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Досліджено елементи продуктивності, рівень 
урожайності та показники якості зерна гібридів ку-
курудзи ТОВ «Монсанто» залежно від попередника у 
виробничих умовах Полтавської області. Вивчено 
вплив пшениці озимої та гороху на формування маси 
качана, маси зерна з качана, показник урожайності, 
маси 1000 зерен та вміст білка у досліджуваних гіб-
ридів. Виділено кращий попередник – горох та реко-
мендовано для вирощування кращі гібриди кукурудзи 
за господарсько-цінними ознаками. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
перед виробниками сільськогосподарської про-
дукції в Україні стоїть завдання значного підви-
щення продуктивності кукурудзи для потреб на-
родного господарства. Вирішити це питання 
можливо за умови застосування високоурожай-
них гібридів, передових енерґозберігаючих тех-
нологій, насіння високої якості тощо. 
Кліматичні умови та ґрунти України повністю 

відповідають біологічним потребам кукурудзи. 
За умов застосування сучасних технологій ви-
рощування та високопродуктивних гібридів, 
урожайність зерна може сягати 80–100 ц/га, що 
зробить дану культуру провідною за рентабель-
ністю в Україні [1, 4]. Тому актуальним залиша-
ється питання вивчення продуктивності та якості 
зерна гібридів кукурудзи залежно від попередни-
ка в умовах Полтавської області. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

в яких започатковано розв'язання проблеми. 
У селекції кукурудзи на підвищення врожаю зер-
на велике значення має сприятливе сполучення 
таких елементів продуктивності, як маса качана і 
маса зерна з качана, кількість рядів зерен на ка-
чані і кількість зерен у ряду, вихід зерна з кача-
на. Один з резервів підвищення врожаю зерна – 
збільшення числа качанів на рослині. Результати 
польових досліджень, проведених на дрібноді-
лянкових польових дослідах у зоні Центрального 
Лісостепу в 2009–2011 рр., свідчать про те, що 
збільшення густоти стояння рослин від 60 до 80–

100 тис./га зумовлює певні морфологічні зміни 
рослини в цілому та качана зокрема, які вплива-
ють на її індивідуальну продуктивність [5]. 
Основний напрям селекції кукурудзи на якість 

зерна – створення гібридів з покращеною якістю 
білка, збалансованого за амінокислотним скла-
дом. Відомо, що кількість білка в зерні кукуру-
дзи становить 10–13 %. Створення високобілко-
вих (16–20 %) гібридів кукурудзи залишається 
одним із важливих завдань для вітчизняних се-
лекціонерів [2–4]. 
Мета досліджень – встановлення рівня форму-

вання елементів продуктивності, урожайності та 
показників якості зерна гібридів кукурудзи залежно 
від попередника в умовах Полтавської області. 
Завдання під час проведення досліджень: 
- визначити рівень формування елементів 

продуктивності (маси качана та маси зерна з ка-
чана), урожайності та показників якості зерна 
(маси 1000 зерен та вмісту білка) у гібридів ку-
курудзи залежно від попередника (гороху і пше-
ниці озимої); 

- виділити цінні джерела за досліджуваними 
ознаками для вирощування кукурудзи у вироб-
ничих умовах Полтавської області. 
Матеріали і методика досліджень. Матеріа-

лом для досліджень були чотири гібриди куку-
рудзи ТОВ «Монсанто» ДКС 3871, ДК 291, PR 
39 А 50, PR 39 R 20. Польові дослідження про-
водили протягом 2012–2014 рр. у виробничих 
умовах ФГ «Сакура – С» Козельщинського ра-
йону Полтавської області.  
Елементи продуктивності та показники якості 

зерна визначали за загальноприйнятою методи-
кою в лабораторії якості зерна Полтавської дер-
жавної аграрної академії. 
Результати досліджень. За роки досліджень 

маса качана у гібридів кукурудзи залежно від 
попередника відповідно становила: після пше-
ниці озимої у 2012 році 179,6–217,3 г, у 2013 ро-
ці 204,2–268,0 г, у 2014 році 205,3–254,8 г; після 
гороху дана ознака була більшою – у 2012 році 
197,5–231,4 г, у 2013 році 220,2–281,0 г, у 2014 
році 206,5–270,4 г (табл. 1). 
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1. Елементи продуктивності у гібридів кукурудзи 

Маса качана, г Маса зерна з качана, г 

Роки  Роки Гібрид 

2012 2013 2014 Середнє 2012 2013 2014 Середнє 

Попередник – пшениця озима 

ДКС 3871 182,3 268,0 254,8 235,0 148,7 218,7 206,9 191,4 
ДК 291 195,4 204,2 205,3 201,6 176,4 182,4 180,7 179,8 

PR 39 А 50 179,6 229,2 219,1 209,3 155,7 195,0 182,5 177,7 
PR 39 R 20 217,3 266,3 253,2 245,6 190,0 224,8 219,2 211,3 

Попередник – горох 
ДКС 3871 197,5 280,0 258,4 245,3 156,6 239,0 200,5 198,7 
ДК 291 205,6 220,2 206,5 210,8 181,0 202,6 194,8 192,8 

PR 39 А 50 198,1 241,4 220,8 220,1 160,4 207,7 186,4 184,8 
PR 39 R 20 231,4 281,0 270,4 260,9 204,9 240,2 235,4 226,8 

 

За середніми даними найбільшою масою ка-
чана характеризувався гібрид PR 39 R 20, у яко-
го даний показник, залежно від попередника, 
становив 245,6 г (після пшениці озимої) і 260,9 г 
(після гороху). 
Ознака маси зерна з качана залежно від попе-

редника у гібридів кукурудзи протягом 2012–
2014 років варіювала таким чином: після пшени-
ці озимої – у 2012 році 148,7–190,0 г, у 2013 році 
182,4–224,8 г, у 2014 році 180,7–219,2 г; після 
гороху – у 2012 році 160,4–204,9 г, у 2013 році 
202,6–240,2 г, у 2014 році 186,4–235,5 г.  
Аналогічно масі качана, показник маси зерна з 

качана залежно від попередника найбільшим був 
у гібрида PR 39 R 20 і відповідно становив 211,3 г 
(після пшениці озимої) і 226,8 г (після гороху).  
У середньому за роки досліджень урожайність 

кукурудзи залежно від попередника більшою 
була у гібрида PR 39 R 20 і становила 10,09–
11,43 т/га. Найменша урожайність спостерігала-
ся у гібрида PR 39 А 50 – 8,30–9,20 т/га.  

2012 рік характеризувався найменшим зна-
ченням даного показника – 6,91–8,82 т/га.  
Так, після попередника пшениця озима найбіль-

шу урожайність мав гібрид PR 39 R 20 (фактор 
А) – 8,37 т/га, який суттєво перевищував за да-
ним показником гібрид ДК 291 (6,91 т/га).  
Після попередника горох спостерігалася ана-

логічна ситуація: гібрид PR 39 R 20 характеризу-
вався суттєво більшим значенням даної ознаки 
(8,82 т/га), порівняно із гібридом PR 39 А 50 
(7,47 т/га). 

За попередниками (фактор В) у гібридів ДКС 
3871 і ДК 291 урожайність після гороху (8,01 т/га 
і 7,73 т/га відповідно) була істотно більшою, ніж 
після пшениці озимої (7,23 т/га і 6,91 т/га відпо-
відно).  
У 2013 році урожайність кукурудзи була най-

більшою – 9,89–13,01 т/га.  
Гібрид PR 39 R 20 після пшениці озимої мав 

найбільшу урожайність (12,45 т/га), за якою іс-
тотно перевищував гібриди ДК 291 (9,89 т/га) і 
PR 39 А 50 (10,08 т/га).  
Після гороху гібрид PR 39 R 20 також харак-

теризувався найбільшою урожайністю (13,01 т/га), 
яка була істотно більшою, порівняно з гібридом 
ДК 291 (10,32 т/га). 
За попередниками гібриди PR 39 А 50 і PR 39 

R 20 після гороху мали суттєво більшу урожай-
ність (10,78 т/га і 13,01 т/га відповідно), порів-
няно з урожайністю після пшениці озимої.  

2014 рік за урожайністю кукурудзи дещо по-
ступався минулому – 7,75–12,45 т/га.  
Гібрид PR 39 R 20 після пшениці озимої харак-

теризувався найбільшою урожайністю (9,45 т/га), 
за якою суттєво перевищував гібрид PR 39 А 50 
(7,75 т/га).  
Аналогічно, після гороху у гібриду PR 39 R 20 

спостерігалося найбільше значення даної ознаки 
(12,45 т/га), яка суттєво перевищувала за дослід-
жуваним показником інші гібриди кукурудзи 
(табл. 2). 
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2. Урожайність гібридів кукурудзи залежно від попередника, т/га 

Роки Гібрид  
(фактор А) 2012  2013  2014  Середнє 

Попередник – пшениця озима (фактор В) 

ДКС 3871 7,23 10,81 8,90 8,98 
ДК 291 6,91 9,89 8,19 8,33 

PR 39 А 50 7,12 10,08 7,75 8,30 
PR 39 R 20 8,37 12,45 9,45 10,09 

Попередник – горох (фактор В) 
ДКС 3871 8,01 11,05 10,07 9,71 
ДК 291 7,73 10,32 9,91 9,32 

PR 39 А 50 7,47 10,78 9,22 9,20 
PR 39 R 20 8,82 13,01 12,45 11,43 

Середнє по досліду = 9,32 

НІР05 
 фактор (А) 1,32 2,34 1,67  

НІР05 
 фактор (В) 0,53 0,45 1,51  

НІР05 взаємодія 
фактор (АВ) 2,03 2,09 1,70  

3. Показники якості зерна у гібридів кукурудзи 

Маса 1000 зерен, г Вміст білка, % 
Роки Роки 

Гібрид 
2012 2013 2014 Середнє 2012 2013 2014 Середнє 

Попередник – пшениця озима 

ДКС 3871 348,0 360,3 352,4 353,6 10,1 11,0 11,8 10,9 

ДК 291 250,6 259,8 250,8 253,7 10,5 11,3 11,5 11,1 
PR 39 А 50 300,6 304,7 297,5 300,9 9,8 10,6 10,8 10,4 
PR 39 R 20 332,1 347,1 336,4 338,5 9,8 10,8 10,3 10,3 

Попередник – горох 

ДКС 3871 360,1 381,9 385,5 375,8 10,9 12,0 12,5 11,8 
ДК 291 270,4 281,2 275,5 275,7 11,3 12,8 12,6 12,2 

PR 39 А 50 312,5 317,4 310,8 313,5 10,5 11,2 11,5 11,1 
PR 39 R 20 352,8 364,1 358,5 358,4 10,3 11,3 11,7 11,1 

 

За попередниками гібриди ДК 291 і PR 39 R 
20 характеризувалися істотно більшою урожай-
ністю після гороху (9,91 т/га і 12,45 т/га відповід-
но), порівняно з урожайністю після пшениці 
озимої.  
За середніми даними найбільшою урожайністю 

характеризувався гібрид кукурудзи PR 39 R 20 

після попередника – горох (понад 11,0 т/га). 
Показник маси 1000 зерен у гібридів кукуру-

дзи за роки досліджень залежно від попередника 
відповідно становив: після пшениці озимої – у 
2012 році 250,6–348,0 г, у 2013 році 259,8–360,3 г, 
у 2014 році 250,8–352,4 г; після гороху був біль-
шим – у 2012 році 270,4–360,1 г, у 2013 році 
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281,2–381,9 г, у 2014 році 275,5–385,5 г (табл. 3). 
Найбільшою масою 1000 зерен характеризу-

вався гібрид ДКС 3871, у якого середнє значення 
даної ознаки становило 353,6 г (після пшениці 
озимої) і 375,8 г (після гороху). 
Вміст білка у досліджуваних гібридів залежно 

від попередника варіював у таких межах: після 
пшениці озимої – у 2012 році 9,8–10,5 %, у 2013 
році 10,6–11,3 %, у 2014 році 10,3–11,8 %; після 
гороху – у 2012 році 10,3–11,3 %, у 2013 році 
11,2–12,8 %, у 2014 році 11,5–12,6 %.  
За вмістом білка можна виділити гібрид куку-

рудзи ДК 291 – 11,1 % (після пшениці озимої) і 
12,2 % (після гороху). 
Висновки: 
1. За результатами досліджень елементів про-

дуктивності, рівня урожайності та показників 
якості зерна у гібридів кукурудзи можна виділи-
ти кращий попередник – горох. 

2. Гібрид PR 39 R 20 відмічено за масою кача-
на, масою зерна з качана та рівнем урожайності.  

3. Гібрид ДКС 3871 характеризувався найбіль-
шою масою 1000 зерен. 

4. Гібрид ДК 291 виділено вмістом білка. 
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