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Викладено результати досліджень з вивчення впливу передпосівної 
обробки насіння мікропрепаратом «Поліміксобактерин» та позакореневих 
підживлень мікродобривом «Мікро-Мінераліс» (кукурудза) та біостимулятора 
росту «Стимпо» на висоту рослин середньораннього гібриду кукурудзи Арія в 
умовах Лісостепу правобережного, як за окремого використання, так і у 
комплексі. Висота рослин кукурудзи у фазу цвітіння за рахунок комплексного 
використання обробки насіння «Поліміксобактерином» та позакореневого 
підживлення «Мікро-Мінераліс» (кукурудза)+«Стимпо» порівнянно з 
контролем зросла до 213 см. У фазу молочної стиглості висота рослин 
кукурудзи становила 208 см, а застосування позакореневого підживлення 
«Мікро-Мінераліс» (кукурудза)+«Стимпо» забезпечило зростання на 6 см 
порівняно з контролем. За рахунок лише обробки насіння висота гібриду Арія 
зросла до 212 см. Застосування разом з обробкою насіння позакореневого 
підживлення «Мікро-Мінераліс» (кукурудза)+«Стимпо» забезпечило зростання 
на 10 см порівняно з контролем. 

Ключові слова: кукурудза, гібрид, висота, мікродобрива, біостимулятор, 
поліміксобактерин. 

Табл.1. Літ.15. 
 

Постановка проблеми. За виробництвом зерна кукурудзи Україна займає 
п’яте-сьоме місце в світі, а за експортом посідає третє місце, відразу після 
основних виробників та експортерів [1]. Україна досягла максимальних 
масштабів розвитку галузі. Більш придатними для її вирощування є природно-
кліматичні умови Лісостепу. Вирощування кукурудзи у Степовій зоні доцільне 
при застосуванні зрошення.  

За рахунок розширення генетичного потенціалу гібридів шляхом 
залучення до селекційного процесу вихідного матеріалу з цінними 
господарськими ознаками і властивостями, відбувається збільшення 
виробництва зерна кукурудзи [2, 3].  

Тому важливим напрямком роботи вітчизняних селекціонерів є створення 
гібридів інтенсивного типу з високим рівнем урожайності [4].  

Крім цього, реалізація наявного агроресурсного потенціалу регіонів 
досягається шляхом застосування значних ресурсних джерел антропогеного 
походження, зокрема: мінеральних добрив, меліорантів, засобів захисту рослин 

5 
 



ISSN 2476626 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО                 Рослинництво, сучасний стан                                         №8  
                        ТА ЛІСІВНИЦТВО                                    та перспективи розвитку                                             2018 
 
і поливної води. Високий рівень інтенсифікації агротехнологій у рослинництві 
пов’язаний з додатковими фінансовими затратами, які можуть негативно 
відбиватися на собівартості продукції.  

Крім того, без додаткових антропогенних ресурсів значно підвищити 
ефективність аграрного виробництва можна шляхом впровадження 
низькозатратних технологій підвищення продуктивності посівів із 
використанням стимуляторів росту рослин, бактеріальних препаратів і 
мікродобрив. Технології їх окремого застосування вивчені досить детально, 
однак доцільність комплексного використання не досліджувалася [5]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За даними Ф.М. Куперман, 
однією із головних ознак, що визначає ріст i розвиток рослин, є висота. Тому 
відомості про темпи росту і розвитку рослин кукурудзи в онтогенезі дають 
можливість своєчасно впливати на процес формування високої продуктивності 
культури [6]. 

Висота рослин є одним з важливих біометричних показників росту 
кукурудзи. Залежно від технологічних прийомів і погодних умов вирощування 
даний показник може змінюватись. Стебло характеризується сильним ростом і 
високою щільністю [7].  

Між висотою стебла і скоростиглістю сорту чи гібриду відмічена від’ємна 
кореляція. Разом із цим кожен із цих показників знаходиться під сильним впливом 
умов зовнішнього середовища [8]. 

Спостереження Сатановської І.П. [9] у 2013 році показали, що найбільший 
приріст висоти рослин у фазі молочно-воскової стиглості зерна кукурудзи 
відбувався при проведенні позакореневого підживлення мінеральним добривом 
«Еколист» багатокомпонентний та його поєднання з «Емістимом С» на фоні 
передпосівної обробки насіння стимулятором росту «Емістим С». 

Згідно досліджень Лавриненка Ю.О., Гожа О.А. [10] головними 
факторами, що впливали на ріст рослин у висоту, є параметри гібридів 
кукурудзи різних груп стиглості, регулятори росту та мікродобрива. Висота 
рослин змінювалась залежно від фази росту різних гібридів, видів препаратів 
для передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення. Залежно від 
цих факторів впливу вона коливалася у фазу молочної стиглості зерна від  
225 до 281 см. 

Щодо біометричних показників (висота рослин і закладання качанів, 
діаметр стебла, кількість листків та їх площа), то в середньому за роки 
досліджень, як на фоні застосування мінеральних добрив, так і без них, 
спостерігалася тенденція до їх збільшення при обприскуванні кукурудзи 
комплексними рідкими добривами у фазі 3-5 листків.  

Найбільші значення цих показників зафіксовано на фоні без внесення 
добрив при обприскуванні рослин препаратом «Реаком Р», а на мінеральному 
фоні – при використанні комплексного мікродобрива «Реаком Плюс» [11]. 
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Методика та умови досліджень. Польові дослідження проводились на 

дослідному полі Вінницького національного аграрного університету, впродовж 
2015-2017 рр. Ґрунтовий покрив представлений сірими лісовими ґрунтами. 
Схемою досліду передбачено дослідити дію і взаємодію трьох факторів:  
А – гібриди; В – передпосівна обробка насіння; С – позакореневі підживлення. 

Підготовка та обробіток ґрунту під кукурудзу у досліді проводились 
відповідно до рекомендованих технологій для умов Правобережного Лісостепу 
України, крім факторів які вивчалися. Вони сприяли збереженню вологи в 
ґрунті та його вирівнянності. 

Градація досліджуваних факторів становила 4х2х3. Повторність досліду 
чотириразова. Розміщення варіантів – систематичне, у чотири яруси. Площа 
облікової ділянки – 50 м2, загальної – 66 м2. 

Посів здійснювали у третій декаді квітня. Для посіву використовували 
гібрид кукурудзи середньоранньої групи стиглості Арія (ФАО 280). Перед 
посівом проводили обробку насіння мікробіологічним препаратом 
«Поліміксобактерин» з нормою витрати препарату – 60 мл на одну гектарну 
норму насіння. Препарат «Поліміксобактерин» (Bacillus polymyxa) на основі 
активних штамів фосформобілізуючих бактерій, який було вироблено у 
Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 
виробництво НААН, є екологічно чистим біологічним добривом і відіграє роль 
стимулятора живлення та розвитку сільськогосподарських культур з нормою 
витрати препарату – 3 л/т насіння. «Поліміксобактерин» призначено для 
поліпшення фосфорного живлення кукурудзи (еквівалентне внесенню  
15-30 кг д. р. мінеральних фосфорних добрив) [12].  

Також на відповідних варіантах досліду проводились позакореневі 
підживлення комплексним мікродобривом «Мікро-Мінераліс» (кукурудза)  
(1,5 л/га) у фазі 7-9 листків та біостимулятором росту «Стимпо» (25 мл/га) у 
фазі 5-9 листків [13]. 

«Мікро-Мінераліс» (кукурудза) – це рідке комплексне мікродобриво, яке 
містить мікро- та макроелементи, що відповідають всім фізіологічним вимогам 
кукурудзи і є найбільш необхідними для її росту та розвитку [14]. 

Біостимулятор росту «Стимпо» – новітній композиційний препарат 
біологічного походження, в основу дії якого покладений синергійний ефект 
взаємодії продуктів біотехнологічного культивування грибів-мікроміцетів з 
кореневої системи женьшеню і продуктів життєдіяльності бактерій 
Streptomyces Avermetilis – аверсектину. До складу препарату входить 
біопрепарат з антипаразитарною дією [15]. 

Контрольним варіантом на дослідній ділянці було прийнято варіант, де не 
проводили передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Результати досліджень 
свідчать, що в середньому за три роки в умовах Лісостепу правобережного 
висота рослин  кукурудзи  досліджуваного  середньораннього гібриду Арія  
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збільшувалась залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень. 

Висота рослин у фазу 12 листків (табл. 1) на контролі становила 126 см, а 
за використання позакореневого підживлення «Мікро-Мінераліс» (кукурудза) 
зросла до 128 см. Використання комплексу препаратів «Мікро-Мінераліс» 
(кукурудза)+«Стимпо» забезпечило збільшення висоти рослин кукурудзи до 
130 см. Обробка насіння кукурудзи мікробіологічним фосформобілізуючим 
препаратом призвела до збільшення висоти рослин порівняно з контролем до 
128 см. За умови використання комплексу обробки насіння 
«Поліміксобактерином» та позакореневого підживлення «Мікро-Мінераліс» 
(кукурудза) висота зросла до 131 см. При застосуванні обробки насіння 
«Поліміксобактерином» та позакореневого підживлення мікродобривом 
«Мікро-Мінераліс» (кукурудза) разом з біостимулятором росту «Стимпо», 
висота рослин кукурудзи порівняно з контролем зросла на 7 см. 

Таблиця 1 
Висота рослин за фазами розвитку середньораннього гібриду кукурудзи 

Арія залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень, 
(середнє за 2015-2017 рр.), см 

 
У фазу молочної стиглості висота рослин кукурудзи становила 208 см, а за 

використання позакореневого підживлення «Мікро-Мінераліс» (кукурудза) 
+«Стимпо» висота зросла на 6 см порівняно з контролем. За рахунок 
використання обробки насіння висота гібриду Арія зросла до 212 см. 
Застосування разом з обробкою насіння позакореневого підживлення «Мікро-
Мінераліс» (кукурудза)+«Стимпо» висота зросла на 10 см порівняно з 
контролем. 

Гібрид 
(фактор А) 

Передпосівна 
обробка 
насіння 

(фактор В) 

Позакореневе 
підживлення 
(фактор С) 

Фази розвитку рослин 

12 
листків Цвітіння молочна 

стиглість 

А
рі

я 

Без обробки 

Без обробки 126 203 208 

Мікро-Мінераліс 
(кукурудза) 128 208 212 

Мікро-Мінераліс 
(кукурудза) + 

Стимпо 
130 209 214 

Поліміксо-
бактерин 

Без обробки 128 208 212 
Мікро-Мінераліс 

(кукурудза) 131 212 216 

Мікро-Мінераліс 
(кукурудза) + 

Стимпо 
133 213 218 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже згідно 
результатів досліджень, передпосівна обробка насіння мікробіологічним 
препаратом «Поліміксобактерин» та позакореневі підживлення мікродобривом 
«Мікро-Мінераліс» (кукурудза) і біостимулятором росту «Стимпо» збільшують 
висоту рослин середньораннього гібриду кукурудзи Арія в умовах Лісостепу 
правобережного як за окремого використання, так і у комплексі. У фазі 
молочної стиглості висота рослин за використання даних препаратів зростає від 
208 до 218 см. 
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АННОТАЦИЯ 

ВЫСОТА РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ВЫРАЩИВАНИЯ 

 

Изложены результаты исследований по изучению влияния предпосевной 
обработки семян микропрепаратом «Полимиксобактерин» и внекорневых 
подкормок микроудобрением «Микро-Минералис» (кукуруза) и 
биостимулятором роста «Стимпо» на высоту гибридов кукурузы Ария в 
условиях Лесостепи правобережной. Высота растений кукурузы в фазу 
цветения за счет комплексного использования обработки семян 
«Полимиксобактерином» и внекорневой подкормки «Микро-Минералис» 
(кукуруза)+«Стимпо» по сравнению с контролем возросла до 213 см. В фазу 
молочной спелости высота растений кукурузы составляла 208 см, а 
применение внекорневой подкормки «Микро-Минералис» (кукуруза)+«Стимпо» 
обеспечило прирост на 6 см по сравнению с контролем. За счет только 
использования обработки семян высота гибрида Ария выросла до 212 см. 
Применение вместе с обработкой семян внекорневой подкормки «Микро-
Минералис» (кукуруза)+«Стимпо» обеспечило прирост на 10 см по сравнению с 
контролем. 

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, высота, микроудобрения, 
биостимулятор, полимиксобактерин. 

Табл. 1. Лит. 15. 
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ANNOTATION 

THE HEIGHT OF CORN PLANTS DEPENDS ON TECHNOLOGICAL  
GROWING METHODS  

The results of studies the effects of pre-sowing treatment of seeds with the 
preparation “Polimiksobakteryn”, as well as foliar nutrition with the  fertilizer 
“Micro Mineralis” (corn) and the growth biostimulator “Stympo” on the height of  
the corn hybrids in the conditions of Right bank Forest-steppe. The height of corn 
plants in the flowering phase due to the complex use of seeds with the preparation 
Polimiksobakteryn as well as foliar nutrition with the “Micro Mineralis” 
(corn)+Stimpo increased to 213 cm in comparison with control. In the phase of milk 
ripeness, the height of corn plants was 208 cm, and the application of foliar nutrition 
“Micro Mineralis” (corn)+“Stimpo” provided a growth of 6 cm compared to 
control. Due to the use of seed treatment, the height of the hybrid Aria increased to 
212 cm. The application, together with the treatment of the seeds of foliar nutrition, 
“Micro Mineralis” (corn)+“Stimpo” ensured an increase of 10 cm compared with 
the control. 

Keywords: maize, hybrid, height, microfertilizers, biostimulants, 
polymicobacterium. 

Tabl. 1. Lit. 15. 
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