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Ìåòà. Âèâ÷èòè âïëèâ ñóì³ñíîãî çàñòîñóâàííÿ ñîëîìè çëàêîâèõ êóëüòóð òà ñèäåðàò³â íà ð³ñò ³ ðîçâèòîê ðîñëèí òà ïðîäóêòèâí³ñòü êóêóðóäçè ã³áðèäó ÍÊ Ëåìåðî â
óìîâàõ Çàõ³äíîãî Ë³ñîñòåïó. Ìåòîäè. Ïîëüîâèé, ëàáîðàòîðíèé, ìàòåìàòè÷íî-ñòàòèñòè÷íèé, ïîð³âíÿëüíî-ðîçðàõóíêîâèé. Äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåí³ ó 2013–2015 ðð. â
Çàõ³äíîìó Ë³ñîñòåïó íà äîñë³äíîìó ïîë³ ô³ë³àëó êàôåäðè ðîñëèííèöòâà, ñåëåêö³¿ òà
íàñ³ííèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî äåðæàâíîãî àãðàðíî-òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ó ïðèâàòí³é
ô³ðì³ «Áîãäàí ³ Ê» (Ñíÿòèíñüêèé ðàéîí ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³). Ðåçóëüòàòè. Ó
òåõíîëîã³ÿõ âèðîùóâàííÿ êóêóðóäçè ã³áðèäó ÍÊ Ëåìåðî çàñòîñóâàííÿ äåñòðóêö³¿ ñîëîìè çëàêîâèõ êóëüòóð ïðåïàðàòîì Âåðìèñòèì-Ä (6 ë/ãà) òà ñ³âáè ñèäåðàò³â ïîêðàùóâàëî ïîëüîâó ñõîæ³ñòü íà âñ³õ âàð³àíòàõ. Íà âàð³àíò³ ³ç äåñòðóêö³ºþ ñîëîìè ïðåïàðàòîì Âåðìèñòèì-Ä ³ ñ³âáîþ ñóì³ø³ ñèäåðàò³â (ã³ð÷èöÿ á³ëà + ðåäüêà îë³éíà) ñïîñòåð³ãàëè çá³ëüøåííÿ ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ ðîñëèí òà ôîòîñèíòåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ïîñ³â³â.
Òàê, ó ôàç³ âîñêîâî¿ ñòèãëîñò³ ïëîùà ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ ïîñ³âó ñòàíîâèëà 47,48 òèñ.
ì2/ãà, ùî íà 9,23 òèñ. ì2/ãà á³ëüøå ïîð³âíÿíî ç êîíòðîëåì. Ó ïåð³îä ñõîäè-âîñêîâà
ñòèãë³ñòü ôîòîñèíòåòè÷íèé ïîòåíö³àë ïîñ³â³â áóâ á³ëüøèì ïîð³âíÿíî ç êîíòðîëåì íà
0,431 ìëí. ì2×ä³á/ãà. Íà âñ³õ âàð³àíòàõ çàñòîñóâàííÿ äåñòðóêö³¿ ñîëîìè â ïîºäíàíí³ ³ç
ñ³âáîþ ñèäåðàò³â íàêîïè÷åííÿ ñóõî¿ ðå÷îâèíè â ðîñëèíàõ êóêóðóäçè ã³áðèäó ÍÊ Ëåìåðî áóëî á³ëüøèì ïîð³âíÿíî ç êîíòðîëåì óïðîäîâæ óñ³º¿ âåãåòàö³¿. Ìàêñèìàëüíèé ïîêàçíèê íàêîïè÷åííÿ ñóõî¿ ðå÷îâèíè êóêóðóäçè â³äì³÷åíî â ïåð³îä âèêèäàííÿ âîëîò³ –
âîñêîâî¿ ñòèãëîñò³. Äîñë³äæóâàíèé ïîêàçíèê çá³ëüøóâàâñÿ ïîð³âíÿíî ç êîíòðîëåì
â³äïîâ³äíî íà 1,72, 2,36 ³ 2,74 ò/ãà. Âèñíîâêè. Çàñòîñóâàííÿ òàêèõ àãðîçàõîä³â, ÿê
äåñòðóêö³ÿ ñîëîìè çëàêîâèõ êóëüòóð ïðåïàðàòîì Âåðìèñòèì-Ä (6 ë/ãà) â ïîºäíàíí³
³ç ñ³âáîþ ñèäåðàò³â, àêòèâ³çóâàëî âåãåòàö³þ êóêóðóäçè, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ï³äâèùèëàñÿ çåðíîâà ïðîäóêòèâí³ñòü äîñë³äæóâàíîãî ã³áðèäó. Íàéêðàù³ ðåçóëüòàòè äîñÿãíóòî
íà âàð³àíò³ ñóì³ñíîãî âèêîðèñòàííÿ ñîëîìè ³ ñóì³ø³ ñèäåðàò³â (ã³ð÷èöÿ á³ëà + ðåäüêà
îë³éíà), íà ÿêîìó â ñåðåäíüîìó çà ðîêè äîñë³äæåíü îòðèìàíî ïî 11,6 ò/ãà çåðíà êóêóðóäçè ã³áðèäó ÍÊ Ëåìåðî, ùî íà 2,9 ò/ãà, àáî íà 33,3 % ïåðåâèùóº êîíòðîëü.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êóêóðóäçà, ñîëîìà, ñèäåðàòè, äåñòðóêö³ÿ, ð³ñò ³ ðîçâèòîê, óðîæàéí³ñòü

Вступ. Останніми роками Україна входить до п’ятірки найбільших
експортерів зерна кукурудзи у світі [1]. Однак незважаючи на родючі
землі та сприятливі агрокліматичні умови врожаї цієї культури в нашій
країні в 1,5–2,0 рази менші, ніж за кордоном. Якщо середня врожайність
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кукурудзи на зерно у країнах ЄС, США та Канаді складає понад 90 ц/га,
то в Україні лише 40–60 ц/га. Водночас, за науковими даними, в різних за
рівнем тепло- та вологозабезпечення ґрунтово-кліматичних зонах України потенційна врожайність кукурудзи становить від 70 до 150 ц/га.
Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Одним із резервів підвищення врожайності кукурудзи є сумісне застосування соломи
злакових культур та сидератів у системі удобрення. На важливість таких
агрозаходів указують ряд учених [2–6]. Ними доведено, що при розкладанні 1 т соломи може утворитися до 600 кг органіки, з якої 60–100 кг
буде використано для утворення гумусу. Зелене добриво проміжних посівів у середньому еквівалентно 30–40 т/га гною за коефіцієнту переводу
зеленої маси сидерату у стандартний гній 0,6–0,8.
В агрогосподарствах США, Німеччини, Болгарії, Польщі, Нідерландів та ін. сидерати вирощують у проміжних посівах і використовують
як органічні добрива. Німецькі фахівці вважають, що сидерація є багатоплановим заходом, який впливає на оструктурення ґрунту, розпушування підорного шару, збільшує вміст гумусу, елементів живлення
(зокрема азоту) та сприяє зменшенню забур’яненості і захворюваності
рослин. Тому використання зеленої маси сидеральних культур у поєднанні із соломою злакових культур, багатою на лігнін та інші ароматичні
сполуки, має позитивний вплив для поліпшення родючості ґрунту [7, 8].
За розрахунками К. І. Довбана [5] та І. А. Шувара зі співавторами [6],
завдяки загортанню соломи зернових у ґрунт крім органічних речовин
у середньому на 1 га надійде 15–20 кг азоту, 8–10 кг фосфору та 30–40 кг
калію. Близькими є також показники, обґрунтовані А. Балаєвим зі співавторами [3].
Однак для ефективного використання пожнивних залишків як органічного добрива важливо підвищити коефіцієнт їх гуміфікації [6]. Для
більш результативного вирішення цього завдання багато науковців і
практиків пропонують подрібнювати рослинні рештки і обробляти їх
біопрепаратами, принцип дії яких заснований на використанні мікроорганізмів, здатних прискорювати розкладання рослинного матеріалу
за рахунок синтезу целюлозних ферментів. Крім того, використання
препаратів, компонентами яких є мікроорганізми з антагоністичною
активністю, знижує інфекційний фон ґрунту, що в комплексі підвищує
врожайність сільськогосподарських культур [9].
Вивчаючи досвід зарубіжних партнерів, українські агровиробники останніми роками приділяють більше уваги таким агрозаходам
[6–8]. Зважаючи на актуальність питання, асоціацією «Біоконверсія» (м.
Івано-Франківськ) розроблено технологію виробництва деструктора
Вермистим-Д [7]. Однак досліджень щодо впливу на врожайність куку160
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рудзи деструкції соломи цим препаратом у поєднанні із сидератами в
умовах Західного Лісостепу проведено недостатньо.
Мета досліджень – вивчити вплив сумісного застосування соломи
злакових культур та сидератів на ріст і розвиток рослин та продуктивність кукурудзи гібриду НК Лемеро в умовах Західного Лісостепу.
Матеріал і методика. Дослідження проведені впродовж 2013–2015 рр.
в Західному Лісостепу на дослідному полі філіалу кафедри рослинництва, селекції та насінництва Подільського державного аграрно-технічного університету у приватній фірмі «Богдан і К» (Снятинський район
Івано-Франківської області). Ґрунт дерновий, опідзолений середньосуглинковий. Вміст в орному шарі лужногідролізованого азоту 67–76 мг/кг
ґрунту (за Корнфілдом), рухомого фосфору – 118–124 мг/кг, обмінного
калію – 108–113 мг/кг (за Чиріковим); pH сольове – 4,54–5,20 (за потенціометричним методом); вміст гумусу – 3,05– 3,39 % (за Тюріним).
Загальна площа ділянки 70 м2, облікова – 50 м2. Розміщення ділянок
систематичне за триразового повторення.
Для деструкції соломи і післяжнивних решток пшениці озимої використовували біопрепарат Вермистим-Д (6 л/га) виробництва ПП «Біоконверсія». В усіх варіантах із проведенням деструкції соломи до розчину з деструктором додавали 10 кг/га карбаміду. Гірчицю білу на сидерат
висівали нормою 3 млн/га схожих насінин, редьку олійну – 2,5 млн/га, в
суміші – 1,8 млн/га гірчиці білої і 1,5 млн/га редьки олійної. Гібрид кукурудзи НК Лемеро висівали нормою 80 тис./га схожих насінин. Сіяли 29
квітня (2013 р.), 28 квітня (2014 р.) та 4 травня (2015 р.).
Погодні умови в роки досліджень були різними, що дало змогу
об’єктивно оцінити вплив сумісного застосування соломи злакових
культур та сидератів на ріст і розвиток рослин кукурудзи.
Агротехніка вирощування культури загальноприйнята для зони Західного Лісостепу. У дослідженнях використовували методичні рекомендації до проведення польових дослідів з кукурудзою [10].
Обговорення результатів. Дослідженнями встановлено, що застосування деструкції соломи пшениці озимої препаратом Вермистим-Д (6 л/га)
сумісно із сидератами значно покращило агрофізичні і агрохімічні властивості та біологічну активність ґрунту і позитивно вплинуло на схожість та виживання, а відтак і на густоту стояння та продуктивність фотосинтезу рослин кукурудзи гібриду НК Лемеро (табл. 1).
Результати досліджень показали, що в середньому за роки досліджень на варіантах сумісного застосування соломи і сидератів у фазі
повних сходів на погонному метрі було по 4,93–5,0 рослин кукурудзи,
або 70477–71430 рослин на 1 га за польової схожості 88,1–89,3 %, що
на 3,0–4,2 % більше контролю. Густота стояння рослин на час збиранÌèðîí³âñüêèé â³ñíèê
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Çàãîðòàííÿ ñîëîìè áåç äåñòðóêö³¿ òà ñ³âáè
ñèäåðàòó (êîíòðîëü)
Âåðìèñòèì-Ä (6 ë/ãà) áåç ñ³âáè ñèäåðàòó
Âåðìèñòèì-Ä (6 ë/ãà) + ã³ð÷èöÿ á³ëà
Âåðìèñòèì-Ä (6 ë/ãà) + ðåäüêà îë³éíà
Âåðìèñòèì-Ä (6 ë/ãà) + ñóì³ø
(ã³ð÷èöÿ á³ëà + ðåäüêà îë³éíà)
Í²Ð05

38,25 2,227
43,36 2,485
46,80 2,677
47,17 2,748

89,3 99,0 47,48
5,7
6,3
2,7

2,658
0,16

Íàêîïè÷åííÿ ñóõî¿
ðå÷îâèíè
ó ôàç³ âîñêîâî¿
ñòèãëîñò³, ò/ãà

96,5
97,3
98,3
99,3

Ôîòîñèíòåòè÷íèé
ïîòåíö³àë, ìëí ì2×
ä³á/ãà

85,1
87,2
88,1
88,7

Ëèñòêîâà ïîâåðõíÿ
ó ôàç³ ìîëî÷íî¿
ñòèãëîñò³, òèñ. ì2/ãà

Âèæèâàííÿ, %

Âàð³àíò

Ïîëüîâà
ñõîæ³ñòü, %

Òàáëèöÿ 1. Âïëèâ ñóì³ñíîãî çàñòîñóâàííÿ ñîëîìè òà ñèäåðàò³â
íà ïðîäóêòèâí³ñòü ôîòîñèíòåçó ðîñëèí êóêóðóäçè ã³áðèäó ÍÊ Ëåìåðî
(ñåðåäíº çà 2013–2015 ðð.)

15,74
17,30
17,46
18,10
18,48
1,1

ня складала 69287–70716 шт./га, тобто виживання рослин становило
98,3–99,0 %.
На варіанті із деструкцією соломи пшениці озимої препаратом
Вермистим-Д та сівбою суміші сидератів (гірчиця біла + редька олійна) спостерігали збільшення листкової поверхні рослин та фотосинтетичного потенціалу посівів кукурудзи гібриду НК Лемеро. Так, у фазі
молочної стиглості листкова поверхня посіву становила 47,48 тис.м2/га,
що на 9,23 тис.м2/га більше порівняно з контролем. У період від сходів
до воскової стиглості фотосинтетичний потенціал посівів був більшим,
ніж на контролі, на 0,431 млн м2×діб/га.
Встановлено, що на всіх варіантах із застосуванням деструкції соломи препаратом Вермистим-Д у поєднанні із сівбою сидератів накопичення сухої речовини було більшим порівняно з контролем; приріст сухої
речовини в рослинах збільшувався впродовж усього періоду вегетації.
Найвищі показники накопичення сухої речовини кукурудзи відмічено в період викидання волотей – воскової стиглості на варіанті з використанням деструкції соломи сумісно із сумішкою сидератів (гірчиця біла +
редька олійна), на якому перевищення контролю становило 2,74 т/га.
Отже, сумісне застосування соломи із сидератами покращувало ріст
і розвиток рослин кукурудзи впродовж усього вегетаційного періоду,
що забезпечило приріст врожаю зерна кукурудзи гібриду НК Лемеро до
контролю 2,1–2,9 т/га (табл. 2).
Найбільшу врожайність зерна кукурудзи (11,6 т/га) отримано у варіанті із деструктором соломи Вермистим-Д та висіванням на сидерат
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Òàáëèöÿ 2. Óðîæàéí³ñòü êóêóðóäçè ã³áðèäó ÍÊ Ëåìåðî çà ñóì³ñíîãî
âèêîðèñòàííÿ ñîëîìè òà ñèäåðàòó
Âàð³àíò

Çàãîðòàííÿ ñîëîìè áåç äåñòðóêö³¿
òà ñ³âáè ñèäåðàòó (êîíòðîëü)
Âåðìèñòèì-Ä (6 ë/ãà) áåç ñ³âáè ñèäåðàòó
Âåðìèñòèì-Ä (6 ë/ãà) + ã³ð÷èöÿ á³ëà
Âåðìèñòèì-Ä (6 ë/ãà) + ðåäüêà îë³éíà
Âåðìèñòèì-Ä (6 ë/ãà) + ñóì³ø
(ã³ð÷èöÿ á³ëà + ðåäüêà îë³éíà)
Í²Ð05

Óðîæàéí³ñòü, ò/ãà
2013

2014

2015

Ñåðåäíº

± äî êîíòðîëþ
ò/ãà

%

7,8
9,4
8,9
9,4 10,7 10,2
10,2 11,2 10,9
10,5 11,7 11,2

8,7
10,1
10,8
11,1

1,4
2,1
2,4

16,1
24,1
27,6

11,0 12,1 11,6
0,61 0,69 0,63

11,6
0,64

2,9

33,3

суміші гірчиці білої та редьки олійної. Найсприятливішими для формування врожаю зерна кукурудзи (12,1 т/га) погодні умови були у 2014 р.,
менш сприятливими (11,0 т/га) – у 2013 р.
Висновки. Сумісне застосування деструкції соломи озимої пшениці
препаратом Вермистим-Д та сівби сидератів (гірчиця біла, редька олійна) впливало на ріст і розвиток рослин кукурудзи впродовж усього вегетаційного періоду, зокрема підвищувалася схожість насіння, покращувались основні показники фотосинтетичної діяльності тощо. У середньому за роки досліджень на варіантах спільного застосування соломи
і сидератів польова схожість (фаза повних сходів) становила 88,1–89,3 %
за виживання рослин 98,3–99,0 %; площа листкової поверхні (фаза молочної стиглості) становила 47,48 тис.м2/га, що на 9,23 тис. м2/га більше
порівняно з контролем; фотосинтетичний потенціал посівів у період від
сходів до воскової стиглості був більшим, ніж на контролі, на 0,431 млн
м2×діб/га. Підвищені показники фотосинтетичного потенціалу посівів
кукурудзи відмічено в період викидання волоті – воскової стиглості.
Показники накопичення сухої речовини кукурудзи найвищими були в
період викидання волотей – воскової стиглості на варіанті деструкції соломи і сівби суміші сидератів (гірчиця біла + редька олійна), на якому
перевищення контролю становило 2,74 т/га. Спільне застосування соломи і сидератів позитивно впливало на зернову продуктивність досліджуваного гібриду. Так, у середньому за роки досліджень (2013–2015) на
варіанті «деструкція соломи пшениці озимої + сидерат (біла гірчиця +
олійна редька)» отримано по 11,6 т/га зерна кукурудзи гібриду НК Лемеро, що на 2,9 т/га більше від контролю.
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Ïðèêàðïàòñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îïûòíàÿ ñòàíöèÿ
Èíñòèòóòà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàðïàòñêîãî ðåãèîíà ÍÀÀÍ
Óêðàèíà, 76014, ã. Èâàíî-Ôðàíêîâñê, óë. Ñòåïàíà Áàíäåðû, 21
å-mail: vermos2011@ukr.net
Öåëü. Èçó÷èòü âëèÿíèå ñîâìåñòíîãî ïðèìåíåíèÿ ñîëîìû çëàêîâûõ êóëüòóð è ñèäåðàòîâ íà ðîñò è ðàçâèòèå ðàñòåíèé è ïðîäóêòèâíîñòü êóêóðóçû ãèáðèäà ÍÊ Ëåìåðî
â óñëîâèÿõ Çàïàäíîé Ëåñîñòåïè. Ìåòîäû. Ïîëåâîé, ëàáîðàòîðíûé, ìàòåìàòè÷åñêèñòàòèñòè÷åñêèé, ñðàâíèòåëüíî-ðàñ÷åòíûé. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâåäåíû â 2013–2015
ãã. â Çàïàäíîé Ëåñîñòåïè íà îïûòíîì ïîëå ôèëèàëà êàôåäðû ðàñòåíèåâîäñòâà, ñåëåêöèè è ñåìåíîâîäñòâà Ïîäîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíî-òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà â ÷àñòíîé ôèðìå «Áîãäàí è Ê» (Ñíÿòèíñêèé ðàéîí Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé
îáëàñòè). Ðåçóëüòàòû. Â òåõíîëîãèÿõ âûðàùèâàíèÿ êóêóðóçû ãèáðèäà ÍÊ Ëåìåðî
ïðèìåíåíèå äåñòðóêöèè ñîëîìû çëàêîâûõ êóëüòóð ïðåïàðàòîì Âåðìèñòèì-Ä (6 ë/ãà)
è ïîñåâà ñèäåðàòîâ óëó÷øàëî ïîëåâóþ âñõîæåñòü íà âñåõ âàðèàíòàõ. Íà âàðèàíòå ñ
äåñòðóêöèåé ñîëîìû ïðåïàðàòîì Âåðìèñòèì-Ä è ïîñåâîì ñìåñè ñèäåðàòîâ (ãîð÷èöà
áåëàÿ + ðåäüêà ìàñëè÷íàÿ) íàáëþäàëè óâåëè÷åíèå ëèñòîâîé ïîâåðõíîñòè ðàñòåíèé
è ôîòîñèíòåòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ïîñåâîâ. Òàê, â ôàçå âîñêîâîé ñïåëîñòè ïëîùàäü
ëèñòîâîé ïîâåðõíîñòè ïîñåâà ñîñòàâëÿëà 47,48 òûñ. ì 2/ãà, ÷òî íà 9,23 òûñ. ì2/ãà áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì. Â ïåðèîä âñõîäû-âîñêîâàÿ ñïåëîñòü ôîòîñèíòåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ïîñåâîâ áûë áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì íà 0,431 ìëí ì2×ñóò./ãà.
Íà âñåõ âàðèàíòàõ ïðèìåíåíèÿ äåñòðóêöèè ñîëîìû â ñî÷åòàíèè ñ ïîñåâîì ñèäåðàòîâ
íàêîïëåíèå ñóõîãî âåùåñòâà â ðàñòåíèÿõ êóêóðóçû ãèáðèäà ÍÊ Ëåìåðî ïðåâûøàëî
êîíòðîëü â òå÷åíèå âñåé âåãåòàöèè. Ìàêñèìàëüíûé ïîêàçàòåëü íàêîïëåíèÿ ñóõîãî
âåùåñòâà êóêóðóçû îòìå÷åí â ïåðèîä âûì¸òûâàíèÿ ìåòåëêè – âîñêîâîé ñïåëîñòè.
Èññëåäóåìûé ïîêàçàòåëü óâåëè÷èâàëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì íà 1,72–2,74 ò/
ãà. Âûâîäû. Ïðèìåíåíèå òàêèõ àãðîìåðîïðèÿòèé, êàê äåñòðóêöèÿ ñîëîìû çëàêîâûõ
êóëüòóð ïðåïàðàòîì Âåðìèñòèì-Ä (6 ë/ãà) â ñî÷åòàíèè ñ ïîñåâîì ñèäåðàòîâ, àêòèâèçèðîâàëî âåãåòàöèþ êóêóðóçû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîâûñèëàñü çåðíîâàÿ ïðîäóêòèâíîñòü. Íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû äîñòèãíóòû íà âàðèàíòå ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñîëîìû è ñìåñè ñèäåðàòîâ (ãîð÷èöà áåëàÿ + ðåäüêà ìàñëè÷íàÿ), íà êîòîðîì â ñðåäíåì çà ãîäû èññëåäîâàíèé ïîëó÷åíî ïî 11,6 ò/ãà çåðíà êóêóðóçû ãèáðèäà ÍÊ Ëåìåðî,
÷òî íà 2,9 ò/ãà, èëè íà 33,3% ïðåâûñèëî êîíòðîëü.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êóêóðóçà, ñîëîìà, ñèäåðàòû, äåñòðóêöèÿ, ðîñò è ðàçâèòèå, óðîæàéíîñòü
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Productivity of corn for grain when using cereal straw and green
manure crops under conditions of the Western Forest-Steppe
Sendetskyi V. M., Candidate of Agricultural Sciences
Precarpathian State Agricultural Experimental Station
of the Institute of Agriculture of the Carpathian Region of NAAS
21, Stepana Bandery St., Ivano-Frankivsk, 76014, Ukraine
å-mail: vermos2011@ukr.net
Purpose. To study the effect of the combined use of cereal straw and green manure crops
on plant growth and development and productivity of the corn hybrid NK Lemero under conditions of the Western Forest-Steppe. Methods. Field, laboratory, mathematical and statistical, comparative and calculation. The study was conducted in 2013-2015 in the Western
Forest-Steppe on the experimental field of the branch of Plant Growing, Breeding and Seed
Production Department of the State Agrarian and Engineering University in Podillia at the
private Company Bohdan and K (Sniatyn district, Ivano-Frankivsk region) with the corn hybrid NK Lemero. Results. In crop management practice of the corn hybrid NK Lemero, the
use of straw destruction with the Vermystym-D preparation (6 l/ha) and sowing green manure crops has improved field germination in all variants. In the variant of straw destruction
with the Vermystym-D and sowing mixtures of green manure crops (white mustard + oilseed
radish) there were observed the increase of leaf surface of the plants and photosynthetic
potential of the crops. So, in the phase “wax ripeness” the leaf surface was 47,480 m2/ha
being 9,230 m2/ha more as compared to the control. In period from seedlings to wax ripeness, the photosynthetic potential of the crops exceeded the control by 0.431 mln m2/ha×day.
In all the variants of straw destruction with sowing mixtures of green manure crops, accumulation of dry matter in plants of the corn hybrid NK Lemero was more than in the control
throughout the entire growing season. The maximum values of the accumulation of dry matter of corn was noted during the phase “panicle emergence–wax ripeness”. This indicator
increased as compared to the control of 1.72 to 2.74 t/ha. Conclusions. The use of such elements of crop management practices as destructing straw of cereals with the VermystymD preparation (6 l/ha) in combination with sowing green manure intensified the growth of
corn thus resulted in increase of grain productivity of the hybrid studied. The best results
were obtained in the variant of joint using straw and green manure crops (white mustard +
oilseed radish) where, on average in the years of the research, there was produced 11.6 t/ha
grain of the corn hybrid NK Lemero which exceeded the control by 2.9 t/ha, or 33.3 %.
Key words: corn, straw, green manure crops, destruction, growth and development,
yielding capacity
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