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ЯКІСТЬ ЗЕРНА ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ  

РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ  

ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ  

 
Одним із найважливіших елементів поживної цінності зерна кукурудзи 

є критерії оцінки за показниками якості, що дозволяє визначити потребу в тих 

чи інших елементах живлення. Вона є унікальною, оскільки в зерні цієї 

культури знаходиться 80 % усіх поживних речовин, які потрібні для розвитку 

людського організму, та мікроелементи в засвоюваній формі. Першочергова 

роль у підвищенні якості зерна кукурудзи належить саме селекції, яка 

спрямована на створення високобілкових форм. Відомо, що хімічний склад 

зерна кукурудзи може значно змінюватися залежно від умов вирощування: за 

високих температур накопичення білка більш інтенсивне, пізньостиглі форми 

в посушливі роки мають у зерні більшу його кількість. Потрібно ретельно 

добирати гібриди до конкретної ґрунтово-кліматичної зони для успішного 

регулювання продуктивності й підвищення якості зерна з урахуванням їх 

біологічних вимог та розробити ефективні агрозаходи вирощування, 

спрямовані на процеси, які відбуваються в рослинах у різні фази їхнього росту 

й розвитку. 

Дослідження, проведені в відділі насінництва та насіннєзнавства 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН впродовж 

2019–2021 рр., підтвердили, що залежно від норми внесення мінеральних 

добрив на сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах Західного Лісостепу 

України врожайність кукурудзи була обумовлена й групою стиглості гібриду. 

Обґрунтовано норми внесення мінеральних добрив N120P90K90 і N150P90K90, за 

яких приріст урожайності до контролю (без добрив) становив 0,81–0,84 і 2,19–

2,20 т/га. Визначено формування вищої маси 1000 зерен на 8,8–11,5 і 11,9–

12,1 г, яке проходило під впливом здатності гібридів різних груп стиглості 

позитивно реагувати на погодні чинники та системи мінерального живлення. 

На варіантах мінерального живлення рослин вологість зерна кукурудзи в фазі 

повної стиглості переважала контроль (без добрив). Доведено, що якість зерна 

залежала від групи стиглості гібриду та норми внесення мінеральних добрив.  
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У гібридів ранньостиглої групи вміст протеїну зростав від 10,26 до 11,18 % за 

норми N150P90K90, у середньоранніх – з 10,36 до 11,45 %; за вмістом жиру, 

клітковини, золи, БЕР (абсолютно суха речовина) проходило незначне 

зниження показників. 

Ключові слова: кукурудза, ФАО, група стиглості, врожайність зерна, 

маса 1000 зерен, вологість зерна, хімічний склад зерна, мінеральні добрива. 

 

Valentyna Hlyva, Andriі Hadzalo, Halyna Hereshko, Oxana Sluchak, 

Mуroslav Pashchak 

Institute of Agriculture of Carpathian Region NAAS 

Grain quality of corn hybrids of different ripeness groups depending on 

the application rates of mineral fertilizers 

One of the most important elements of the nutritional value of corn grain is 

the evaluation criteria for quality indicators, which make it possible to determine the 

need for certain nutrients. It is unique, because the grain of this crop contains 80% 

of all nutrients that are needed for development of human body, and microelements 

in a digestible form. The primary role in improving the quality of corn grain belongs 

to selection aimed at creating high-protein forms. It is known that the chemical 

composition of corn grain can vary significantly depending on the growing 

conditions: at high temperatures the accumulation of protein is more intense, late-

ripening forms in dry years have a larger amount of protein in the grain. It is 

necessary to carefully select hybrids for a specific soil-climatic zone in order to 

successfully regulate productivity and improve quality of grain, taking into account 

their biological requirements, and to develop effective cultivation agromeasures 

aimed at the processes occurring in plants in different phases of their growth and 

development. 

Studies conducted in the department of seed production and seed science of 

the Institute of Agriculture of Carpathian Region of National Academy of Sciences 

of Ukraine during 2019–2021, confirmed that depending on the rate of mineral 

fertilizers' application on gray forestal surface-gleyed soils of Ukrainian Western 

Forest-Steppef corn yield was also determined by the maturity group of the hybrid. 

The application rates of mineral fertilizers N120P90K90 and N150P90K90 are 

substantiated, at which the increase in yield compared to the control (without 

fertilizers) was 0.81–0.84 and 2.19–2.20 t/ha. The formation of a higher mass of 

1000 grains by 8.8–11.5 and 11.9–12.1 g was determined, which took place under 

the influence of the ability of hybrids of different ripeness groups to respond 

positively to weather factors and mineral nutrition systems. In the variants of 

mineral nutrition of plants, the moisture content of corn grain in the phase of full 

ripeness prevailed in the control (without fertilizers). It is proved that the quality of 

grain depended on the ripeness group of the hybrid and the norms of applied mineral 

fertilizers. In hybrids of the early ripening group, the protein content increased from 

10.26 to 11.18% at the norm of N150P90K90, in the middle early ones – from 10.36 to 

11.45%; in terms of the content of fat, fiber, ash and NFE (nitrogen-free extractives 

of absolutely dry matter) there was a slight decrease in indicators. 
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Вступ. Розвиваючи всі ресурсні можливості щодо вирощування 

кукурудзи, наша держава стає одним із провідних постачальників 

зерна на світовому ринку. Якщо в структурі посівних площ у 2002 р. 

ця культура займала 3,5 %, то в 2018 р. – 32 %. Валовий збір сягає 

35,8 млн т, а середня врожайність – 7,84 т/га.  

На розширення площ під кукурудзою вплинула ефективність її 

виробництва, яка збільшилася з 6,3 до 50,7 %, а це сприяє швидкому 

зростанню галузі АПК та економіки держави загалом [19].  

Залежно від напряму використання зерна зумовлюються 

критерії його оцінки за показниками якості, що є одним із 

найважливіших елементів його поживної цінності, дозволяє визначити 

потребу людини і тварини у тих чи інших елементах живлення. У 

харчових цілях найбільшу увагу приділяють вмісту білка, від якого 

залежить ціна на продукцію і рентабельність виробництва [2, 10]. 

А. М. Влащук, О. С. Колпакова, О. П. Конащук стверджують, 

що на зрошуваних землях степової зони Півдня України висока якість 

зерна кукурудзи формується під впливом гібридного складу, строків 

сівби та густоти стояння рослин. Серед досліджуваних авторами 

гібридів найвищі показники якості зерна, зокрема вміст білка 9,39 %, 

зафіксовано в ранньостиглого гібриду Тендра, крохмалю – 71,16 % у 

середньостиглого Каховський, а жиру – 3,94 % у середньораннього 

Скадовський [3]. 

Дослідження вчених Р. А. Вожегової та Я. В. Белова 

підтверджують таку ж закономірність [6]. 

В умовах концентрації виробництва кукурудзи складаються 

оптимальні умови для розвитку певних груп шкідників, хвороб та 

бур’янів, які негативно впливають на отримання зерна доброї якості [7, 

8, 15]. 

В. Д. Паламарчук та інші встановили залежність якості зерна 

кукурудзи від впливу фракцій висіяного насіння, глибини його 

загортання, строків сівби, загущення посівів [5, 13, 14, 27, 29].  

Відомо, що хімічний склад зерна кукурудзи може значно 

змінюватися залежно від умов вирощування. За високих температур 

накопичення білка більш інтенсивне. Пізньостиглі форми в посушливі 

роки мають у зерні більшу його кількість, ніж у роки з достатньою 

вологозабезпеченістю [9, 26, 28]. 
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Однак першочергова роль у підвищенні якості зерна кукурудзи 

належить саме селекції, яка спрямована на створення високобілкових 

(16–20 %) форм. За широкого використання в селекції мутантних генів 

о2 і fl2 проходить пригнічення синтезу зеїну з одночасним 

підвищенням кількості глютелінів й інших фракцій білка, багатих на 

лізин [1, 12, 25]. 

Створення методом беккросу високолізинових ліній за участю 

генів о2 і fl2 дозволило одержати гібриди із вмістом білка 14–16 % і 

рівнем лізину в білку 4,5–5,0 проти 2,0–2,5 % у звичайної кукурудзи. 

Проте такі гібриди не знайшли значного поширення у виробництві, 

оскільки поступалися за врожайністю звичайним гібридам на 10–15 %. 

Причина цього – борошниста структура ендосперму лізинової 

кукурудзи, що позначається на зниженні маси 1000 зерен і натури 

зерна. Підвищена вологість такого зерна обумовлювала зниження 

стійкості до хвороб і збільшення ступеня травмування зерна [17, 18]. 

Отже, для успішного регулювання продуктивності й 

підвищення якості зерна кукурудзи потрібно ретельно добирати 

гібриди для конкретної ґрунтово-кліматичної зони з урахуванням їх 

біологічних вимог та розробити ефективні агрозаходи вирощування, 

спрямовані на процеси, які відбуваються в рослинах у різні фази 

їхнього росту й розвитку. 

Метою наших досліджень було визначення хімічного складу 

зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від норм 

внесення мінеральних добрив у зоні Західного Лісостепу України. 

Матеріали і методи. Досліди проводили впродовж 2019–

2021 рр. на полях сівозміни відділу насінництва та насіннєзнавства 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. 

Вивчали гібриди кукурудзи: Почаївський 190 МВ, ДН Меотида, ДН 

Хортиця, Оржиця 237 МВ (оригінатор – Державна установа Інститут 

зернових культур НААН, м. Дніпро).  

Загальна площа посівної ділянки – 60 м2, облікова – 50 м2. 

Повторність – триразова, розміщення варіантів – систематичне.  

За роки наших досліджень погодні умови були контрастними. 

Вегетаційні періоди характеризували як нетипові, оскільки в усі місяці 

температура повітря і сума опадів були вищими порівняно з 

середньобагаторічними даними. 

Ґрунт дослідних ділянок – сірий лісовий поверхнево оглеєний 

легкосуглинковий, який характеризується такими показниками: вміст 

гумусу (за Тюріним) – 1,7 %, сума увібраних основ – 13,7 мг-екв на 100 г 

ґрунту, лужногідролізований азот (за Корнфілдом) – 89,6 мг/кг ґрунту, 
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рухомий фосфор і обмінний калій (за Кірсановим) – відповідно 69,5 і 

68,0 мг/кг ґрунту. За градацією такий ґрунт має дуже низьке 

забезпечення азотом, середнє – фосфором і низьке – калієм. Реакція 

ґрунтового розчину (рНсол – 5,4) – слабокисла. 

Агротехніка вирощування, за винятком факторів, які поставлені 

на вивчення, – загальноприйнята для культури в цій зоні. Попередник 

– ріпак озимий. Строк сівби – оптимальний. Норма висіву насіння 

гібридів – 75 тис. схож. нас./га. (ранньостиглі) і 80 тис. схож. нас./га 

(середньоранні). Фунгіцидний протруйник – авіценна (0,5 л/т, д.р. – 

тебуконазол, 50 г/л + прохлораз, 250 г/л + крезоксим-метил, 50 г/л). 

Гербіцид – аденго (0,5 л/га, д.р. – ізокзафлютол, 225 г/л + тієнкарбазон-

метил, 90 г/л + ципросульфамід, 150 г/л). Інсектицид: залп (1,2 л/га, 

д.р. – хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л). 

За допомогою біометричної та морфологічної діагностики і 

фенологічних спостережень встановлювали зміни росту й розвитку 

рослин, пов'язані з утворенням органів – листків, стебел, качана, за 

методиками [11, 20, 22]. 

Облік урожаю проводили методом прямого комбайнування 

ділянок дослідів з наступним зважуванням і перерахунком отриманих 

даних на стандартну вологість зерна, статистичну обробку даних – 

методом дисперсійного аналізу (Excel, Statistica 6.0) за 

Ушкаренком В. О. та ін. [21]. 

Результати та обговорення. Сприятливі погодні умови, 

ефективна родючість ґрунту та вплив попередника обумовили 

формування високої середньої врожайності зерна гібридів кукурудзи – 

4,77 т/га (контроль) ранньостиглої групи з нормою висіву насіння 

75 тис. схож. нас./га та 5,26 т/га – середньоранньої (80 тис. схож. 

нас./га) за НІР0,05 = 0,10 т/га (рис.). 

За норми мінеральних добрив N120P90K90 продуктивність 

гібридів зростала на 17,3–20,0 %. Оптимальним був рівень 

мінерального живлення N150P90K90, за якого приріст до контролю (без 

добрив) становив 2,19–2,20 т/га (НІР0,05 = 0,13 т/га). 

Маса 1000 зерен гібридів кукурудзи залежала від біологічних 

особливостей гібриду реагувати на систему живлення рослин (табл. 1). 

На контролі (без добрив) цей показник був найнижчим і становив 252 

(ранньостиглі) і 307 г (середньоранні) (НІР0,05 = 22,2 г). За внесення 

мінеральних добрив у нормі N120P90K90 він зростав на 22–34 г (НІР0,05 = 

25,6 г), а за вищого азотного живлення (N150P90K90) – на 30–37 г за 

НІР0,05 = 28,7 г.  
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Рис. Урожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від норм 

внесення мінеральних добрив (2019–2021 рр.), т/га 

 

Нижча норма висіву насіння (75 тис. схож. нас./га) сприяла 

формуванню вищої маси 1000 насінин на 55 г (контроль), 65 г за 

мінерального живлення N120P90K90 і на 40 г за вищої норми (N150P90K90). 

 

1. Маса 1000 зерен гібридів кукурудзи залежно від норм внесення 

мінеральних добрив та висіву насіння (2019–2021 рр.), г 

Гібрид 
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Ранньостиглі (ФАО 100–199)  
(норма висіву насіння – 75 тис. схож. нас./га) 

Почаївський 190 МВ 248 269 295 21 8,5 26 10,5 
ДН Меотида 255 278 312 23 9,0 34 13,3 
Середнє 252 274 304 22 8,8 30 11,9 

Середньоранні (ФАО 200–299)  
(норма висіву насіння – 80 тис. схож. нас./га) 

ДН Хортиця 301 333 339 32 10,6 38 12,6 
Оржиця 237 МВ 312 345 348 36 11,5 36 11,5 
Середнє 307 339 344 34 11,1 37 12,1 

НІР0,05 22,2 25,6 28,7     
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Втрата вологості зерном кукурудзи під час дозрівання – 

складний інтегральний процес, який залежить від багатьох чинників: 

фізико-біохімічних властивостей зерна, морфологічних ознак качана 

кукурудзи (товщина стрижня, лінійні розміри зернівки, крупність 

зерна, кількість і здатність до розкриття обгорток, поникнення качана, 

строки прояву чорного прошарку в зерні, консистенція ендосперму), 

біологічних і онтогенетичних властивостей гібрида кукурудзи 

(тривалість латентної фази, стійкість до посухи) [23]. 

За роки наших досліджень у дев’ятому етапі (старіння) 97 фази 

вологість зерна в качані на контролі ранньостиглих гібридів (ФАО 

100–199, нормою висіву насіння 75 тис. схож. нас./га) становила 

19,6 %, середньоранніх (ФАО 200–299, нормою висіву насіння 80 тис. 

схож. нас./га) – 20,7 % (табл. 2).  

На варіантах внесення мінеральних добрив у нормі N120P90K90 

відсоток вологості зерна був вищим на 3,0–4,4 %, а за N150P90K90 – на 

5,1–5,2 %. У гібридів ранньостиглої групи порівняно з 

середньоранньою цей показник був нижчим на 2,5 %.   

 

2. Вологість зерна в фазі повної стиглості гібридів кукурудзи 

залежно від норм внесення мінеральних добрив (2019–2021 рр.), % 

Гібрид 

Вологість зерна, % 
Приріст до 

контролю 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

(б
ез

 д
о

б
р

и
в
) 

N
1

2
0
P

9
0
K

9
0
 

N
1

5
0
P

9
0
K

9
0
 

N
1

2
0
P

9
0
K

9
0
 

N
1

5
0
P

9
0
K

9
0
 

Ранньостиглі (ФАО 100–199) 

(норма висіву насіння – 75 тис. схож. нас./га) 

Почаївський 190 МВ 19,8 23,0 25,0 3,2 5,2 

ДН Меотида 19,4 22,2 24,4 2,6 5,0 

Середнє 19,6 22,6 24,7 3,0 5,1 

Середньоранні (ФАО 200–299)  

(норма висіву насіння – 80 тис. схож. нас./га) 

ДН Хортиця 20,9 25,3 25,8 4,4 4,9 

Оржиця 237 МВ 20,5 24,9 26,0 4,4 5,5 

Середнє 20,7 25,1 25,9 4,4 5,2 
НІР0,05 0,8 0,6 0,5   
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Хімічний склад зерна набуває все більшого значення для 

виробників кукурудзи, оскільки кількість сирого протеїну впливає на 

якість кормів для тваринництва і характеризує їх поживну цінність 

[24]. 

При визначенні вмісту протеїну в зерні кукурудзи залежно від 

норм внесення мінеральних добрив встановлено, що на контролі він 

досягав 10,26–10,36 % (табл. 3). Внесення мінеральних добрив у нормі 

N120P90K90 сприяло збільшенню цього показника в ранньостиглих 

гібридів: Почаївський 190 МВ на 0,56 %, ДН Меотида – 0,55 %, у 

середньоранніх – відповідно ДН Хортиця – на 0,54 %, Оржиця 237 МВ 

– на 0,64 % (НІР0,05 = 0,02 %). За вищого рівня мінерального живлення 

рослин (N150P90K90) вміст протеїну в зерні гібридів зростав до 

контролю (без добрив) відповідно на 0,92 і 0,91 % у ранньостиглих і 

1,01 і 1,08 % – у середньоранніх. 

 

3. Хімічний склад зерна гібридів кукурудзи в фазі повної стиглості 

залежно від норм внесення мінеральних добрив (2019–2021 рр.), % 

Норма мінеральних 

добрив 

Абсолютно суха речовина, % 

протеїн жир 
клітко-

вина 
зола БЕР 

Ранньостиглі (ФАО 100–199) 

(норма висіву насіння – 75 тис. схож. нас./га) 

Контроль (без добрив) 10,26 4,39 2,17 1,22 81,96 

N120P90K90 10,81 4,19 2,10 1,16 81,74 

N150P90K90 11,18 4,01 2,01 1,12 81,55 

Середньоранні (ФАО 200–299)  

(норма висіву насіння – 80 тис. схож. нас./га) 

Контроль (без добрив) 10,36 4,45 2,22 1,19 81,78 

N120P90K90 10,95 4,28 2,16 1,14 81,47 

N150P90K90 11,45 3,99 2,09 1,11 81,36 
НІР0,05 0,28 0,13 0,05 0,02 0,11 

 

Цінним продуктом у харчуванні людини є рослинні олії: 

кукурудзяна, соняшникова, екстракт яких складається з тригліцеридів 

жирних кислот у комбінації з супутніми речовинами (вільні жирні 

кислоти, віск, стероли, фосфоліпіди і т. ін.). Кукурудза належить до 

культур з низьким вмістом жиру [16]. 

За результатами досліджень вміст жиру в зерні гібридів 

кукурудзи на контролі (без добрив) варіював від 4,36–4,41 % у 

гібридів ранньостиглої групи (ФАО 100–199 з нормою висіву насіння 
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75 тис. схож. нас./га) до 4,43–4,46 % – середньоранніх (ФАО 200–299, 

норма висіву насіння – 80 тис. схож. нас./га). Порівняно з контролем 

цей середній показник гібридів ранньостиглої групи був нижчим на 

0,20 % за норми внесення мінеральних добрив N120P90K90, різниця між 

гібридами становила 0,02 %. Вища на N30 норма внесення азотних 

добрив знижувала вміст жиру до контролю на 0,38 % з різницею між 

гібридами 0,07 %. Таку ж закономірність простежували і в гібридів 

середньоранньої групи, за норми мінеральних добрив N120P90K90 вміст 

жиру був нижчим до контролю на 0,14–0,19 і на 0,44–0,48 %.  

Клітковина (у вузькому значенні) – целюлоза, найпоширеніший 

в природі полісахарид (полівуглевод), що складає основну частину 

оболонок рослинних клітин. При перетравленні їжі сира клітковина 

допомагає розпушенню корму і робить його більш доступним травним 

сокам. За вмістом клітковини в зерні гібридів різних груп стиглості під 

впливом застосування мінеральних добрив і норм висіву насіння 

достовірної різниці не виявлено (НІР0,05 = 0,07–0,11 %).  

Зольність (зола) в зерні та борошні – важливий показник для 

борошномельних підприємств. За кількістю золи в пшениці можна 

визначити, який вихід борошна буде при переробці. Найбільший вміст 

золи в зернівці знаходиться в оболонках і алейроновому шарі, 

найменший – в ендоспермі. Цей показник у зернових культур визначає 

сорт  борошна.  

У кукурудзи вміст золи в фазі повної стиглості зерна на 

абсолютно суху речовину на контролі становив 1,19–1,22 % і 

зменшувався на 0,05–0,06 % за норми внесення мінеральних добрив 

N120P90K90 та на 0,08–0,10 % – за N150P90K90.  

Найбільш сталим і незмінним залишався показник вмісту 

безазотових екстрактивних речовин, який в перерахунку на абсолютно 

суху речовину на контролі варіював від 81,81 до 81,96 % і знижувався 

на 0,22–0,33 % за норми внесення мінеральних добрив N120P90K90 та на 

0,41–0,44 % – за N150P90K90.  

Крохмаль є кінцевою формою накопичення вуглеводів у зерні і 

в основній його складовій. У процесі дозрівання зерна крохмалю 

більшає. З точки зору поживності він повністю засвоюється і таким 

чином підвищує енергетичну цінність кукурудзи [4]. 

У наших дослідах вміст крохмалю в зерні кукурудзи залежав від 

біологічних особливостей гібриду й мінеральних добрив. Якщо на 

контролі він був у межах 74,62 % (ранньостиглі гібриди) – 74,89 % 

(середньоранні), то за внесення мінеральних добрив у нормі N120P90K90 

зростав на 0,92 % (ранньостиглі) – 0,76 % (середньоранні).  
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Збільшення норми внесення азоту на 30 кг/га д.р. забезпечило 

зростання вмісту крохмалю в зерні ранньостиглих гібридів до 

контролю на 1,46 %, середньоранніх – 1,02 %. Між групами стиглості 

різниця становила 0,43–0,45 %. 

Висновки. В умовах Західного Лісостепу України на сірих 

лісових поверхнево оглеєних ґрунтах приріст урожайності зерна 

гібридів кукурудзи становив 0,81–0,84 т/га за норми внесення 

мінеральних добрив N120P90K90 і 2,19–2,20 т/га – за N150P90K90; 

– досліджено кращий рівень мінерального живлення рослин, 

який сприяв формуванню вищої маси 1000 зерен на 8,8–11,5 г 

(N120P90K90) і 11,9–12,1 г (N150P90K90); 

– обґрунтовано вологість зерна гібридів у фазі повної стиглості 

на варіантах внесення мінеральних добрив, яка переважала контроль 

(без добрив) на 3,0–4,4 % за норми N120P90K90 і на 5,1–5,2 % – 

N150P90K90; 

– встановлено, що хімічний склад зерна залежав від групи 

стиглості гібриду та внесених мінеральних добрив. У гібридів 

ранньостиглої групи (ФАО 100–199, з нормою висіву насіння 75 тис. 

схож. нас./га) вміст протеїну зростав від 10,26 на контролі до 11,18 % – 

за норми N150P90K90, у середньоранніх (ФАО 200–299, норма висіву 

насіння – 80 тис. схож. нас./га) – відповідно з 10,36 до 11,45 %. За 

вмістом жиру, клітковини, золи, БЕР (абсолютно суха речовина) 

зниження становило відповідно: 0,38–0,46 %; 0,16–0,13; 0,10–0,08; 

0,41–0,42 %. 
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