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Однією з проблем сучасного сільськогосподарського виробництва є впровадження 
ефективних методів обробітку ґрунту. Правильно підібрана система обробітку ґрунту 
захищає його від вітрової та водної ерозій, оптимізує ґрунтові умови життя рослин, 
підвищує родючість і забезпечує формування стійких урожаїв високої якості. Особливо це 
стосується зони Степу України, в якій знаходиться Луганська область.

Метою наших досліджень було розглянути основні види обробітку ґрунту, обґрун-
тувати рекомендації щодо вдосконалення елементів технології при вирощуванні розлу-
сної кукурудзи. У проведених польових дослідах протягом 2017-2019 років вивчено вплив 
основного та передпосівного обробітку ґрунту на формування урожаю зерна розлусної 
кукурудзи. 

Ми розглянули такі основні види обробітку ґрунту: оранка на глибину 20-22 см, 
плоскорізний обробіток ґрунту на 20-22 см і мілкий обробіток дисковим лущильником на 
10-12 см. Вказані прийоми обробітку забезпечують надання ґрунту дрібногрудочковатого 
стану, підсилення кругообігу поживних речовин, зменшення бур’янів, загортання на необ-
хідну глибину добрив і рослинних решток, створення умов для отримання гарного урожаю 
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розлусної кукурудзи. Оранка на 20-22 см у поєднанні з кількома передпосівними культиваці-
ями забезпечувала формування максимального врожаю. Урожай зерна розлусної кукурудзи 
досягав 3,16-3,43 т/га. 

Плоскорізний обробіток на ту ж глибину не давав позитивних результатів, а урожай 
зерна розлусної кукурудзи в середньому досягав 2,87-3,14 т/га або на 0,29 т/га менше, ніж 
після оранки. При проведенні дрібного обробітку ґрунту на 10-12 см урожай зерна був 
ще менший – 2,33-2,72 т/га. Найвищий урожай зерна розлусної кукурудзи отримано на 
варіантах оранки і трьох передпосівних культивацій. Заміна оранки плоскорізним обро-
бітком або дрібним обробітком і зменшення кількості передпосівних культивацій із трьох 
до однієї призводили до зниження урожаю зерна розлусної кукурудзи.

Ключові слова: розлусна кукурудза, основний обробіток ґрунту, передпосівний обро-
біток ґрунту, оранка, плоскорізний обробіток, мілкий обробіток дисковим лущильником.

Masliiov S.V., Shevchenko A.M., Masliiov Ye.S. The influence of tillage on growth, 
development and yield of popcorn

One of the problems of modern agricultural production is the implementation of effective 
tillage methods. Properly selected tillage system protects it from wind and water erosion, 
optimizes soil living conditions of plants, increases fertility and provides the formation of stable 
high-quality yields. Еspecially it concerns the Steppe zone of Ukraine where the Luhansk region 
is located.

The aim of our research was to examine the main types of tillage, substantiate 
the recommendations for improving the elements of technology when growing popcorn. The 
influence of basic and pre-sowing tillage on the formation of the grain harvest of popcorn was 
studied in the field experiments conducted between 2017 and 2019. 

We considered the main types of tillage such as plowing to a depth of 20-22 cm, flat tillage 
to a depth of 20-22 cm and shallow cultivation with a disc cultivator at 10-12 cm. These 
tillage techniques provide the soil with a fine-grained state, strengthen the cycle of nutrients, 
reduce weeds and wrap fertilizers and crop residues to the required depth. Consequently, it 
helps to create conditions for a good harvest of popcorn in future. Plowing at 20-22 cm in 
combination with several pre-sowing cultivations provided the formation of the maximum 
yield. The grain yield of popcorn reached 3.16-3.43 t/ha. Flat-cut tillage to the same depth 
did not give positive results. 

The yield of popcorn was 2,87-3,14 t/ha on average or 0,29 t/ha less than by plowing. 
When carrying out small tillage by 10-12 cm, the grain yield was even less 2,33-3,72 t/ha. The 
highest grain yield of popcorn was obtained by plowing and using three pre-sowing cultivations. 
Replacement of plowing with flat cutting tillage or fine tillage and reducing the number of pre-
sowing cultivations from three to one led to a decrease in grain yield of popcorn.

Key words: popcorn, basic tillage, pre-sowing tillage, plowing, flat-cutting tillage, disc 
cultivator tillage.

Постановка проблеми. Кукурудза займає лідируючі позиції в сучасному сві-
товому землеробстві, що пояснюється її широким застосуванням і високою вро-
жайністю. Вона є більш високоенергетичним кормом порівняно з пшеницею, 
ячменем і вівсом. Зерно кукурудзи добре підходить для годування усіх видів тва-
рин і птахів. У 2019 році в світі під цю культуру було виділено 192 млн га посівних 
площ, що на 3 млн більше, ніж у 2018 році.

За даними Міністерства сільського господарства США (далі – USDA), лідерами 
з виробництва кукурудзи є США, Китай і Бразилія, на які припадає 48% світових 
площ. США займає таку позицію завдяки високій урожайності, яка в минулому 
році склала 10,5 т/га. Усього американські аграрії із площі 33,1 млн га зібрали 
347 млн т зерна, що становить близько 33% від світового виробництва.

Китай займає другу позицію в рейтингу завдяки значним площам. У 2019 році 
китайські аграрії зібрали 254 млн т зерна із площі в 41 млн га. У Бразилії під куку-
рудзу виділили 18,1 млн га і зібрали 101 млн т зерна. Україна в цьому рейтингу 
знаходиться на 6 місці. Хоча нині у це важко повірити, але на початку 2000-х років 
обсяг виробництва кукурудзи в країні становив усього 3,8 млн т, а вже у 2019 році 
було зібрано 35,5 млн т зерна кукурудзи [1].
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Розвиваючи заходи щодо збільшення виробництва зерна кукурудзи, необхідно 
було вирішувати чимало проблем, пов’язаних із вирощуванням і виробництвом 
цієї культури. Насамперед заслуговувало на увагу виробництво зерна харчового 
напряму. Початок широкого вирощування розлусної кукурудзи на відносно неве-
ликих площах викликав безліч запитань в агрономічному плані.

Шляхи підвищення урожайності розлусної кукурудзи в сучасних умовах 
аграрно-промислового комплексу країни повинні базуватися на комплексному 
виконанні технологічних операцій у встановлені строки з ретельним дотриман-
ням агротехнічних вимог. Насамперед це стосується якісного зяблевого обробітку 
ґрунту [2]. Головним завданням основного обробітку ґрунту під розлусну кукуру-
дзу є максимальне знищення багаторічних і однорічних бур’янів, нагромадження 
та збереження якомога більшої кількості вологи осінньо-зимових і ранньовесня-
них опадів у кореневмісному шарі, мобілізація поживних речовин, активізація біо-
логічних процесів ґрунту, надання орному шару оптимальної структури, запобі-
гання вітровій і водній ерозіям [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження щодо впливу основ-
ного обробітку ґрунту у технологіях вирощування кукурудзи на зерно проводи-
лися у різних ґрунтово-кліматичних умовах. В опублікованих працях вказується 
чітка позиція, що вибір способу основного обробітку повинен бути обґрунто-
ваним. Він має забезпечувати збереження родючості ґрунтів, зменшення втрат 
поживних речовин, високу урожайність, економію пального та енерговитрат, вра-
ховувати останні наукові дослідження і рекомендації вчених [4; 5; 6].

У науково-дослідних установах України проведені численні дослідження щодо 
ефективності безполицевого обробітку у технологіях вирощування кукурудзи 
зубовидного і кременистого підвидів з використанням плоскорізних і чизельних 
знарядь. У довготривалих (1985-2005 роки) стаціонарних дослідах у зонах Степу 
і Лісостепу [7] заміна оранки на 25-27 см плоскорізним обробітком на таку ж 
глибину не впливала негативно на агрофізичні властивості ґрунту і урожайність 
зерна кукурудзи.

Заміна оранки безполицевим обробітком призводила до зменшення урожай-
ності зерна кукурудзи у дослідах в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва [8]. 
На 0,29 т/га знизилася середня урожайність зерна кукурудзи в разі заміни оранки 
на 25-27 см плоскорізним обробітком на таку ж глибину в польових дослідах, які 
проводилися на Кіровоградській дослідній станції [9]. Основною причиною змен-
шення урожайності є підвищення забур’яненості посівів.

У системі технологічних заходів вирощування розлусної кукурудзи найваж-
ливішу роль відіграють прийоми обробітку ґрунту, які передбачають створення 
оптимальних умов для формування стійких урожаїв кукурудзи з високими тех-
нологічними та харчовими якостями [10; 11; 12]. Серед безлічі показників для 
розлусної кукурудзи важливе значення мають терміни проходження фаз росту 
і етапів розвитку рослин в онтогенезі і настання повної стиглості зерна кукурудзи 
[13; 14; 15]. Тому ефективність способів основного та передпосівного обробітку 
ґрунту на ріст, розвиток і формування врожаю розлусної кукурудзи залишаються 
не досить вивченими.

Постановка завдання. Метою досліджень було встановити ефективні способи 
основного та передпосівного обробітків ґрунту для вирощування та формування 
стійких урожаїв розлусної кукурудзи, обґрунтувати рекомендації щодо вдоскона-
лення обробітку ґрунту в умовах східної частини Степу України.
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Для досягнення поставленої мети передбачалося розв’язання таких завдань:
1) провести спостереження за фазами розвитку рослин розлусної кукурудзи 

залежно від прийомів обробітку ґрунту;
2) встановити вплив основного та передпосівного обробітку ґрунту на трива-

лість фаз розвитку розлусної кукурудзи;
3) визначити види обробітку ґрунту, які забезпечували формування найбіль-

шого урожаю зерна розлусної кукурудзи.
Експериментальні дослідження виконували протягом 2017-2019 років на 

навчально-науковій базі агрономічного профілю Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка та в умовах фермерського господарства 
«Венера-2005» Старобільського району Луганської області.

Ґрунти дослідних ділянок – чорноземи звичайні на лісових породах із тов-
щиною гумусового шару 65-80 см. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту (за Тюрі-
ним) – 3,8-4,2%, валового азоту – 0,21-0,26%, рухомого фосфору – 84-115 мг/кг, 
обмінного калію (за Чиріковим) – 81-120 мг/кг ґрунту. Реакція ґрунтового роз-
чину була нейтральною або слаболужною. Об’ємна маса шару ґрунту 0-30 см – 
1,30-1,35 г/см3, загальна шпаруватість – 49-51% [16].

Погодні умови в роки досліджень були неоднаковими. За ступенем зволоження 
вони були близькими до середніх багаторічних показників. Середньорічна кіль-
кість опадів була на рівні 496,5 мм. Середня температура повітря (березень-сер-
пень) за роки досліджень була в межах 14-16°С, що на 1,43°С більше за серед-
ньо багаторічні показники. Найжаркішими місяцями виявилися липень, серпень 
(середньомісячні температури повітря липня за роки дослідження були в межах 
21,8°С, серпня – 21,6°С) [17].

Виклад основного матеріалу дослідження. У дослідах висівали трилінійний 
середньоранній гібрид розлусної кукурудзи (ФАО 280) Фурор, оригінатор – ДУ 
Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України м. Дніпро, 
у 2014 році внесений до Державного реєстру сортів рослин. Напрям використання – 
столовий. Рослина висотою 235-240 см, не кущиться, стійка до вилягання і ламкості 
стебла. Качан довжиною до 23 см, кількість рядів зерен – 16-18, у ряду 44-48 зерен, 
стрижень білий. Зерно перлового типу, жовтого кольору. Маса 1000 зерен близько 
175 г. Коефіцієнт збільшення зерна в об’ємі при вибуханні – 32-34. Посухостій-
кий і жаростійкий. Добре реагує на внесення мінеральних добрив. Стійкий до 
ураження основними хворобами і пошкодження шкідниками. Зона вирощування – 
Степ, Лісостеп. Рекомендована передзбиральна густота рослин у зоні Степу 45, 
Лісостепу – 50-55 тис./га. Потенційна врожайність зерна – 3,82-4,74 т/га. Перспек-
тивний. Високий коефіцієнт збільшення об’єму при вибуханні. Високі смакові яко-
сті підсмаженого зерна. Привабливий вигляд зірваного зерна [18].

Основний обробіток ґрунту під розлусну кукурудзу (оранку) проводили плу-
гом ПЛН-5-35 на глибину 20-22 см, плоскорізний обробіток на глибину 20-22 см 
проводили ґрунторозпушувачем навісним ГН-3,9, мілкий обробіток – дисковим 
агрегатом УДА-3.8.20 на глибину 10-12 см. Під основний обробіток ґрунту вно-
сили мінеральні добрива діамоній фосфат (NH4)2HPO4, N:Р18:46 у нормі 150 кг/га. 
Весняну культивацію проводили універсальним культиватором АК-8,5 на глибину 
6-8 см у всіх запропонованих варіантах досліду. Досліди розміщувалися після 
озимої пшениці. 

Весною провели передпосівну обробку насіння препаратом Венцедор (1 л на 
100 кг), який є двокомпонентним контактно-системним фунгіцидом зі ріст-регу-
люючими властивостями [19]. Погодні умови 2017-2019 років сприяли росту і роз-
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витку розлусної кукурудзи. Посів кукурудзи проводили при прогріванні 0-10 см 
шару ґрунту до температури 10-12оС. Густоту стояння рослин формували з розра-
хунку 50 тис./га. Висівання насіння проводили сівалкою пневматичною навісною 
Gaspardo SP8F70 5 800, оптимальна глибина загортання насіння – 6-8 см.

Схема досліду включала три види основного обробітку ґрунту:
1) оранка на глибину 20-22 см;
2) плоскорізний обробіток ґрунту на 20-22 см;
3) мілкий обробіток дисковим лущильником на 10-12 см.
Мінеральні добрива діамоній фосфат (NH4)2HPO4, N:Р18:46 (60 кг/га) + аміачна 

селітра NH4:NO3 1:1 (60 кг/га) вносили одночасно з посівом. Усі експериментальні 
дослідження (фенологічні спостереження, обліки та аналізи) проводили згідно із 
загальноприйнятими методиками [20; 21]. Досліди закладалися у триразовій пов-
торності, загальна площа посівної ділянки – 360 м², облікової – 180 м².

Було встановлено, що ріст і розвиток рослин розлусної кукурудзи здебільшого 
визначався способами і глибиною як основного, так і передпосівного обробітків 
ґрунту. Незалежно від перерахованих факторів вони повністю завершували цикл 
розвитку, тобто прийоми різних способів обробітку ґрунту хоча і в різному сту-
пені, але відповідали вимогам рослин. На варіантах основного обробітку ґрунту 
тривалість фаз розвитку у розлусної кукурудзи відрізнялися на 1-4 доби, тоді як 
при проведенні різної кількості передпосівного обробітку різниця по окремих 
фазах становила 9-20 діб (табл. 1).

Тривалість періоду від посіву до сходів при проведенні однієї передпосівної 
культивації, очевидно, внаслідок низьких температур ґрунту, становила 19-20 діб. 
При проведенні двох-трьох культивацій вона скорочувалася до 10-14 діб. Фаза 
5 справжніх листків наступала у розлусної кукурудзи при проведенні однієї перед-
посівної культивації після оранки через 39 діб, а після плоскорізного і дрібного 
обробітку – на добу пізніше. При проведенні двох культивацій ця фаза наступала 
раніше на 8-10 діб, трьох культивацій – ще на 5-6 діб раніше.

Таблиця 1
Тривалість фаз розвитку розлусної кукурудзи залежно від прийомів 

обробітку ґрунту, на добу (середнє за 2017-2019 роки)

Основний 
обробіток 

ґрунту

Кількість 
передпосів-
них культи-

вацій

Сівба – 
сходи

Сходи – 
фаза 5 

листків

Сходи – 
цвітіння 

волоті

Сходи – 
цвітіння 
качанів

Сходи –  
повна 

стиглість 
зерна

Оранка на  
20-22 см

1 19 39 76 78 142
2 14 31 67 68 133
3 10 26 59 60 124

Плоскорізний 
обробіток на 

20-22 см

1 20 40 78 80 140
2 14 31 69 70 132
3 10 25 60 61 123

Дрібний 
обробіток на 

10-12 см

1 20 40 77 80 138
2 14 30 67 69 134
3 10 25 60 61 123

Загальна тривалість періоду від сходів до цвітіння волоті у розлусної кукуру-
дзи на варіантах оранки була на 1-2 доби коротшою, ніж при плоскорізному і дріб-
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ному обробітках ґрунту і становила від 59 діб при трьох передпосівних культива-
ціях і до 76 діб при одній культивації. Розрив у цвітінні волоті і качанів розлусної 
кукурудзи при проведенні однієї культивації складав 2-3 доби, двох-трьох культи-
вацій – 1-2 доби. Фаза повної стиглості зерна у розлусної кукурудзи швидше за 
все (на 123-124 доби після сходів) наступала при проведенні трьох передпосівних 
культивацій, а найпізніше – після оранки та однієї культивації (через 142 доби).

На рівні з розвитком рослин істотне значення для догляду за посівами, фор-
мування і збирання урожаю мала зміна їх зростання у процесі онтогенезу. Було 
встановлено, що в період вегетації висота рослин на варіантах обробки ґрунту 
істотно змінювалася (табл. 2).

Таблиця 2
Зміна висоти рослин розлусної кукурудзи за фазами розвитку залежно 

від прийомів обробітку ґрунту, см (середнє за 2017-2019 роки)
Основний 
обробіток 

ґрунту

Кількість 
передпосівних 
культивацій

Діб після сходів

15 30 45 60 75

Оранка на
20-22 см

1 7 18 38 104 192
2 9 21 40 102 192
3 10 21 43 98 190

Плоскорізний 
обробіток на  

20-22 см

1 7 18 37 101 188
2 9 19 38 100 186
3 10 20 40 97 186

Дрібний 
обробіток на  

10-12 см

1 7 16 36 97 181
2 9 18 37 97 180
3 10 19 37 97 179

На початку вегетації темпи росту рослин розлусної кукурудзи були невисо-
кими. Через 15 і 30 діб після появи сходів висота рослин на всіх варіантах досліду 
мало відрізнялася і була в межах 7-10 і 16-21 см, тоді як через 45 діб висота 
рослин збільшувалася і досягала 36-43 см. Максимальної висоти (43 см) розлу-
сна кукурудза досягала при проведенні трьох передпосівних культивацій після 
оранки, а мінімальної (36 см) – після дрібного обробітку ґрунту. Через два місяці 
після сходів (у фазі викидання волоті) висота рослин розлусної кукурудзи сягала 
97-104 см, а до фази цвітіння качанів кукурудза практично припиняла зростання 
у висоту. Максимальної висоти розлусна кукурудза сягала на варіантах оранки 
(192-190 см), а мінімальна була після дрібного обробітку ґрунту (181-179 см).

Площа листкової поверхні рослин так само змінювалася. Максимальною вона 
була на площі у 23,2 тис. м2/га на варіантах оранки і трьох допосівних культива-
цій, а найменшою (19,3 тис. м2/га) – при мінімальному обробітку ґрунту.

Оранка на 20-22 см у поєднанні з кількома передпосівними культиваціями 
забезпечувала не тільки швидке зростання, розвиток рослин і утворення більшої 
листкової поверхні, але й формування максимального врожаю. Урожай зерна роз-
лусної кукурудзи досягав 3,16-3,43 т/га (табл. 3).

Заміна оранки плоскорізним обробітком на ту ж глибину не давала позитивних 
результатів. Урожай в середньому досягав 2,87-3,14 т/га або на 0,29 т/га менше, 
ніж по оранці. Ще менший (2,33-2,72 т/га) урожай зерна розлусної кукурудзи 
був при проведенні дрібного обробітку ґрунту на 10-12 см. Зменшення кількості 
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передпосівних культивацій із двох-трьох до однієї і посів кукурудзи в ранні тер-
міни був неефективним, оскільки урожай зерна розлусної кукурудзи незалежно 
від способу і глибини основного обробітку був найменшим і не перевищував 
у середньому 1,92-2,83 т/га.

Таблиця 3
Вплив обробітку ґрунту на урожай зерна розлусної кукурудзи, т/га 

(середнє за 2017-2019 роки)

Основний обробіток 
ґрунту

Урожай зерна розлусної кукурудзи
кількість передпосівних культивацій
1 2 3

Оранка на 20-22 см 2,83 3,16 3,43
Плоскорізний обробіток 

на 20-22 см 2,58 2,87 3,14

Дрібний обробіток  
на 10-12 см 1,92 2,33 2,72

Висновки і пропозиції. Оранка на 20-22 см у поєднанні з кількома передпосів-
ними культиваціями забезпечувала формування максимального врожаю. Урожай 
зерна розлусної кукурудзи досягав 3,16-3,43 т/га. Плоскорізний обробіток на ту 
ж глибину не давав позитивних результатів. Урожай зерна розлусної кукурудзи 
в середньому досягав 2,87-3,14 т/га або на 0,29 т/га менше, ніж по оранці. При 
проведенні дрібного обробітку ґрунту на 10-12 см урожай зерна розлусної кукуру-
дзи був ще менший – 2,33-2,72 т/га.

Таким чином, найкращі умови росту і розвитку складалися на варіантах оранки 
на 20-22 см у поєднанні з кількома передпосівними культиваціями, де рослини 
досягали найбільшої висоти, формували максимальну фотосинтетичну поверхню, 
що сприяло отриманню більш високого врожаю зерна розлусної кукурудзи.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ БАКОВИХ СУМІШЕЙ ГЕРБІЦИДІВ  
У ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПРОТИ КОМПЛЕКСУ БУР’ЯНІВ 

В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Матюха В.Л. – к.с.-г.н., старший науковий співробітник лабораторії захисту рослин,
Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

Встановлено, що посіви пшениці озимої після непарових попередника (вико-овес) через 
зрідженість її стеблостою потребує хімічного захисту від бур’янів із метою зменшення 
втрат урожаю зерна, а також попередження зниження його якості.

Доведено, що економічний поріг шкодочинності краще визначати за показниками 
проективного покриття рослинами пшениці поверхні поля, а саме від 50 до 84% – недо-
статнє покриття; від 85 до 95% – задовільне покриття; від 96% і більше – опти-
мальне покриття. Посіви пшениці озимої після непарових попередників із недостатнім 
покриттям поверхні ґрунту потребують першочергового захисту від них. У випадку 
задовільного покриття – вибіркового захисту, з урахуванням загрози проникнення сходів 
найбільш шкодочинних малорічних і багаторічних коренепаросткових бур’янів до серед-
нього («С») і верхнього («В») ярусів стеблостою. За оптимального покриття поверхні 


