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ВРОЖАЙНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ
ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ
Трубілов О.В. - к.с.-г.н., Дніпропетровський державний
аграрно-економічний університет

Постановка проблеми. Вирощування зерна кукурудзи пов’язане з високими витратами. У зв’язку з цим важливе значення має удосконалення елементів технології вирощування, важливими з яких є обробіток ґрунт і мінеральне живлення.
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Стан вивчення проблеми. В різних ґрунтово-кліматичних умовах
України проводились дослідження щодо можливості мінімалізації основного
обробітку ґрунту, підвищення ефективності мінеральних добрив.
У польових дослідах на Ерастівській дослідній станції (північна підзона
Степу) встановлено, що при заміні оранки на глибину 28-30 см мілким (12-14
см) обробітком врожайність зерна кукурудзи зменшувалась на 2,8 ц/га в середньому за три роки [1].
Про неоднакову реакцію гібридів кукурудзи на глибину основного обробітку ґрунту свідчать результати досліджень, які проводились у дослідному
господарстві «Дніпро» Інституту зернового господарства УААН [2]. Встановлено також неоднакову реакцію гібридів різних груп стиглості на рівень мінерального живлення [3].
Мета досліджень – встановити вплив способів основного обробітку
ґрунту і мінерального живлення на біометричні показники, формування врожайності зерна кукурудзи та економічну ефективність його вирощування в
умовах південно-східної частини Степу.
Завдання і методика досліджень. Дослідження проводили на дослідному полі ТОВ «Агрофірма Батьківщина» (Пологівський район, Запорізька
область). Ґрунт – чорнозем звичайний малогумусний середньосуглинковий.
Вміст гумусу в шарі 0-20 см становить 3,27 %, в шарі 20-40 см – 2,7 %.
Дослід двофакторний. Фактор А – обробіток ґрунту: 1) оранка на глибину 25 – 27 см (контроль); 2) спушування ґрунту на 25 – 27 см глибокорозпушувачем Ekolo-tiger; 3) обробіток важкою дисковою бороною Fleo-Fleo на
16 – 18 см; 4) обробіток бороною Great Plains на 12 – 14 см; 5) нульовий обробіток; сівба кукурудзи сівалкою Great Plains PD 8070. Фактор В – рівень мінерального живлення: 1) без добрив (контроль); 2) N45P45K45 перед першою культивацією; 3) N45P45 перед культивацією + N15P15K15 при сівбі; 4) N30P30K30 при
сівбі. На фоні нульового обробітку добрива у варіантах 2 і 3 вносили сівалкою
СЗС-3,6 із загортанням в ґрунт. Облікова площа ділянки 25 м2, повторення
чотириразове. При проведенні досліджень користувались прийнятими методиками, методичними рекомендаціями Інституту зернового господарства УААН
[4-6]. Агротехніка на дослідних ділянках загальноприйнята для зони, крім
досліджуваних факторів. Попередник – пшениця озима після чорного пару.
Висівали насіння середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ. Ґрунтовий гербіцид харнес, 2,5 л/га вносили після сівби кукурудзи. Ділянки з нульовим циклом підготовки до сівби кукурудзи додатково обробляли раундапом, 3,5 л/га.
Погодні умови за період вегетації (травень – вересень) характеризуються меншою кількістю опадів у 2009 і 2010 рр., відповідно на 7,5 та 36,2 мм від
норми. Більш сприятливими склалися погодні умови в 2011 році. Середньодобові температури повітря в окремі місяці перевищували багаторічні показники
на 2,4-3,4 0С.
Результати досліджень. За спушування ґрунту на 25-27 см висота рослин середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ у середньому за фактором А
становила !90 см, що більше порівняно з оранкою (контроль) на 14 см. Заміна
оранки дискуванням на глибину 16-18 практично не впливала на цей показник.
За дискування на 12-14 см та нульового обробітку ґрунту висота рослин зменшувалась на 7 і 15 см відповідно. Мінімалізація основного обробітку під куку-
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рудзу впливала на висоту рослин неоднаковою мірою на різних фонах удобрення.
На неудобреному фоні висота рослин кукурудзи у середньому за фактором В становила 163 см. Внесення під культивацію мінеральних добрив у дозі
N45P45K45 забезпечувало збільшення висоти рослин на 11 см і дещо більшою
мірою (на 15 см) збільшувався цей показник за внесення N30P30K30 при сівбі.
Найбільший ефект від мінеральних добрив отримано у разі застосування
N45P45 під культивацію і N15P15K15 при сівбі – висота рослин кукурудзи збільшувалась порівняно з неудобреним фоном на 25 см. Вплив мінеральних добрив у досліджуваних дозах на висоту рослин виявився неоднаковим за різних
способів основного обробітку ґрунту.
Площа листків однієї рослини кукурудзи за спушування ґрунту на 25-27
см порівняно з оранкою на таку ж глибину (контроль) у середньому за фактором А збільшувалася на 9,3 %. Заміна оранки дискуванням на глибину 16–18 і
12–14 см призводила до зменшення площі листків відповідно на 5,1 і 9,3 %. У
разі повного виключення основного обробітку ґрунту площа листків однієї
рослини кукурудзи зменшувалась на 7,9 % порівняно з оранкою. Вплив способів основного обробітку ґрунту на цей показник виявився неоднаковим на
різних фонах удобрення.
Площа листків однієї рослини залежала від рівня мінерального живлення. У середньому за фактором В внесення під культивацію мінеральних добрив у дозі N45P45K45 забезпечувало збільшення площі листків на 7,6 %, дещо
меншою мірою (4,1 %) це спостерігалося за використання N30P30K30 при сівбі.
Найбільший вплив мінеральних добрив на цей показник відмічено за внесення
N45P45 під культивацію і N15P15K15 при сівбі, площа листків була більшою, ніж
по неудобреному фону на 15,1 %. У вказаній дозі, а також за внесення
N45P45K45 під культивацію ефективність мінеральних добрив більш високою
була по розпушуванню ґрунту на глибину 25-27 см.
Досліджувані фактори впливали на формування врожайності зерна середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ. У середньому за фактором А по оранці на 25-27 см (контроль) врожайність зерна кукурудзи становила 3,60 т/га. По
спушуванню ґрунту на таку ж глибину врожайність зерна порівняно з оранкою
була на 0,40 т/га більшою. За дискування на глибину 16-18 см вона мало відрізнялася від контролю. Значне зниження врожайності зерна відмічено за дискування на 12-14 см і повному виключенні основного обробітку ґрунту – відповідно на 0,46 та 0,73 т/га (таблиця).
Врожайність зерна залежала від рівня мінерального живлення. У середньому за фактором В на неудобреному фоні вона становила 2,99 т/га. Внесення
мінеральних добрив у дозі N45P45K45 під культивацію забезпечувало підвищення врожайності зерна на 0,46 т/га в середньому за роки досліджень. Практично
такий же ефект одержано від внесення N30P30K30 при сівбі, врожайність підвищувалася на 0,38 т/га. Найвище підвищення врожайності зерна кукурудзи спостерігалося за внесення N45P45 під культивацію і N15P15K15 при сівбі – на 0,91
т/га порівняно з неудобреним фоном.
Наведені в таблиці дані свідчать, що залежно від способу основного обробітку ґрунту змінювались показники економічної ефективності вирощування
зерна кукурудзи. Так, у середньому за фактором А за спушування ґрунту на
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глибину 25-27 см порівняно з оранкою (контроль) на 690 грн/га більшим був
умовно чистий прибуток, на 87 грн меншою собівартість 1 тонни зерна, кращими виявилися показники рівня рентабельності. Заміна оранки дискуванням
на глибину 16-18 не впливала негативно на економічну ефективність вирощування зерна. За дискування на 12-14 см та нульового обробітку порівняно з
оранкою умовно чистий прибуток зменшувався відповідно на 560 і 985 грн/га,
собівартість 1 тонни зерна збільшувалась на 75 і 123грн. Вплив способів основного обробітку ґрунту виявився неоднаковим на різних фонах мінерального
живлення.
Таблиця 1 - Врожайність зерна гібрида Моніка 350 МВ та економічна
ефективність його вирощування залежно від обробітку ґрунту і фону живлення (середнє за 2009-2011 рр.)
Врожай- Умовно чистий
Рівень ренСобівартість
ність зерна,
прибуток,
табельносзерна, грн/т
т/га
грн/га
ті,%
Без добрив
3,04
2899
648
147
Оранка на
N45Р45К45
3,62
2758
843
90
25-27 см
N45P45+N15P15K15*
4,17
3590
738
117
(контроль)
N30Р30К30**
3,58
3035
752
113
Без добрив
3,46
3627
552
190
N45Р45К45
3,91
3291
763
110
Спушування
на 25-27см N45P45+N15P15K15*
4,74
4593
637
152
N30Р30К30**
3,87
3529
679
134
Без добрив
3,11
3089
609
163
N45Р45К45
3,52
2653
844
89
Дискування
на 16-18см N45P45+N15P15K15*
3,94
3292
759
110
N30Р30К30**
3,58
3112
728
119
Без добрив
2,82
2954
662
158
N45Р45К45
3,23
2247
911
76
Дискування
на 12-14см N45P45+N15P15K15*
3,48
2607
852
88
N30Р30К30**
3,02
2234
854
87
Без добрив
2,50
2227
714
125
N45Р45К45
2,97
1893
965
66
Нульовий
обробіток N45P45+N15P15K15*
3,19
2215
905
77
N30Р30К30**
2,82
2006
887
80
Примітка: *N15P15K15 при сівбі; **N30P30K30 при сівбі
Обробіток
ґрунту (А)

Фон добрив
(В)

На неудобреному фоні умовно чистий прибуток у середньому за фактором В становив 2959 грн/га. У варіантах з внесенням N45P45K45 під культивацію і N30P30K30 при сівбі цей показник був меншим порівняно з неудобреним
фоном відповідно на 332 та 176 грн/га. Під впливом мінеральних добрив у дозі
N45P45 під культивацію і N15P15K15 при сівбі, навпаки, умовно чистий прибуток
збільшувався на 300 грн/га. Собівартість 1т зерна на неудобреному фоні становила 637 грн. Внесення мінеральних добрив призводило до її збільшення на
141-228 грн. Найбільша собівартість одиниці продукції за внесення N45P45 під
культивацію.
Рівень рентабельності на контролі (оранка на 25-27 см) і за спушування ґрунту на таку ж глибину становив відповідно 117 та 146 %. Заміна оранки
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дискуванням глибину 16-18 см практично не впливала на цей показник, за
дискування на 12-14 см та нульового обробітку він зменшувався до 102 і 87 %
відповідно.
Висновки. 1. За спушування ґрунту на 25 – 27 см порівняно з оранкою на таку ж глибину (контроль) висота рослин і площа листків були більшими відповідно на 14 см і 9,3 %. Під впливом мінеральних добрив вони збільшувались на11-25 см і 4,1-15,1 %.
2. Заміна оранки спушуванням ґрунту забезпечувала збільшення врожайності зерна і умовно чистого прибутку відповідно на 0,40 т/га і 690 грн/га,
зменшення собівартості на 87 грн/т. За дискування на 12-14 см та нульового
обробітку порівняно з оранкою вказані показники значно погіршувались.
3. Найкращий ефект від мінеральних добрив отримано у варіанті з внесенням N45P45 під культивацію і N15P15K15 при сівбі. Порівняно з неудобреним
фоном врожайність зерна і умовно чистий прибуток збільшувались відповідно
на 0,91 т/га і 300 грн/га.
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