом опадів, 
навіть ранньостиглі гібриди української селекції 
не закінчують період вегетації за 190–105 днів, як 
це передбачено класифікацією ФАО. Багаторічні 
дослідження в умовах Західного Лісостепу Львів-
щини свідчать, що фактичний період вегетації 
ранньостиглих гібридів тривав залежно від 
досліджуваних елементів технології 126–132 доби, 
а середньоранніх – ще на 6–9 діб довше [2; 13]. 

Спостерігаючи за гібридами нового поко-
ління, ми зауважили аналогічну картину. За 
мінімальної густоти стояння рослин тривалість пе-
ріоду вегетації середньоранніх гібридів становила 
130, а середньостиглих – 138 діб (див. табл.).  

Збільшення густоти посіву до 85 тис. рослин 
на 1 га призвело до зростання періоду вегетації 
відповідно до 136 та 146 діб. 

Незважаючи на відносно довгий період від 
сівби до повної стиглості (у нашому випадку це 
збігається з датою збирання врожаю), вологість 
зерна була різною і, як бачимо з табл., залежала 
від групи стиглості, морфологічних і біологічних 
особливостей гібрида, а також густоти стояння 
рослин. Із групи середньоранніх гібридів кращу 
позицію щодо вологості зерна на час збирання 
врожаю посів гібрид ДКС 3623: 16,2–17,7 % 
залежно від густоти посіву. Серед гібридів 
середньостиглих кращим щодо вологості зерна на 
час збирання врожаю виявився знову гібрид 
компанії DEKALB® – ДКС 3969: 20,2–21,9 %. 

Аналіз урожайності середньоранніх гібридів 
за два роки дає підстави для висновку, що загущення 
посівів від 70 до 80 тис. рослин на 1 га сприяє 
істотному її зростанню. Проте при збільшенні 
густоти стояння до 85 тис. рослин на 1 га 
спостерігаємо незначне (гібрид П 8816), або істотне 
зниження врожайності (гібриди П 8409 і ДКС 3623). 
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Таблиця 

Урожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від густоти посіву  
(у перерахунку на вологість 14 %), середнє за 2019–2020 рр. 

Відхилення, + 
Гібрид Густота посіву, 

тис./га 

Урожай- 
ність, 
т/га ц/га % 

Вологість зерна 
під час 

збирання, % 
середньоранні 

70 14,2 - - 17,2 
75 14,8 0,6 4,2 17,8 
80 15,5 1,3 9,2 18,1 

П 8816 

85 15,3 1,1 7,7 18,4 
70 12,3 - - 17,8 
75 12,9 0,6 4,9 18,3 
80 13,6 1,3 10,6 18,6 П 8409 

85 13,0 0,7 5,7 19,0 
70 11,6 - - 16,2 
75 12,2 0,6 5,2 16,7 
80 12,9 1,3 11,2 17,3 

ДКС 3623 

85 12,2 0,6 5,2 17,7 
середньостиглі 

70 16,6 - - 20,6 
75 17,1 0,5 3,0 21,1 
80 16,5 -0,1 -0,6 21,7 

П 9234 

85 15,8 -0,8 -4,8 22,2 
70 14,0 - - 20,2 
75 14,5 0,5 3,6 20,8 
80 13,9 -0,1 -0,7 21,4 ДКС 3969 
85 13,0 -1,0 -7,1 21,9 

70 12,0 - - 22,3 
75 12,5 0,5 4,2 22,9 
80 12,1 0,1 0,8 23,4 ДКС 3939 
85 11,4 -0,6 -5,0 24,0 

70 15,4 - - 23,4 
75 16,0 0,6 3,9 24,1 
80 16,5 1,1 7,1 24,6 ДС 0336 

85 17,1 1,7 11,0 25,2 
НІР05, т/га: 0,4–0,5 за гібридом, 0,3–0,4 за густотою посіву. 
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Рис. Урожайність гібридів за оптимальної густоти стояння рослин, т/га 
(середнє за 2019–2020 рр.) 
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Середньостиглі гібриди, крім ДС 0336, 
позитивно реагували на загущення посівів до 
75 тис. рослин на 1 га. Подальше збільшення 
густоти недоцільне, оскільки спостерігаємо 
істотне зниження врожайності. 

Виняток становив, причому впродовж обох 
років досліджень, гібрид ДС 0336 компанії Brevant 
seeds. Істотне зростання врожайності спостерігали 
у всіх варіантах густоти посіву, і воно досягло 
рівня 17,1 т/га за густоти посіву 85 тис. рослин на 
1 га. 

Щодо гібридів, то з групи середньоранніх 
найкращим виявився П 8816 з урожайністю 
15,5 т/га, на другому місці гібрид П 8409 – 
13,6 т/га, на третьому – гібрид ДКС 3623 – 
12,9 т/га. Окремі середньостиглі гібриди – П 9234 і 
ДС 0336 – формували істотно вищий урожай, ніж 
середньоранні: 17,1 т/га. Третю і четверту 
сходинку посіли гібриди ДКС 3969 і ДКС 3939 з 
урожайністю відповідно 14,5 і 12,5 т/га (див. рис.). 

 
Висновки. З метою раціонального викорис-

тання зернозбиральної техніки і транспортних 
засобів в умовах Західного Лісостепу доцільно 
сіяти гібриди, що належать до різних груп 
стиглості: середньоранніх та середньостиглих. 
Перевагу слід надавати гібридам П 8816 та П 8409 
із групи середньоранніх, а також середньостиглим 
гібридам П 9234, ДКС 3969 та ДС 0336. 
Оптимальна густота стояння рослин перед збиран-
ням урожаю становить 80 тис./га для середньо-
ранніх та 75 тис./га для середньостиглих гібридів. 
За винятком гібрида ДС 0336, який доцільно 
загущувати до 85 тис. рослин на 1 га. 
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