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ВПЛИВ ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ СТРОКАМИ СІВБИ 

Ранні строки посіву кукурудзи забезпечили більшу продуктивність ранньо-
стиглого і середньораннього гібридів, а більш пізні - середньостиглого. Це зумовлено 

адаптивним потенціалом на еколого-генетичній основі кожного із різностиглих 

гібридів, що дає змогу забезпечити прискорення процесів росту і розвитку рослин та 

їх високу продуктивність. 

Для формування високого врожаю сучасними інтенсивними гібридами 
кукурудзи в умовах центрального Лісостепу важливо, щоб гідротермічні 
ресурси регіону найбільшою мірою відповідали біологічним вимогам рослин 
до факторів життя, особливо вологи грунту та ефективних температур. 

При нестачі вологи в період сівба-сходи посилюється витрата сухої 

речовини насінини на дихання, а на першому етапі органогенезу рослин 

кукурудзи порушується процес ділення клітин і можна очікувати значних 

втрат урожаю (Щербак B.C. и др., 1992). Особливо обмежується ріст рослин і 

продуктивність кукурудзи при нестачі вологи після утворення шостого листа, 

оскільки в цей період закладаються зачатки піхв листків і бокових пагонів, з 

яких на наступних етапах утворюються качани (Володарский Н.И., 1975). 

Значною мірою впливають опади на ріст і розвиток рослин кукурудзи в період 

цвітіння-запліднення (Уэллес Г., Бресман Е., 1956). Однак, І.В. Кожухов 

(1947) прийшов до висновку, що не тільки зволоженість грунту в результаті 

опадів у критичний період розвитку кукурудзи є основною умовою 

одержання її високого врожаю, а й максимальне збереження на той час у 

грунті запасів вологи, створених осінньо-зимово-весняними і ранніми літніми 

опадами. Довгий час кукурудза може перебувати у стані зав'ядання, 

зберігаючи здатність після опадів відновлювати життєдіяльність, утворювати 

генеративні органи (Андреенко С.С., Купермак Ф.М., 1959). 

У науково-дослідних установах Англії підрахували, що для одержання 

урожаю кукурудзи з умістом сухої речовини 24 % потрібно 681 °С 

ефективних температур, а ЗО % - 773
С
С (Phipps R., Fulford P., 1979). У Франції 

вважають, що для накопичення ЗО % сухої речовини рослинам кукурудзи 

необхідна сума ефективних температур 575°С (Converleur I., 1983). Настання 

фази повних сходів кукурудзи забезпечує сума ефективних температур 

80-100°С. У період листоутворення кукурудзі необхідна сума ефективних 

температур, яка є пропорційною появі кількості листків за цей період (на один 

лист припадає 30-32°С) (Чирков Ю.И., 1969). 
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Мета досліджень ~ визначити оптимальні строки посіву різностигд 
гібридів кукурудзи у зв'язку з їх адаптивним потенціалом на еколого- 
генетичній основі, що дає змогу забезпечити прискорення процесів ростів 
розвитку рослин та їх високу продуктивність.  

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводились у 1994- 
1996 pp. у Жахнівському колективному сільськогосподарському підприємстві 
Тиврівського району Вінницької області. Грунт у досліді - сірий, лісовий 
опідзолений з умістом гумусу 2,1-2,4 (за Тюриним), легкогідролізованого азоту 
– 7-9 мг на 100 г фунту. Гідролітична кислотність - 3,3-3,5, сума увібравших 
основ -14,6-16,8 мг-екв, на 100 г грунту, pH сольової витяжки - 5,2-5,3.  

Агротехніка досліду - загальноприйнята в зоні. Площа облікової ділянки 
- 100 м

2
. Повторність у досліді - чотириразова.  

У досліді висівалися різностиглі гібриди кукурудзи: ранньостиглий - Ко 
лективний 100 СВ, середньоранній Дніпровський 273 АМВ, середньостигИ 
лий Піонер 3978 СВ при міжрядді 70 см і густоті рослин 80 тис./га. щ 

Результати досліджень. Наші дослідження свідчать про найбільшу 
сприятливість для продуктивності гібридів кукурудзи ранніх строків сівби за  
умов більшої кількості ефективних температур, продуктивної вологи до 
викидання волоті при коротшій тривалості цього періоду, порівняно з більш 
пізніми строками сівби (7 і 12.05). Це забезпечило більший збір сухої 
речовини (132-156 ц/га) (таблиці 1-4).  

Виявлена суттєва кореляційна залежність між сумою ефективних 
температур і тривалістю вегетаційного періоду кукурудзи (г = 0,546), а також

 

між сумою ефективних температур і збором сухої речовини (г = 0,789). 
Залежність величини збору сухої речовини кукурудзи від суми 

ефективних температур у період листоутворення відсутня. Проявляється 
закономірність, яка свідчить про те, що рослинам кукурудзи важлива не 
стільки величина суми ефективних температур, а відрізок часу, за який вона 
накопичена (чим він коротший, тим більша продуктивність). 

Дослідженнями доведено, що ранній строк сівби забезпечує більшу 
продуктивність ранньостиглого і середньораннього гібрида кукурудзи на 
7-10 ц/га до періоду формування зерна (табл. 4). Це пов'язано з 
використанням більшої кількості продуктивної вологи орного шару грунту 
на 15-17 мм у період листоутворення і на 14-19 мм у генеративній стадії. У 
фазі воскової стиглості зерна збір сухої речовини середньораннього гібрида, 
порівняно з ранньостиглим, більший на 4 ц/га, а середньораннього - на 14 
ц/га. Пізній строк сівби кукурудзи (12.05) веде до більшої тривалості 
генеративної стадії росту і розвитку гібридів кукурудзи (30-40 днів) і в 
цілому вегетаційного періоду (96-114 днів), порівняно з раннім строком 
посіву (28.04) – відповідно 21-36 і 74-96 днів. Для досягнення оптимальної 
продуктивності гібридам кукурудзи потрібно накопичити значно більшу 
кількість ефективних температур (на 40-80°С). 

114 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

Висновок: Ранні строки посіву кукурудзи (28.04 і 02.05) забезпечили більшу 
продуктивність ранньостиглого і середньораннього гібридів /відповідно 134 і 
151-149 ц/га сухої речовини) завдяки їх адаптаційному потенціалу« кращому 
використанню продуктивної вологи орного шару грунту; короткому 
вегетаційному періоду - їх цвітіння та налив зерна відбуваються до настання 
посушливого - періоду. Більша висота сонцестояння в ранні календарні 
строки періоду листоутворення сприяє переважанню у світловому спектрі 
короткохвильових червоних променів (їх енергія у - процесі: фотосинтезу 
іонізує хлорофіл), які найінтенсивніше впливають на формування органічної 
речовини. 

Більш «пізні строки посіву кукурудзи (07.05 і 12.05) сприяли підвищенню 
продуктивності середньостиглого гібрида, що обумовлено його генетичною 
природою: подовженістю міжфазних періодів репродуктивної стадії, 
ремонтантністю. 
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Влияние гидротермическнх условий на продуктивность гибридов кукурузы 

в связи со сроками посева 

О.В. Князюк 
Ранние сроки посева кукурузы обеспечили большую продуктивность ранне-

спелого и среднераннего гибридов, а более поздние - среднеспелого. Это обуслов-
лено адаптивным потенциалом на эколого-генетической основе каждого из 
разно-спелых гибридов, что дает возможность обеспечить ускорение процессов 
роста и развития растений и их высокую продуктивность. 

Tbe influence of the hydrothermal conditions on the productivity of the hybrids of 
maize in connection with the terms of sowing 

O.Knyazyuk 
The early terms of sowing of maize ensured higher productivity of early - riping and 

middle-riping hybrids and later sowing favour rising of productivity of middle-riping sorts. 
It is determined by the adaptative potential on the ecology genetics base of every kind 
of different riping hybrids that gives the possibility to ensure the acceleration of the 

processes of growth and development of the plants and their hign productivity. - 


