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1. Значення кукурудзи в зерновому балансі України 

та перспективи розвитку її виробництва 

У світовому землеробстві за посівними площами 

кукурудза посідає третє місце після пшениці та рису, а за 

валовим збором зерна – перше. За врожайністю зерна вона 

перевищує майже всі кормові культури. За останні роки 

врожайність зернової кукурудзи в Україні хоч і зросла з 

3,24 т/га (2001 р.) до 6,43 т/га (2011 р.), проте продовжує 

залишатися нижчою, ніж у передових виробників світу. 

Зокрема, в останні роки в США вона коливається в межах 

9,59-10,34 т/га, у Франції – 8,81-9,44 т/га. 
Таблиця 1 

Виробництво кукурудзи в світі (млн. т) 

Виробництво  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
2012/13  

квітень 

Аргентина  15,500 23,300 22,500 21,000 26,5 

Бразилія  51,000 56,100 57,500 73,000 74,0 

Канада  10,592 9,561 11,714 11,359 13,06 

Китай  165,914 163,974 177,245 192,78 208,0 

Єгипет 6,645 6,28 6,5 5,5 5,8 

Ефіопія 4,398 3,9 4,895 5,4 5,4 

ЄС-27  62,321 56,947 55,795 66,171 56,071 

Індія  19,730 16,720 21,280 21,57 21,0 

Індонезія  8,700 6,900 6,800 8,85 9,0 

Мексика  24,226 20,374 21,130 18,726 21,5 

Нігерія  7,970 8,950 9,340 9,25 9,41 

Філіппіни  6,853 6,231 7,271 7,13 7,131 

Росія  6,682 3,963 3,075 6,962 8,213 

Південна Африка 12,567 13,42 10,924 12,417 12,5 

США  307,142 332,549 316,165 313,949 273,832 

Україна  11,447 10,486 11,919 22,838 20,922 

Інші  77,945 78,752 83,079 85,601 83,58 

Всього у світі  799,151 819,234 827,537 882,503 855,919 

 

Виробництво кукурудзи в світі щорічно зростає і 

досягло в 2011 р. 882,5 млн. т, з них в США – 313,9 млн. т, 

Китаї – 192,8 млн. т, Бразилії – 73,0 млн. т,  Україні – 22,8 
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млн. т (табл. 1). Останнім часом спостерігається чітка тен-

денція збільшення виробництва зерна кукурудзи в Україні, 

яке в 2011 р. та 2012 р. зросло  в 2 рази порівняно з 2008-

2010 рр. 

Спостерігається стійке зростання посівних площ 

кукурудзи з 2001 р., особливо в зоні Лісостепу, а з 2004 р. і 

в Поліссі (табл. 2). Тривалий час, відсутність високопроду-

ктивних ранньостиглих гібридів стримувала розповсю-

дження кукурудзи в північних та північно-західних регіо-

нах України. Нині селекційними центрами створені нові 

ранньостиглі та середньоранні гібриди кукурудзи, які від-

різняються стійкою та високою продуктивністю, а їх зерно 

може швидко віддавати вологу при дозріванні, що зумови-

ло різке зростання площ під посівами кукурудзи в північ-

них та західних регіонах України, де раніше її вирощуван-

ня стримувалося кліматиними умовами та відсутністю 

скоростиглих форм. Наприклад, у 1991-1995 роках у Чер-

нігівській області в середньому висівалось 21,9 тис. га ку-

курудзи, а вже у 2006-2010 роках – 160,6 тис. га, у 2012 р. – 

313,9 тис. га, а у 2013 р. – 355,0 тис. га. У Київській області 

площі під кукурудзою збільшилися протягом зазначених 

років з 33,2 до 283,3 тис. га, у Сумській – з 30,0 до 325,7 

тис. га, Хмельницькій – з 41,2 до 247,0 тис. га, Вінницькій 

– з 78,0 до 339,8 тис. га (табл. 2). Значно зросли площі ви-

рощування кукурудзи у Полтавській, Черкаській, Харків-

ській, Кіровоградській областях.  

Майже стабілізувались площі посівів кукурудзи в 

зоні Степу з недостатнім та нестійким зволоженням, де об-

межена кількість опадів і високі температури повітря під 

час вегетації рослин часто призводять до помітного зни-

ження врожаю зерна. Без суттєвого розширення зрошуваних 

земель збільшення площ під кукурудзою в степовій зоні 

практично неможливе. 
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Таблиця 2 

Площа під кукурудзою в розрізі регіонів, тис. га 

Область 

1991- 

1995 

рр. 

1996- 

2000 

рр. 

2001- 

2005 

рр. 

2006- 

2010 

рр. 

2011 р. 2012 р.  2013 р. 

АР Крим 12,0 3,3 3,0 4,5 6,1 7,6 10,1 

Дніпропетровська 152,5 126,0 178,0 197,2 291,7 345,1 324,0 

Донецька 79,8 61,0 78,0 82,2 96,2 100,2 100,3 

Запорізька 55,0 47,2 56,1 43,6 54,7 54,2 43,9 

Кіровоградська 70,7 69,3 129,3 136,0 285,6 377,8 381,5 

Луганська 57,9 49,0 46,5 51,5 71,0 87,9 104,2 

Миколаївська 35,8 44,4 73,7 43,3 97,3 157,3 138,5 

Одеська 113,0 124,9 171,1 98,5 130,2 177,4 170,6 

Херсонська 33,9 34,8 27,2 25,4 34,7 60,1 58,0 

Степ 610,7 559,9 763,0 682,2 1067,5 1367,6 1331,1 

Вінницька 78,0 79,9 104,9 143,4 253,5 286,0 339,8 

Київська 33,2 25,1 73,7 132,9 225,3 273,5 283,3 

Полтавська 75,9 86,6 189,9 296,0 444,2 539,5 568,5 

Сумська 30,0 16,0 25,0 101,5 233,7 273,3 325,7 

Тернопільська 20,9 20,9 31,8 55,3 109,0 121,0 155,0 

Харківська 83,9 50,0 79,8 123,1 223,3 304,6 326,4 

Хмельницька 41,2 22,1 31,8 69,6 118,6 183,2 247,0 

Черкаська 71,2 64,8 133,8 177,2 259,9 301,6 352,1 

Чернівецька 36,9 38,0 49,8 57,5 63,6 67,1 68,0 

Лісостеп 471,3 403,3 720,6 1156,4 1931,1 2349,8 2665,8 

Волинська 1,3 0,7 2,2 7,0 17,6 20,0 24,1 

Житомирська 4,6 4,8 8,4 51,4 123,1 145,1 187,5 

Закарпатська 15,0 24,0 33,1 37,2 41,4 42,5 43,6 

Івано-Франківська 11,9 14,6 20,4 27,7 38,9 46,8 49,1 

Львівська 5,6 5,8 14,9 23,3 39,5 49,5 58,1 

Рівненська 5,7 3,3 7,5 14,3 29,3 34,4 58,5 

Чернігівська 21,9 20,3 81,8 160,6 252,5 313,9 355,0 

Полісся 66,0 73,5 168,4 321,5 542,3 652,2 775,9 

Україна 1148,1 1036,6 1651,9 2160,0 3540,9 4369,6 4772,7 

 

В цілому площа посівів кукурудзи в 2006-2010 рр. в 

порівнянні з 1996-2000 рр. зросла в 2 рази. В 2012-2013 рр. 

вона зросла ще в 2 рази. В подальшому очікується стабілі-

зація площ посіву кукурудзи на рівні 4,5-5,0 млн. га.  

Валові збори зерна кукурудзи збільшилися, також, 

за рахунок росту врожайності. Суттєвий рост врожайності 

кукурудзи в Україні відбувся після 2000 р., що особливо 

помітно в регіонах Лісостепу та Полісся, де вона в період 
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2005-2010 рр. була в середньому на 56 та 39 % відповідно 

вищою в порівнянні з 1996-2000 рр. (табл. 3). 
Таблиця 3 

Врожайність кукурудзи на зерно в розрізі регіонів, ц/га 

Область 

1991- 

1995 

рр. 

1996- 

2000 

рр. 

2001- 

2005 

рр. 

2006- 

2010 

рр. 

2011 

р. 

2012  

р.  

2015 р. 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АР Крим 32,7 21,6 49,5 73,5 79,7 67,1 82,1 

Дніпропетровська 25,0 26,5 33,4 29,2 45,0 17,3 48,4 

Донецька 28,5 26,4 31,4 23,6 37,7 23,9 37,3 

Запорізька 23,5 23,6 23,3 23,5 30,3 15,6 40,5 

Кіровоградська 25,9 28,2 36,6 43,2 65,5 36,5 55,4 

Луганська 25,0 19,1 25,0 22,5 39,3 29,4 36,3 

Миколаївська 22,9 25,0 28,8 32,4 46,6 24,9 51,3 

Одеська 26,0 27,4 30,0 28,2 39,9 16,9 52,6 

Херсонська 31,3 28,8 33,0 49,5 52,4 49,6 54,5 

Степ 26,0 26,0 31,3 31,5 48,7 31,2 48,4 

Вінницька 31,5 33,2 42,6 53,8 74,5 58,4 65,4 

Київська 33,6 35,2 52,7 56,5 80,4 68,0 61,6 

Полтавська 32,3 29,2 39,2 50,0 78,8 47,2 56,8 

Сумська 30,5 27,0 33,2 43,3 63,8 57,0 48,6 

Тернопільська 30,8 30,8 36,3 50,2 62,8 71,5 54,5 

Харківська 22,9 22,1 32,5 33,0 56,4 34,5 49,8 

Хмельницька 31,3 39,0 41,6 54,8 63,5 69,1 65,6 

Черкаська 30,2 38,6 44,3 56,9 90,8 65,9 61,7 

Чернівецька 37,3 35,1 43,6 49,1 58,3 55,0 60,4 

Лісостеп 30,4 32,1 41,4 50,1 73,1 58,5 58,2 

Волинська 31,9 34,1 37,1 60,2 70,8 72,8 63,2 

Житомирська 34,3 34,8 50,8 61,7 71,9 71,7 51,3 

Закарпатська 46,2 38,7 44,1 46,0 47,8 44,0 61,0 

Івано-

Франківська 
33,9 28,2 39,1 45,0 57,9 59,4 58,6 

Львівська 42,6 41,7 46,9 53,9 63,9 61,7 65,8 

Рівненська 40,0 36,5 38,3 51,1 47,1 72,0 66,1 

Чернігівська 31,1 35,9 48,8 46,5 64,9 62,0 54,0 

Полісся 37,0 35,7 46,0 49,8 63,9 63,4 56,5 

Україна 28,4 29,1 37,2 44,2 64,3 47,9 54,7 

 

Головними факторами які сприяли зростанню вро-

жайності були: використання високоякісного насіння но-
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вих високопродуктивних гібридів та більш ретельне до-

тримання технології їх вирощування.  

 
Рис. 1. Динаміка посівних площ (тис. га), урожайності (ц/га) та частки 

кукурудзи в загальному виробництві зерна (%) 2001-2012 рр. 
 

          Стрімке зростання посівних площ та врожайності 

кукурудзи суттєво підвищує частку кукурудзи в загально-

му виробництві зерна (рис. 1). У 2012 р. вона  досягла 

майже 48%. На 2015 рік згідно з програмою «Зерно Украї-

ни» планується вийти на площу посіву кукурудзи на зерно 

5,0 млн. га при рівні врожайності 54,7 ц/га. Ці показники є 

досяжними, а при сприятливій ціновій кон’юнктурі мо-

жуть бути значно вищими. Однією з основних умов вирі-

шення вказаної проблеми є забезпечення господарств ви-

сокоякісним насінням кращих вітчизняних гібридів в не-

обхідних об’ємах. 
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Тому, цілком актуальною є розробка заходів по роз-

витку насінництва кукурудзи в Україні, як складової час-

тини заходів направлених на виконання програми „Зерно 

України ”.  

 

2. Потреба в насінні кукурудзи різних категорій 

 Відповідно до програми «Зерно» в 2014-2015 рр. 

посівна площа кукурудзи в Україні повинна становити 4,5-

5,0 млн. га, для чого необхідно виробляти 120-150 тис. т 

насіння гібридів кукурудзи (табл. 4).  
Таблиця 4 

Потреба в насінні гібридів кукурудзи F1  

під урожай 2014 р., 2015 р. в розрізі регіонів 

Регіон 
Площа, 

тис. га 

Необхідно для 

посіву, тис. т 

Страховий фонд, 

тис .т 

Потреба в  

насінні,  

тис. т 

1 2 3 4 5 

АР Крим 11,0 0,28 0,055 0,33 

Вінницька 340,0 8,50 1,700 10,20 

Волинська 25,0 0,63 0,125 0,75 

Дніпропетровська 350,0 8,75 1,750 10,50 

Донецька 140,0 3,50 0,700 4,20 

Житомирська 180,0 4,50 0,900 5,40 

Закарпатська 45,0 1,13 0,225 1,35 

Запорізька 55,0 1,38 0,275 1,65 

Івано-Франківська 50,0 1,25 0,250 1,50 

Київська 280,0 7,00 1,400 8,40 

Кіровоградська 380,0 9,50 1,900 11,40 

Луганська 100,0 2,50 0,500 3,00 

Львівська 60,0 1,50 0,300 1,80 

Миколаївська 140,0 3,50 0,700 4,20 

Одеська 170,0 4,25 0,850 5,10 

Полтавська 560,0 14,00 2,800 16,80 
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продовження таблиці 4 

1 2 3 4 5 

Рівненська 60,0 1,50 0,300 1,80 

Сумська 320,0 8,00 1,600 9,60 

Тернопільська 150,0 3,75 0,750 4,50 

Харківська 330,0 8,25 1,650 9,90 

Херсонська 50,0 1,25 0,250 1,50 

Хмельницька 250,0 6,25 1,250 7,50 

Черкаська 350,0 8,75 1,750 10,50 

Чернівецька 110,0 2,75 0,550 3,30 

Чернігівська 360,0 9,00 1,800 10,80 

Україна 4866,0 121,65 24,330 145,98 

  

 Щоб отримати таку кількість насіння потрібно за-

кладати ділянки гібридизації на площі 50-60 тис. га (табл. 

5). Слід зауважити, що в останні роки вона складала 22-25 

тис га, а в 2011-2012 рр. близько 28 тис. га. Для закладки 

вказаної площі ділянок гібридизації потрібно щорічно 

отримувати 1,0-1,2 тис. т насіння батьківських форм. 
Таблиця 5 

Розрахунок потреби насіння батьківских форм  

гібридів кукурудзи на 2015 р. 

№ Показник Кількість 

1 
Площа ділянок гібридизації з виро-

щування насіння F1, тис. га 
57,5 

2 
Потреба в насінні батьківських форм 

для посіву, тис. тонн 
1,15 

3 Страховий фонд, 30% тис. тонн 0,35 

4 
Необхідно насіння батьківських 

форм всього, тис. тонн 
1,50 

5 
Площа ділянок з вирощування на-

сіння батьківських форм, тис. га 
3,00 

 



11 

 

3. Система насінництва кукурудзи в Україні 

 Система насінництва, яка існує сьогодні була запо-

чаткована наприкінці 50-х років коли розпочалось масове 

впровадження в виробництво гібридів кукурудзи. На вер-

шині такої системи знаходились наукові установи – оригі-

натори гібридів кукурудзи, де вирощувалось насіння бать-

ківських форм гібридів кукурудзи, які централізовано роз-

поділялись за рознарядками серед насіннєвих господарств 

виробників першого покоління гібридів. Сушіння, обмолот 

та доробка насіння відбувались на кукурудзообробних за-

водах при елеваторах. Відповідно до такої схеми виробни-

цтва формувалась матеріально-технічна база насінництва. 

В основі її були кукурудзообробні заводи невеликої поту-

жності для виробництва батьківських форм від 50 до 1000 

т готового насіння, частина з яких на початку 90-х років 

уже була застарілою. Виробництво насіння товарних гіб-

ридів кукурудзи, установами оригінаторами гібридів, було 

обмежене технічними можливостями кукурудзообробних 

заводів, тому, що в основному вони призначались для ви-

робництва насіння батьківських форм. До того ж в госпо-

дарствах первинних ланок насінництва необхідно було до-

тримуватись вимог просторової ізоляції, згідно з якими в 

одному господарстві можна розміщувати насінницькі посі-

ви кукурудзи на площі не більше ніж 15% ріллі. 

 З переходом економіки України на ринкові умови 

вітчизняна система насінництва майже не змінилась, що 

пов’язано з відсутністю технічних і фінансових можливос-

тей розвитку фірмового виробництва в державних устано-

вах. Насіннєві господарства відповідно до договору (ліцен-

зії) виробляють та реалізують агровиробництву насіння 

товарних гібридів кукурудзи, сплачуючи оригінаторам ро-

ялті, що дозволяє частково покрити затрати на створення 

та реєстрацію гібрида. Останні роки окремі ефективні при-

ватні насіннєві господарства реконструювали існуючі, чи 
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побудували нові потужності з виробництва насіння куку-

рудзи, що суттєво підняло якість вітчизняного насіння та 

дозволило вийти на ринок країн СНД. Завдяки такій ситуа-

ції підвищилась зацікавленість до насінництва вітчизняних 

гібридів, та сприяло розширенню їх площ посівів. Так, за 

минулі 6 років площа ділянок гібридизації кукурудзи гіб-

ридів ІСГСЗ зросла в 2 рази і в 2013 році досягла 13,3 тис. 

га. 

 На сучасному етапі дещо змінюється система орга-

нізації насінництва. Поряд з існуючою схемою, згідно якої 

оригінатори реалізують батьківські форми гібридів насін-

ницьким підприємствам, набуває поширення «фірмове на-

сінництво», коли оригінатор (приватні вітчизняні та інозе-

мні фірми) вирощує насіння всіх ланок, і реалізує лише пе-

рше покоління гібридів, як це прийнято в більшості євро-

пейських країн. Завдяки ініціативі Міністерства аграрної 

політики та продовольства по ліцензуванню виробництва 

насіння кукурудзи в останні роки стала більш тісною спів-

праця селекційних закладів і виробників репродукційного 

насіння. Її особливістю є формування навколо оригінатора 

гібридів об’єднання виробників насіння, яке встановлює 

внутрішні правила виробництва насіння, контролю його 

якості, маркетингу продукції та фінансує селекцію та ре-

єстрацію гібридів. Така форма державно-приватного парт-

нерства в Україні дозволяє покращити фінансування селе-

кційних програм та зосередити державні кошти на вирі-

шенні фундаментальних задач селекції.  

 

4. Аналіз стану системи доробки і зберігання  

насіння кукурудзи  

Організація і підтримка ефективного конкурентосп-

роможного насінництва кукурудзи в Україні вимагає ство-

рення сучасної системи доробки та зберігання, яка включає 

оптимізовану матеріально-технічну базу та технології для 
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виробництва добазового, базового й репродукційного на-

сіння. Система має забезпечувати повне збереження вро-

жаю і підвищення якості насіння відповідно до зонального 

розміщення і сортового складу гібридів та їх батьківських 

форм. 

Існуюча система створювалась з урахуванням різ-

них ланок насінництва та категорій насіння – добазового, 

базового і репродукційного (гібридного). У первинній лан-

ці, де вирощується добазове і базове насіння, його доробка 

і зберігання виконуються в мережі науково-учбових уста-

нов, дослідних станцій та господарств переважно держав-

ного підпорядкування. Матеріально-технічна база доробки 

добазового та базового насіння включає розрізнене облад-

нання – окремі зерноочисні машини і сушарки, а також на-

сіннєобробні лінії, комплекси та спеціалізовані заводи по-

тужністю 250, 500 і 1000 т насіння за сезон. Для обробки 

насіння батьківських форм гібридів кукурудзи в 70-80-і 

роки було збудовано 35 спеціалізованих заводів загальною 

потужністю близько 10 тис. т насіння, з яких лише 34% 

знаходиться в системі НААН України (додаток 1). Техніч-

ний стан цього обладнання є низьким, що не дозволяє за-

стосовувати диференційовані режими обробки з урахуван-

ня біологічних особливостей добазового і базового насін-

ня. 

У промисловому насінництві, для доробки гібрид-

ного насіння першого покоління, було збудовано свого ча-

су 97 заводів, на яких отримували близько 250 тис. т каліб-

рованого насіння, призначеного як для внутрішніх потреб, 

так і інших республік СРСР. Заводи будувались потужніс-

тю 1,5; 2,5; і 5,0 тис. т за сезон (додаток 1). Переважна кі-

лькість заводів знаходилась в зоні основного вирощування 

кукурудзи (в Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій, 

Полтавській, Черкаській областях), яка визначалась, вихо-

дячи із сформованих на той час принципів розміщення та 
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існуючого сортового складу кукурудзи. Майже всі заводи 

входили до складу елеваторів та хлібоприймальних підп-

риємств, тобто при їх розміщенні насамперед враховува-

лись організаційно-економічні фактори, які не завжди по-

єднувались з виробництвом високоякісного насіння. Про-

тягом тривалої інтенсивної експлуатації стан цих заводів 

досяг такого рівня, який вже не підлягає відновленню чи 

модернізації. До того ж роботу більшості заводів призупи-

нено у зв’язку з приватизацією заготівельної галузі, її пов-

ною переорієнтацією на заготівлю, обробку та зберігання 

товарного зерна. 

Внаслідок критичного технічного стану заводів 

стримується впровадження інноваційних науково-

обґрунтованих технологій доробки і зберігання, націлених 

на підвищення якості насіння і енерго-, ресурсозаоща-

дження. Аналіз діяльності заводів та підготовленої ними 

продукції свідчить, що якість насіння знижується внаслі-

док травмування насіння, його сортового й механічного 

засмічення, невчасного сушіння. Зростають також енерго-

витрати, вони на 20-30% перевищують науково-

обґрунтовані норми і показники кращих зарубіжних зраз-

ків. Практично не створюються в достатніх об’ємах стра-

хові і резервні фонди, що дестабілізує виробництво товар-

ного зерна, особливо в регіонах, несприятливих для насін-

ництва кукурудзи, а також не охоплених зоною діяльності 

заводів. 

 

5. Розвиток матеріально-технічної бази  

доробки і зберігання насіння 

У розвитку бази для доробки і зберігання мають 

враховуватись особливості різних ланок насінництва (пер-

винного і промислового), його зональне розміщення та ре-

гіони і об’єми товарного зерновиробництва кукурудзи. 

Пріоритетом розвитку має бути матеріально-технічне за-
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безпечення первинного насінництва, де виробляється доба-

зове й базове насіння та батьківські форми гібридів, оскі-

льки це запорука національного інтересу та виробництва 

українського продукту. 

Розвиток матеріально-технічної бази первинного 

насінництва має відбуватись за рахунок державно-

приватної діяльності, спрямованої на модернізацію спеціа-

лізованих заводів для виробництва насіння батьківських 

форм гібридів, будівництва насіннєобробних ліній і суша-

рок для обробки добазового й базового насіння. Модерні-

зації повинні підлягати заводи, що будувались останніми і 

комплектувались більш ефективним обладнанням, до них в 

першу чергу відносяться заводи, збудовані у провідних се-

лекційно-насінницьких установах. У процесі модернізації 

заводів та будування насіннєобробних ліній необхідно пе-

редбачати, що вони мають забезпечувати також підготовку 

насіння інших культур, які за технологією доробки близькі 

до кукурудзи. 

У програмі модернізації і розвитку матеріально-

технічної бази виробництва батьківських форм потребу у 

новому обладнанні доцільно покривати за рахунок україн-

ських підприємств, які виробляли, або раніш виготовляли 

техніку для збирання, доробки і зберігання насіння куку-

рудзи. Для обробки відносно невеликих об’ємів насіння, 

ефективними є лінії з сушаркою конструкції Інституту 

сільського господарства степової зони, які при випробу-

ванні в різних зонах забезпечували підготовку високоякіс-

ного насіння та суттєве енергозбереження.  

Для виробництва насіння першого покоління необ-

хідно будувати сучасні заводи з комплектацією від кращих 

світових фірм за фінансування вітчизняних інвесторів і зо-

внішніх інвестицій. 

Концепція будівництва має враховувати основні на-

уково-обґрунтовані положення: модульний принцип буді-



16 

 

вництва з нарощуванням потужності; комплектність із 

збиральною і транспортною технікою; впровадження інно-

ваційних технологій для забезпечення високої якості на-

сіння і енергозаощадження. 

 При розміщенні заводів необхідно враховувати 

сприятливість зони для промислового насінництва, її 

зв’язок з первинним насінництвом та об’єми виробництва 

товарного зерна у регіонах. Насінництво кукурудзи необ-

хідно сконцентрувати в зонах які мають найкращий агрок-

ліматичний потенціал для вирощування насіння. 

 

6. Агрокліматичні умови зон кукурудзосіяння 

Агрокліматичні умови України досить різноманітні. 

Виділяють три зони кукурудзосіяння: Степ, Лісостеп, По-

лісся. Кожна зона має свої особливості, які суттєво впли-

вають на урожай та якість насіння кукурудзи.  
Таблиця 6 

 Агрокліматичні умови зон вирощування кукурудзи 

Зона 
Довжина безморо-

зного періоду, діб 

Сума активних 

температур, °С 

Середня сума опа-

дів за період «кві-

тень-листопад», 

мм 

Степ 165-185 2900-3500 200-250 

Лісостеп 150-170 2300-2900 250-400 

Полісся 150-165 1800-2300 400-500 

 

Серед структурних елементів погодних умов визна-

чальними для росту, розвитку та врожайності кукурудзи на 

території України є гідротермічні умови. Для визначення 

теплозабезпеченості сільськогосподарських культур най-

частіше користуються сумами активних температур, тобто 

сумами середніх добових температур вище 10°С. Середні 

багаторічні суми активних температур варіюють у Поліссі 

від 1800°С до 2300°С , у Лісостепу від 2300°С до 2900°С, у 

Степу від 2900°С до 3500°С. Період зі середньодобовою 
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температурою вище +10 °С триває в середньому в Поліссі 

156-160 днів, у Лісостепу 156-170, і в Степу – 166-187. До-

вжина безморозного періоду – 150-185 діб (табл. 6).  

Для гібридів різних груп стиглості протягом вегета-

ції необхідна чітко визначена, для їх нормального визрі-

вання, сума активних температур (табл. 7). Кращим тепло-

вим забезпеченням характеризується зона Степу, теплові 

ресурси якої дозволяють вирощувати гібриди від ранньо-

стиглих до пізньостиглих, в Лісостепу надійно визрівають 

гібриди від ранньостиглої до середньостиглої груп, а в По-

ліссі – ранньостиглі та середньоранні. Це визначає струк-

туру гібридів в різних регіонах кукурудзосіяння. 
Таблиця 7 

Температурний режим необхідний для вирощування  

гібридів різних груп стиглості 

Група стиглості 

Сума активних 

температур необ-

хідна для дости-

гання гібридів куку-

рудзи, °С 

Вегетаційний період, днів 

Степ Лісостеп Полісся 

Ранньостиглі 1800-2100 90-100 100-109 106-115 

Середньоранні 2000-2200 105-115 110-119 116-125 

Середньостиглі  2300-2500 115-120 120-129 - 

Середньопізні 2500-2700 120-130 - - 

Пізньостиглі 2700-3200 135-140 - - 

 

Важливою кліматичною характеристикою зони ку-

курудзосіяння є її вологозабеспеченність. Розподіл опадів 

в різних зонах і областях характеризується не рівномірніс-

тю, як за роками, так і по періодах року (табл. 6). 

Серед кукурудзосіючих зон України значний дефі-

цит вологи відзначається майже в усіх регіонах Степу. Тут 

період без опадів під час вегетації кукурудзи досягає 30 і 

більше днів, трапляється 2-4 рази на 10 років. Ґрунтова і 

повітряна посуха негативно впливають на ріст та розвиток 
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рослин кукурудзи, порушують процеси запліднення, приз-

водять до череззерниці, швидкого всихання листового апа-

рату і в результаті суттєво знижують врожай.  

Теоретичний розрахунок потенціалу урожайності 

кукурудзи в різних кліматичних зонах з урахуванням воло-

гозабеспеченності дає підстави виділити Лісостепову зону 

як найбільш сприятливу для вирощування насіння кукуру-

дзи (табл. 8). За останні роки (2006-2010 рр.) середня вро-

жайність кукурудзи по різних зонах склала: Степ – 31,5 

ц/га, Лісостеп – 50,1 ц/га, Полісся – 49,8 ц/га. В лісостепо-

вій зоні оптимально поєднуються температурний режим і 

вологозабеспеченність для росту і розвитку рослин куку-

рудзи.  
Таблиця 8 

Розрахунок господарського потенціалу урожайності  

кукурудзи по кліматичних зонах 

Зона 

Всього  

запасів  

вологи,  

мм 

Залишок не 

використа-

ної вологи, 

мм 

Витрати 

вологи за 

вегетацію, 

м3/т 

Коефіціент 

водоспо-

живання, 

м3/т 

Середня 

урожай-

ність 

зерна, ц/га 

Степ 350 70 2800 700 40 

Лісостеп 450 80 3700 600 62 

Полісся 450 100 3500 600 58 

 

Найкращий агрокліматичний потенціал для насін-

ництва кукурудзи мають Тернопільська, Вінницька, Пол-

тавська, Черкаська і Кіровоградська обл. та прилеглі до 

них райони. Насінництво кукурудзи в цих регіонах менше 

залежить від негативного впливу несприятливих умов. 

Продуктивність насіннєвих посівів тут найвища. В більш 

південних та східних регіонах ефективність насінництва 

кукурудзи лімітується 2 факторами: недостатньою волого-

забезпеченістю (тому насінницькі посіви кукурудзи в цій 

зоні повинні розміщатись на зрошуваних землях) та части-

ми критично високими температурами (більше 33 ºС) під 

час цвітіння кукурудзи. В північних регіонах обмежуючим 
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фактором є недостатнє теплозабезпечення і короткий без-

морозний період. Тому насіння гібридів тут в окремі роки 

може не визрівати і мати низькі посівні якості. 

 

7. Науково-обґрунтоване розміщення  

насінницьких посівів 

Основний об’єм виробництва і обробки насіння ба-

тьківських форм гібридів доцільно зосередити у мережі 

дослідних станцій Інституту сільського господарства сте-

пової зони НААН, яка включає 5 заводів проектною поту-

жністю 2500 т (табл. 9).  
Таблиця 9 

Потужність матеріально-технічної бази для доробки  

насіння батьківських форм гібридів кукурудзи у мережі 

дослідних станцій Інституту с.-г. степової зони НААН 

№ 

п/п 

Станція,  

господарство 
База 

Потужність, тонн насіння 

проектна 
максимальне 

навантаження 

1 
Дослідне г-во ДП 

«ДГ «Дніпро» 

Завод 

Лінія з сушар-

кою 

500 

200 

750 

200 

2 
Ерастівська дос-

лідна станція 

Завод 

Лінія з сушар-

кою 

1000 

150 

1500 

150 

3 

Синельниківська 

селекційно-

дослідна станція 

Завод 

Лінія з сушар-

кою 

500 

100 

750 

100 

4 ДП «ДГ «Красно-

градське» 
Завод 250 250 

5 Розівська дослід-

на станція 

Завод 

Лінія з сушар-

кою 

250 

50 

250 

50 

Всього: 

у т.ч. заводи 

3000 

2500 

4000 

3500 

 

У разі необхідності потужність заводів може бути 

збільшена на 30% за рахунок подовження періоду обробки 

до 45 днів. Окрім заводів у мережі Інституту знаходяться 4 
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лінії з сушарками, на яких можна обробляти невеликі пар-

тії базового насіння високої якості. В цілому вони знахо-

дяться в задовільному стані, хоча і потребують ремонту та 

модернізації відповідно сучасному технічному рівню. Для 

відновлення потужності та модернізації матеріально-

технічної бази інституту необхідні адресні державні інвес-

тиції. 

Також необхідно задіяти потужності інших установ 

Національної академії аграрних наук, таких як Селекційно-

генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавст-

ва та сортовивчення (м. Одеса), Інститут рослинництва ім. 

В.Я. Юр’єва (м. Харків). Додатково треба побудувати 1 

сушарку з одночасним завантаженням 80 т качанів та лінію 

з доробки насіння, а також придбати 4 селекційних елект-

ричних сушарки обємом на 2 т в мережі дослідних станцій 

СГІ – НЦНС. 

Для виробництва насіння гібридів F1 на сьогодні в 

Україні існує 4 сучасних кукурудзообробних заводи («Ма-

їс» (Черкаси), Черліс, Маїсадур і Райс) та декілька рестав-

рованих потужність яких дозволяє виробити майже 40 тис. 

т якісного насіння. Крім того, ще близько 20 тис. т насіння, 

не завжди високої якості можна отримати на старих прива-

тизованих заводах побудованих в 60-і роки. Існуючий де-

фіцит насіння частково компенсується за рахунок імпорту 

та вітчизняного насіння кустарного виробництва в насін-

нєвих господарствах, які як правило не можуть забезпечи-

ти виробництво якісного насіння, до того ж негативно 

впливають на цінову кон’юнктуру ринку.  

Для запобігання розвитку таких явищ, які дискреди-

тують вітчизняну селекцію та насінництво, бажано мати 

нові сучасні заводи для сушки та доробки насіння кукуру-

дзи. В залежності від фінансових можливостей пропону-

ється дві схеми будівництва заводів в залежності від за-

планованого охвату ринку 100%, та 30% (перший етап) 
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(додатки 2,3). При запланованому забезпеченні 100% пот-

реби в насінні кукурудзи необхідно мати 11 заводів зага-

льною потужністю 100 тис. т. З них 4 заводи в зоні Степу 

загальною потужністю 30 тис. т. Зокрема в Миколаївській 

області для забезпечення потреб АР Крим, Херсонської та 

Миколаївської обл. необхідно розмістити завод потужніс-

тю 5 тис. т, а в Одеській обл. завод такої ж потужності для 

забезпечення її внутрішніх потреб. Для постачання насіння 

кукурудзи господарствам Дніпропетровської та Запорізь-

кої обл. необхідно побудувати в Дніпропетровській обл. 

завод потужністю 10 тис. т і аналогічний завод в Кірово-

градській обл. для забезпечення її внутрішніх потреб. 

Шість заводів потужністю 10 тис. т насіння кожен 

пропонується розмістити в найбільш сприятливій для на-

сінництва кукурудзи зоні Лісостепу: на півночі Харківської 

області – для забезпечення потреб Донецької, Луганської 

та Харківської областей, на півдні Київської – для Київсь-

кої та Житомирської, в Вінницькій – для Хмельницької та 

Вінницької, в Тернопільській для 7 західних областей 

України, а також в Черкаській і Полтавській обл. 

В зоні Полісся необхідно побудувати завод потуж-

ністю 10 тис. т в південній частині Чернігівської обл. для 

забезпечення потреб Чернігівської та Сумської обл. 

 

8. Впровадження інноваційних технологій  

доробки та зберігання насіння кукурудзи 

Розроблені в Інституті сільського господарства сте-

пової зони інноваційні проекти, включають техніко-

технологічні регламенти процесів доробки і зберігання на-

сіння гібридів кукурудзи та батьківських форм з урахуван-

ням їх біологічних особливостей. При впровадженні дося-

гається висока результативність використання матеріаль-

но-технічної бази, підвищується вихід і якість насіння, 
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скорочуються енерговитрати на його доробку і зберігання. 

До інноваційних технологій належить: 

- оптимізований техніко-технологічний регламент 

збирання й доробки насіння гібридів і батьківських форм 

за схемою «поле-завод». Він включає строки збирання, 

способи і режими сушіння, способи сепарування-

сортування-калібрування посівних фракцій, залежно від 

вологовіддачі, термостійкості, вирівняності і крупності зе-

рнівки. Підготовлене за регламентом насіння має схожість 

не нижче 95-96%, силу росту – 85-90%, високі врожайні 

властивості; 

- диференційований регламент зберігання і перед-

посівної обробки, залежно від призначення насіннєвого 

матеріалу. Включає оптимальну вологість зерна, типи па-

кувального матеріалу та режими хімічної обробки-

стимуляції для насіння поточного використання, страхових 

і резервних фондів, сприяє подовженню терміну зберігання 

якісного насіння до 3-5 років; 

- енергозаощаджуючий регламент сушіння в сушар-

ках камерного типу. Включає рециркуляцію тепла та ре-

жими теплоносія залежно від вологості качанів,знижує ви-

трату палива на 20-26%. 

 

9. Контроль посівних якостей насіння 

Контроль посівних якостей насіння є неодмінною 

умовою ефективності системи доробки і зберігання насін-

ня, має забезпечувати контроль якості продукції, а також 

дотримання техніко-технологічних процесів. 

Контроль якості насіння виконується згідно держа-

вних національних стандартів ДСТУ та правил сертифіка-

ції насіння кукурудзи. Для удосконалення контролю необ-

хідно залучати до сертифікації насіння наукові лабораторії 

НААН України з правом видачі нормативних документів. 
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Для контролювання технологічних процесів дороб-

ки і зберігання рекомендовано застосовувати розроблену в 

ІСГСЗ індексовану оцінку посівної придатності насіння 

гібридів кукурудзи, яка включає чинні та додаткові показ-

ники якості. Виходячи з результатів оцінки встановлюють-

ся техніко-технологічні регламенти обробки насіння, а та-

кож прогнозується його польова схожість і продуктив-

ність. 

 

10. Сортовий контроль 

В системі насінництва при вирощуванні, доробці, 

зберіганні та реалізації сортового насіння важливе значен-

ня має сортовий контроль. Сортовий контроль це сортова 

ідентифікація та встановлення  сортових якостей насіння. 

Він має    декілька ланок: інспектування посівів, електро-

форез насіння та грунтовий контроль. 

Контроль сортових якостей насіння кукурудзи здій-

снюється відповідно наказів Міністерства аграрної політи-

ки та продовольства, правил проведення інспектування по-

сівів та проведення ґрунтового сортового контролю.  

Наказом МінАП № 295 від 07.06.2010р. в доповнен-

ня до існуючої системи сортового контролю насіння (ін-

спектування посівів та електрофорез насіння) введена оці-

нка його сортових якостей шляхом проведення ґрунтового 

та лабораторного сортового контролю. Досвід виконання 

цього наказу виявив суттєві недоліки встановленої ним 

схеми проведення сортового контролю.  

По-перше відповідно даного наказу для встанов-

лення сортової чистоти використовується методика прове-

дення експертизи сортів на відмінність, однорідність та 

стабільність (ВОС). Вказана методика розроблена для 

встановлення сортової належності (сортова ідентифікація) 

насіння і не дозволяє достовірно встановлювати його сор-

тові якості. Невиправданим є визначення однорідності та 
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сортової чистоти для насіння гібридів кукурудзи зі склад-

ною генетичною конструкцією (три і більше лінійні). На-

сіння F1 таких гібридів є генетично різноманітним і варію-

вання ознак у них може бути дуже значним. 

По-друге проведення ґрунтконтролю відповідно на-

казу 07.06.2010 №295 не дає достовірної оцінки сортових 

якостей насіння, до тогож й вкрай затратне, особливо для 

насіння високих репродукцій розміри партій яких невеликі 

(розсадники розмноження та супереліта). 

Установи власники сортів (гібридів) повністю відс-

торонені від процесу сортової ідентифікації та встановлен-

ня сортових якостей насіння. Тому, цей процес ґрунтується 

не на знанні особливостей даного сорту ( гібриду), а на йо-

го опису згідно якого спеціалістами Держсортслужби про-

водиться оцінка за формальними ознаками, при чому часто 

допускаються помилки та суб’єктивізм оцінок.  

 Таким чином, встановлений порядок проведення не 

дає об’єктивних оцінок сортових якостей насіння, необ-

ґрунтовано викликає значні витрати виробників насіння та 

не веде до покращення сортових якостей насіння.  

 Вважаємо за необхідне встановити такий порядок 

проведення сортового контролю при якому повноваження 

зі сортової ідентифікації та встановлення сортових якостей 

насіння повинні здійснюватись селекційними установами - 

власниками сорту чи установами уповноваженими власни-

ком. Селекційна установа має спеціалістів, які створюють 

сорти (гібриди), знають їх не з формального опису, а на 

основі свого багаторічного досвіду їх селекції. При постій-

но зростаючій конкуренції на ринку України селекційні 

установи зацікавлені в високих сортових якостях насіння 

своїх сортів (гібридів). Це буде сприяти відповідальному 

та професійному визначенню сортових якостей насіння. 

 З метою покращення сортових якостей насіння ку-

курудзи вітчизняного виробництва необхідно розширити 
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сферу застосування внутрішньо господарського сортового 

контролю та контролю самоврядних громадських 

об’єднань насіннєводів. 

 

11. Сортові ресурси 

 Серед 661 гібридів кукурудзи занесених до Держав-

ного реєстру сортів рослин придатних для поширення в 

Україні на 2012 р. 36,9%  вітчизняної селекції. Серед них 

171 гібрид створений установами НААН, 73 – іншими ори-

гінаторами, переважно приватними. Найбільше число за-

реєстрованих гібридів (78) створені в ДУ Інститут сільсь-

кого господарства степової зони. Сучасному ринку пропо-

нуються гібриди різноманітних напрямків використання: 

зернові, цукрові, розлусні та ін. різних груп стиглості, ада-

птовані до кліматичних умов зон  Україні.  

 Господарствам України пропонуються нові високо-

продуктивні гібриди ранньостиглої групи: Дніпровський 

181 СВ, Почаївський 190 МВ, Діана 180 СВ, Гардемарин 

185 СВ; середньоранньої: Кіцманський 215 СВ, Оржиця 

237 МВ, Яровець 243 МВ, П’ятихатський 270 СВ; серед-

ньостиглої – Збруч, Запорізький 333 МВ, Орільський 357 

СВ, Гельвін 387 МВ; середньопізній – Бистриця 400 МВ та 

інші (табл. 10). 

Інститутами НААН України пропонуються вироб-

ництву прості гібриди, прості модифіковані та трьохлінійні 

гібриди ФАО 160-500. Основну площу посівів кукурудзи 

приблизно порівну займають прості модифіковані та три-

лінійні гібриди. В той же час серед гібридів іноземної се-

лекції, що вирощуються в Україні переважають прості гіб-

риди, які як відомо є більш продуктивними та технологіч-

ними. Так, з 34 гібридів фірми «Піонер», що пропонуються 

на ринку України, лише 1 трилінійний.  
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Таблиця 10 

Нові гібриди кукурудзи для впровадження в виробництво 

Гібрид 

Потенціал 

урожайності 

зерна, т/га 

Особливості 

Ранньостиглі 

Гардемарин 185 СВ 

11,0-11,5 

В умовах Полісся можна виро-

щувати на зерно на силос 

Діана 180 СВ 
Має високий ступінь вирівнян-

ності посівів та екологічну 

пластичність 

Дніпровський 181 СВ 
Кращий гібрид для Лісостепу 

та Полісся 

Жайвір 198 МВ 
Посухостійкий, рекоменується 

для зони Степу і Лісостепу 

Подих МВ 
Один з кращих гібридів для зон 

Лісостепу та Полісся 

Середньоранні 

Борозенський 277 МВ 

11,0-12,0 

 

Близький до гібриду Любава 279 

МВ з нижчою збиральною воло-

гістю зерна та краще вираже-

ною кременистістю 

Кіцманський 215 СВ 
Добра насіннєва продуктив-

ність та висока і стабільна 

врожайність товарних посівів 

Еней 220 СВ 
Поєднує високу врожайність 

та низьказбиральна вологість 

зерна 

Оржиця 237 МВ 
Характеризується поєднанням 

високої урожайності та низької 

збиральної вологості зерна 

Яровець 243 МВ 
Висока насіннєва продуктив-

ність ділянок гібридизації 

Дункан 233 СВ 
Високотехнологічний, має рентабе-

льне насінництво, стійкий до посу-

хи  

Елегія МВ 
Поєднує високу врожайність 

та  низьку збиральну вологість 

зерна  

Етюд 
Добра насіннєва продуктив-

ність та висока і стабільна 

врожайність товарних посівів 

Фея 
Характеризується поєднанням 

високої  врожайності та жа-

ро-посухостійкості 
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Вимпел МВ 
Швидкий початковий ріст рос-

лин. Стійкий до вилягання 

Світанок МВ 
Гібрид інтенсивного типу, фо-

рмує якісну силосну масу 

Слобожанський МВ 
Підвищена посухостійкість та 

швидкий початковий ріст рос-

лин  

Олігарх МВ 
Гібрид інтенсивного типу. Ви-

сокостійкий до основних хвороб 

рослин 

Лелека МВ 
Високостійкий до кукурудзяно-

го метелика та основних хво-

роб рослин  

Варта МВ 

Стійкий до вилягання, має ви-

сокий ступінь вирівнянності 

посівів та екологічну пластич-

ність 

Гарантія МВ 
Швидкий початковий ріст рос-

лин, формує якісну силосну ма-

су. Рентабельне насінництво 

Середньостиглі 

Гельвін 387 МВ 

12,5-13,0 

Рентабельне насінництво 

Збруч 
Гібрид інтенсивного типу з 

високою потенційною врожай-

ністю 

Запорізький 333 МВ 
Більш ранньостигла версія гібрида 
Моніка 350 МВ з кращою втратою 

вологи при достиганні 

Орільський 357 СВ Формує якісну силосну масу 

Кобза МВ 
Рентабельне насінництво, жа-

ро-посухостійкий,  високовро-

жайний 

Веселка МВ 
Гібрид інтенсивного типу з висо-

кою потенційною врожайністю 

Одеський 385 МВ 
Високоврожайний , посухос-

тійкий, високо адаптивний 

Флагман 
Екологічно пластичний гібрид з 

високим рівнем урожаю 

Донор МВ 
Один з кращих гібридів як на 

зерно так і силос. Швидкий 

початковий ріст рослин 

Злагода МВ 
Гібрид інтенсивного типу. Ви-

сока насіннєва продуктивність 

ділянок гібридизації 
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Кредит МВ 
Один з кращих гібридів як на 

зерно так і силос. Стабільний 

за рівнем врожайності. 

Витязь МВ Формує якісну силосну масу 

Моноліт МВ 
Гібрид інтенсивного типу з 

стабільним рівнем врожайнос-

ті 

Індустрія МВ 
Один з кращих гібридів за рів-

нем врожайності для зон Сте-

пу та Лісостепу 

Пізньостиглі 

Бистриця 400 МВ 

12,5-13,5 

Стабільність врожаю зерна у 

Степу 

Новація МВ 
Найбільш посухостійкий гібрид 

з високим рівнем врожаю 

Евріка МВ 
Один з кращих гібридів за ста-

більністю врожаю зерна та 

високою адаптивністю 

 

Головною причиною такого стану є те, що собівар-

тість виробництва насіння простих гібридів висока і рента-

бельне його виробництво можливе лише за відносно висо-

кої ціни реалізації. Споживачі насіння купують таке насін-

ня лише в випадку коли воно має високі посівні якості, які 

на застарілому обладнанні неможливо забезпечити. Це 

призвело до того, що високопродуктивні прості гібриди 

вітчизняної селекції практично відсутні в виробництві, а 

вирощуються лише модифіковані та трьохлінійні гібриди. 

Підтвердженням цього є факт, що окремі національні ви-

робники, які побудували або реконструювали кукурудзоо-

бробні заводи підвищили ціни реалізації насіння і одноча-

сно суттєво збільшили відсоток виробництва простих гіб-

ридів. В разі побудови потужностей для сушки та доробки 

насіння кукурудзи необхідно довести частку простих гіб-

ридів в загальній площі посівів кукурудзи до 30-40%. 

 Інститутом сільського господарства степової зони 

НААН встановлено оптимальне співвідношення біотипів 

гібридів кукурудзи для різних зон вирощування. 
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Таблиця 11 

Науково-обґрунтовані співвідношення гібридів  

різних груп стиглості для зон вирощування 

Зона 
Групи стиглості гібридів, % в структурі посіву 

ранньостиглі середньоранні середньостиглі середньопізні 

Полісся 70 30 - - 

Лісостеп 35 55 10 - 

Північний 

Степ 
25 30 30 15 

Південний 

Степ 
30 25 25 20 

 

Дотримання науково обґрунтованого співвідношен-

ня гібридів є важливим резервом підвищення рівня вро-

жайності та надійного визрівання зерна кукурудзи. На ос-

нові встановленого оптимального співвідношення розроб-

лені обсяги вирощування гібридів різних груп стиглості 

відносно кожного запропонованих до будівництва заводів. 

В цілому по Україні необхідно отримувати 55,1 тис. т на-

сіння ранньостиглих гібридів, 63,97 - середньоранніх, 

20,63 - середньостиглих та 6,28 - середньопізніх. 
Таблиця 12 

Потреба в насінні кукурудзи різних груп стиглості  

по регіонах на 2014 р., 2015 р., тис. т 

Регіон 

Потреба в 

насінні,  

тис. т. 

Група стиглості 

Ранньо-

стиглі 

Середньо-

ранні 

Середньо-

стиглі 

Середньо-

пізні 

1 2 3 4 5 6 

АР Крим 0,33 0,08 0,10 0,10 0,05 

Дніпропетровська 10,50 2,63 3,15 3,15 1,58 

Донецька 4,20 1,05 1,26 1,26 0,63 

Запорізька 1,65 0,41 0,50 0,50 0,25 

Кіровоградська 11,40 2,85 3,42 3,42 1,71 
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продовження таблиці 12 

1 2 3 4 5 6 

Луганська 3,00 0,75 0,90 0,90 0,45 

Одеська 5,10 1,28 1,53 1,53 0,77 

Херсонська 1,50 0,38 0,45 0,45 0,23 

Миколаївська 4,20 1,05 1,26 1,26 0,63 

Степ  41,88 10,47 12,56 12,56 6,28 

Вінницька 10,20 3,57 5,61 1,02  

Київська 8,40 2,94 4,62 0,84  

Полтавська 16,80 5,88 9,24 1,68  

Сумська 9,60 3,36 5,28 0,96  

Тернопільська 4,50 1,58 2,48 0,45  

Харківська 9,90 3,47 5,45 0,99  

Хмельницька 7,50 2,63 4,13 0,75  

Черкаська 10,50 3,68 5,78 1,05  

Чернівецька 3,30 1,16 1,82 0,33  

Лісостеп 80,70 28,25 44,39 8,07  

Волинська 0,75 0,53 0,23   

Житомирська 5,40 3,78 1,62   

Закарпатська 1,35 0,95 0,41   

Івано-Франкіська 1,50 1,05 0,45   

Львівська 1,80 1,26 0,54   

Рівненська 1,80 1,26 0,54   

Чернігівська 10,80 7,56 3,24   

Полісся 23,40 16,38 7,02   

Україна 145,98 55,10 63,97 20,63 6,28 

 

На сучасному ринку гібрид кукурудзи, з часу ство-

рення, залишається конкурентоспроможним протягом 5-7 

років. В той же час запроваджений, останнім часом, поря-
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док одночасної реєстрації гібридів та їх батьківських ком-

понентів унеможливлює їх дореєстраційне розмноження, 

що затримує впровадження в виробництво нових гібридів. 

Це знижує конкурентоздатність вітчизняних гібридів. Не-

обхідно внести зміни в порядок реєстрації гібридів та їх 

батьківських компонентів та дозволити оригінаторам вно-

сити до виробничої програми вирощування дореєстрацій-

ного насіння.  

 

12. Технологічні рекомендації по вирощуванню  

насінницьких посівів кукурудзи 

Технологія вирощування гібридного насіння куку-

рудзи в основному не відрізняється від тієї, що застосову-

ється на звичайних товарних посівах. Проте агротехніка 

ділянок гібридизації має деякі певні особливості. Слід вра-

ховувати, що самозапильні лінії відрізняються істотно ме-

ншою життєздатністю, послабленим ростом, слабкішою 

кореневою системою, внаслідок чого формують нижчий 

рівень урожайності порівняно з товарними гібридами пер-

шого покоління. Тому реалізація потенціалу їх продуктив-

ності в усіх зонах вирощування буде істотно залежати від 

дотримання технологічної дисципліни, чіткого і своєчас-

ного виконання комплексу агротехнічних і насінницьких 

прийомів, що забезпечують формування високого врожаю. 

Комплекс агротехнічних заходів повинен створити сприят-

ливі умови для росту й розвитку рослин, ефективного їх 

запилення та забезпечувати належний рівень типовості й 

стерильності. Лише за таких умов можливий найвищий 

прояв сортових ознак рослин та своєчасне контролювання і 

ефективне видалення сортових домішок. 

При плануванні і вирощуванні насіннєвих посівів 

кукурудзи необхідно суворо дотримуватись певних правил 

в усіх ланках вирощування:  
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по-перше, насіннєві посіви слід розміщувати по 

кращих попередниках, на полях з найменшою за-

бур’яненістю або застосовувати весь комплекс заходів по 

поліпшенню фітосанітарного стану посівів та підвищенню 

родючості ґрунту; 

по-друге, суворо витримувати просторову ізоляцію 

від інших насіннєвих або товарних посівів кукурудзи, в 

разі порушення цієї вимоги, ділянки таких посівів вибра-

ковують; 

по-третє, в період від сівби до збирання і доробки 

насіння необхідно забезпечити виконання всього комплек-

су відповідних заходів і робіт, які гарантують одержання 

насіння з високими сортовими і посівними якостями. 

Попередники. Під насіннєві посіви кукурудзи поле 

виділяють з осені. Ділянку розміщують після кращих по-

передників на родючих, чистих від бур’янів землях. Для 

розміщення ділянок розмноження самозапильних ліній та 

ділянок гібридизації не використовуються поля сильно за-

смічені коренепаростковими (види осоту, гірчак степовий, 

берізка польова та ін.) та кореневищними бур’янами (пирій 

повзучий, гумай та ін.). 

Слід уникати площ з підвищеною чисельністю дро-

тяників, несправжніх дротяників та інших ґрунтових шкід-

ників (в кількості більше 5 екз./м
2
). Для забезпечення най-

кращих умов запилення качанів, напрямок розміщення ря-

дків рослин кукурудзи в посіві доцільно планувати упопе-

рек панівних вітрів. 

Кращими попередниками для насіннєвих посівів 

кукурудзи в усіх зонах вирощування є зернобобові (горох, 

соя) та озимі зернові колосові культури (пшениця, ячмінь, 

жито, тритикале). Забороняється розміщувати ділянки гіб-

ридизації після такого попередника як кукурудза на зерно, 

силос і зелений корм через можливе сортове засмічення 

посівів сходами падалиці, а також через накопичення на 
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полі специфічних хвороб і шкідників. Небажано виділяти 

площі під насіннєву кукурудзу після соняшника, сорго, цу-

крових буряків та інших сільськогосподарських культур, 

які інтенсивно висушують ґрунт.  

З метою одержання гарантованого урожаю насіння 

самозапильних ліній, простих гібридів і пізньостиглих 

форм у посушливих умовах південної частини Степу, діля-

нки їх розмноження або гібридизації слід розміщувати на 

зрошуваних площах або на низинних і заплавних землях, 

які краще забезпечені вологою.  

Кукурудза є перехреснозапильною культурою і для 

запобігання перезапиленню насіннєвих посівів іншими ге-

нотипами культури потребує обов’язкового дотримання 

норм просторової ізоляції. Тому кожна ділянка розмно-

ження або гібридизації повинна бути віддалена від інших 

масивів кукурудзи як свого, так і сусідніх господарств на 

відстань не менше, ніж зазначено в таблиці 13. 
Таблиця 13 

Норми просторової ізоляції для насіннєвих посівів кукурудзи 

Категорія посіву 

Гранична  

норма 

 ізоляції (м),  

не менше  

С
а

м
о

за
п

и
л

ь
н

і 

л
ін

ії
 

розсадники 

розмножен-

ня першого і 

другого року 

без достатнього захисту від небажаного 

запилення чужорідним пилком 
500 

з наявністю штучних або природних пере-

шкод, які є гарантованими завадами проти 

чужорідного запилення  

200 

елітне насіння (супереліта і еліта) 500 

репродукційне насіння (перша і друга генерації) 300 

Гібриди 
батьківські форми інших типів гібридів (F1) 300 

товарного призначення (F1) 200 

 

Зазначимо, що до уваги беруться всі інші посіви ку-

курудзи на зерно, силос, зелений корм та насіння. Винят-

ком можуть бути лише насіннєві посіви, коли на суміжних 

полях отримують насіння однієї форми, одного покоління 
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або репродукції, якщо висіяне насіння має однакові сортові 

якості.  

Обробіток ґрунту. Система основного обробітку 

ґрунту під насіннєві посіви кукурудзи повинна бути спря-

мована на ефективне збереження і накопичення ґрунтової 

вологи та включати лущення стерні та глибоке рихлення 

поля на зяб. Перше лущення або дискування площі диско-

вими лущильниками ЛДГ-10 або ЛДГ-15 на глибину 6-8 см 

здійснюють, без розриву в часі, одразу після збирання по-

передника, а друге – після проростання бур’янів на глиби-

ну 8-10 см. 

Зяблеву оранку або безполицевий чизельний обро-

біток ґрунту доцільніше здійснювати у кінці вересня – пе-

ршій половині жовтня (при зниженні середньодобових те-

мператур та зменшенні непродуктивного випаровування 

вологи) на глибину 25-27 см, на легких та чистих від 

бур’янів ґрунтах – на 20-22 см. Обробіток ґрунту полице-

вим плугом під насіннєві посіви кукурудзи доцільно засто-

совувати у всіх зонах кукурудзосіяння на нееродованих 

землях. На забур’янених площах полицева оранка є най-

більш ефективним агротехнічним прийомом боротьби з 

бур’янами.  

Під посіви кукурудзи на насіння також доцільно за-

стосовувати енергоощадний чизельний обробіток ґрунту, 

особливо на схилових землях, при проведенні якого зао-

щаджується 10-12 кг/га пального, експлуатаційні витрати 

скорочуються майже вдвічі, витрати праці – на 31%, енер-

гоємність агротехнічного прийому знижується в 1,4 рази. 

При застосуванні безполицевого обробітку ґрунту слід 

враховувати, що його проведення може дещо підвищити 

рівень забур’яненості посівів порівняно з полицевою оран-

кою. Система боротьби з бур’янами в цьому випадку 

обов’язково повинна передбачати використання ефектив-

них ґрунтових і післясходових гербіцидів. Небажано ви-
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рощувати насіннєві посіви кукурудзи на фоні мілкого об-

робітку ґрунту та при використанні технології прямої сівби 

«No-Till». 

Система удобрення. До вибору дози мінеральних 

добрив потрібно підходити диференційовано, тобто з ура-

хуванням всіх зональних особливостей ґрунтово-

кліматичних умов вирощування та біологічних властивос-

тей конкретних біотипів кукурудзи, оскільки батьківські 

форми (самозапильні лінії та стерильні гібриди) за уро-

жайними можливостями, стійкістю до загущення і неспри-

ятливих умов зовнішнього середовища суттєво відрізня-

ються від гібридів першого покоління. 
Таблиця 14 

Оптимальні дози мінеральних добрив при вирощуванні 

батьківських форм кукурудзи в різних зонах 

Зона  
Доза мінеральних добрив, кг/га д. р. 

N P2O5 K2O 

Степ 30-45 30-45 20-30 

Лісостеп 45-60 50-60 40-50 

Полісся 50-70 50-60 50-70 

 

Поглинання поживних речовин кореневою систе-

мою рослин батьківських форм кукурудзи більш повно 

проходить при вирівняному співвідношенні між азотом, 

фосфором і калієм або з невеликою перевагою азоту і фос-

фору над калієм. Дози добрив коригують за ступенем за-

безпечення ґрунту рухомими формами поживних речовин. 

Щодо строків внесення добрив, перевагу слід нада-

вати їх застосуванню під основний обробіток ґрунту. У не-

сприятливі за зволоженням роки внесення добрив під ора-

нку найбільш ефективне. При достатній вологозабезпече-

ності ефективність добрив не залежить від строків внесен-
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ня. Весною їх краще вносити не врозкид під культивацію, а 

на глибину 10-12 см культиваторами рослинопідживлюва-

чами. На ділянках розмноження і гібридизації в усіх зонах 

вирощування доцільно застосовувати припосівне внесення 

фосфорних або складних (нітроамофоска, нітрофос, нітро-

фоска мінеральних добрив (по 10-15 кг/га д. р.), а в регіо-

нах з достатнім зволоженням – здійснювати прикореневе 

підживлення рослин у фазі 6-7 листків азотними добрива-

ми в дозі 20 кг/га д. р. 

В умовах нестабільного зволоження традиційне пі-

дживлення кукурудзи в початкові фази росту мінеральни-

ми азотними туками (N20) часто буває не ефективним, тому 

його доцільніше замінити на більш технологічне позакоре-

неве підживлення культурних рослин у фазі 6-7 листків 

рідкими комплексними міне-ральними макро- та мікродо-

бривами „Реаком Плюс” в дозі 4 л/га або водорозчинними 

мікродобривами „Нутрівант Плюс
тм

 кукурудза” в дозі 4 

кг/га.  

Весняний допосівний обробіток ґрунту передбачає 

максимальне збереження вологи, створення пухкого посів-

ного шару на зораних площах. Ранньовесняне закриття во-

логи і вирівнювання ґрунту здійснюють при настанні його 

фізичної стиглості. Вирівнювання проводиться під кутом 

45-50° до напрямку основного обробітку з використанням 

вирівнювачів ВП-8, ВПН-5,6, шлейф-борін ШБ-2,5. На які-

сно оброблених з осені та вирівняних весною полях можна 

виключити одну ранньовесняну культивацію, обмежив-

шись передпосівною. Для збереження вологи останній до-

посівний обробіток краще проводити в день сівби. Перед-

посівний обробіток ґрунту доцільно проводити широкоза-

хватними комбінованими знаряддями. 

Сівба кукурудзи на ділянках розмноження і гіб-

ридизації. При вирощуванні насіннєвих посівів на прид-

бане насіння батьківських форм необхідно обов’язково ма-
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ти сортові документи (Атестат на насіння – на насіння су-

переліти і еліти самозапильних ліній; Свідоцтво на насіння 

– на насіння першої і другої репродукцій самозапильних 

ліній; Свідоцтво на гібридне насіння – на насіння першого 

покоління гібридів кукурудзи). Насіння самозапильних лі-

ній, батьківських форм та гібридів товарного призначення 

повинно відповідати нормам якості згідно ДСТУ (табл. 

15). 
Таблиця 15 

Норми якості насіння кукурудзи за ДСТУ 2240-93 

Насіння Категорія 

Вміст основного 

насіння, %  

не менше 

Схожість % 

не менше 

Вологість % 

не більше 

Самозапи-

льні лінії 

Добазове 99 92 14 

Б
аз

о
в
е 

Супереліта,  

еліта 
98 92 14 

P-1,2,3 98 87 14 

Гібриди – 

батьківські 

форми 

F1 98 92 14 

Гібриди 

товарного 

призначен-

ня 

Сертифіковане 

(F1) 
98 92 14 

На сертифікованих кукурудзо-калібрувальних заво-

дах насіння кукурудзи батьківських форм і гібридів товар-

ного призначення за його розмірами та залежно від схем 

калібрування ділиться на чотири фракції (табл. 16). 
Таблиця 16 

Типорозмір фракції насіння залежно від калібрування 

№ фракції Характеристика фракції 
Розмір насінини, мм 

ширина товщина 

1 КП (крупна пласка) більше 8,0 рівно і менше 5,5 

2 ДП (дрібна пласка) 6,5-8,0 рівно і менше 5,0 

3 КК (крупна кругла) більше 8,0 більше 5,5 

4 ДК (дрібна кругла) 6,5-8,0 більше 5,0 

Відхід менше 6,5 - 
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Для проведення якісної сівби насіннєвих ділянок 

при настроюванні сівалки необхідно ретельно добирати 

висівні диски (у відповідності до розмірів насіння фракції 

придбаної партії), які мають відповідну градацію розмірів 

отворів.  

Сівбу ділянок розмноження або гібридизації 

обов’язково проводити насінням інкрустованим комплек-

сом препаратів фунгіцидної і інсектицидної дії та мікродо-

бривами, які ефективно захищають проростки і сходи ку-

курудзи та поліпшують інтенсивність ростових процесів у 

рослин в ювенільний період.  

Протруєнню підлягає насіння, перевірене на якість 

його очищення і калібрування з вологістю не більше 

13,5%. Його обробляють водяною суспензією препаратів 

або шляхом зволоження з розрахунку 5-8 л води на 1 т на-

сіння. Після протруювання вологість насіння не повинна 

перевищувати 14%.  

Проти пухирчастої і волотевої сажок, пліснявіння, 

кореневих і стеблових гнилей насіння батьківських форм 

обробляють наступними препаратами: вітавакс 200 ФФ, 

в.с.к. (2,5 л/т), гранівіт, в.с.к. (2,5 л/т), ТМТД, в.с.к. (3 л/т), 

роялфло, в.с.к. (2,5 л/т), максим, т.к.с. (0,2 л/т).  

Для захисту сходів культури від дротяників, не-

справжніх дротяників та інших ґрунтових шкідників засто-

совують препарати: гаучо, команч, з.п. (28 кг/т), круізер, 

т.к.с. (6 л/т), пончо, т.к.с. (3,5 л/т), семафор, т.к.с. (2 л/т).  

Сумісне застосування протруйників фунгіцидної і 

інсектицидної дії та мікродобрива реаком (3 л/т), за ре-

зультатами досліджень ІСГСЗ, підвищує енергію пророс-

тання і польову схожість насіння культури на 6-8%. Ефек-

тивність хімічних протруйників і мікродобрив підвищуєть-

ся при застосуванні їх за методом інкрустації з полівініло-

вим спиртом (ПВС) або натрієвою сіллю карбоксилметил-

целюлози (Nа КМЦ).  
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Строки сівби, як правило, є основною причиною рі-

зкого зниження врожайності насіння кукурудзи. Рекомен-

довані оптимальні агрокліматичні строки сівби насіннєвої 

кукурудзи в Степу – 1-4 травня, Лісостепу і Поліссі – від-

повідно 4-7 і 5-8 травня. За результатами експерименталь-

них досліджень ІСГСЗ, рання сівба батьківських форм ку-

курудзи (період допустимо ранні – оптимально ранні стро-

ки сівби для товарних посівів) призводить до істотного 

зрідження густоти стояння рослин, що зумовлює зниження 

урожайності насіння на 15-20%. 

Враховуючи, що строки сівби є одним з вирішаль-

них факторів у формуванні густоти посіву, вони повинні 

визначатися не тільки середньобагаторічною календарною 

датою, а перш за все станом ґрунту. Сівбу самозапильних 

ліній на ділянках розмноження і гібридизації потрібно роз-

починати лише тоді, коли ґрунт на глибині загортання на-

сіння стійко прогріється до 10-12°С. Якщо насіння батьків-

ської форми має понижену енергію проростання сівбу слід 

проводити у більш прогрітий ґрунт.  

Насіння самозапильних ліній, як правило, має по-

нижену силу росту, що доцільно враховувати при регулю-

ванні глибини його загортання. Оптимальна глибина заго-

ртання насіння батьківських форм в умовах недостатнього 

і нестійкого зволоження Степу становить 5-7 см, в більш 

вологих умовах Лісостепу і Полісся – 4-5 см, але в посуш-

ливі роки при пересушуванні посівного шару під час сівби 

вона може бути збільшена на 1-2 см, щоб забезпечити роз-

міщення насіння обов’язково у вологий шар ґрунту. Необ-

хідна кількість продуктивної вологи в 0-20 см шарі ґрунту 

при сівбі, яка гарантовано забезпечує одержання дружних 

сходів насіння батьківських форм в зонах кукурудзосіяння 

варіює в межах від 11-20 (задовільні запаси) до 21-30 мм і 

більше (добрі запаси).  
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Густоту стояння рослин батьківських форм встано-

влюють з урахуванням їх біологічних властивостей та ґру-

нтово-кліматичних зон вирощування (табл. 17).  
Таблиця 17 

Оптимальна густота стояння рослин батьківських форм  

кукурудзи в різних зонах вирощування, тис./га 

Зона 
Ранньо- 

стиглі 

Середньо- 

ранні 

Середньо- 

стиглі 

Середньо-

пізні 

Степ 60-65 50-55 40-45 35-40 

Лісостеп 85-90 70-85 65-75 - 

Полісся 90-95 80-85 - - 

 

Для компенсації зниження польової схожості насін-

ня і відходу рослин внаслідок природної загибелі задана 

норма висіву насіння в зонах Степу, Лісостепу і на Поліссі 

повинна перевищувати оптимальну густоту рослин – від-

повідно на 15, 20 і 25%, а на полях з застосуванням механі-

зованого догляду за посівами норму висіву варто збільшу-

вати на 4-6% в розрахунку на кожний механізований агро-

технічний прийом (боронування або міжрядний обробі-

ток). 

Під час сівби ділянок гібридизації, а також при роз-

множенні стерильних аналогів самозапилених ліній велике 

значення має також правильний підбір схеми посіву. При 

виборі чергування рядків материнської і батьківської форм 

до уваги приймають: кількість висіваючих апаратів у сіва-

лок, пилкоутворювальну здатність запилювача, висоту ро-

слин, співпадіння пилкування з викиданням приймочок у 

материнської форми, умови зволоження протягом вегета-

ції, ширину захвату наявної збиральної техніки.  
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У виробництві застосовують наступні схеми посіву: 

4:2, 6:2, 6:3, 8:4, 10:2, 12:4, 12:6 та ін. Найбільш поширена 

схема посіву 6:2 проводиться сівалкою СУПН-8 

(ЧММММММЧ) або двома спареними СПЧ-6 (ЧМММММ 

+ МЧЧМММ) з чергуванням їх заїзду на полі. Подальше 

відносне збільшення площі під материнською формою 

(схема 10:2), а також збільшення рядків материнської фор-

ми, що віддаляє їх від запилювача (8:4, 10:2, 12:4, 12:6) 

може призводити до череззерниці внаслідок погіршання 

пилкового режиму на посіві. При закладанні ділянок гіб-

ридизації по схемі змішування материнські фертильні ряд-

ки розташовувають в залежності від схеми посіву, або 

окремим блоком.  

В деяких випадках виникає необхідність синхроні-

зації цвітіння материнської і батьківської форм. Для випа-

дків, коли період викидання приймочок материнською фо-

рмою і виділення пилку запилювачем не збігаються у часі, 

розроблено декілька прийомів подолання цього негативно-

го фактору. Основним є посів батьківських форм у різні 

строки, але він пов’язаний з найбільшими технологічними 

витратами, а форма, що висівається в другу чергу, потрап-

ляє в більш несприятливі умови для проростання насіння 

та росту і розвитку рослин.  

 Для синхронізації періоду цвітіння доцільно засто-

совувати загущення раноквітуючої батьківської форми до 

10-15 тис. рослин на 1 га, що зумовлює затримку її цвітін-

ня на 2-3 дні. Також, вразі потреби необхідно використо-

вувати припосівне внесення фосфорних добрив у рядки 

пізноквітуючої батьківської форми, що сприяє прискорен-

ню настання її цвітіння на 1-2 дні. Більшого ефекту засто-

сування агроприйомів можна досягти при їх сумісному ви-

користанні.  

В деяких випадках, з метою синхронізації цвітіння, 

чоловіча форма може висіватись в 2-3 строки: в перший 
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строк – 1 рядок разом з материнською, в другий і третій – 

лише рядок чоловічої форми. При схемі посіву 6:2 чергу-

вання рядків буде наступним: 1 строк сівби – 

МММЧТМММ. 2 строк – ТТТТЧТТТ, ( Т – сошник пере-

буває в транспортному положенні). Іноді в перший строк 

висівають тільки материнську форму, а в другий – чолові-

чу. В інших випадках спочатку висівають чоловічу форму 

– один чи два рядки, потім материнську: схеми ТТТЧТТТТ 

або ТТТЧЧТТТ відповідно в перший строк та 

МММТЧМММ або МММТТММ – другий. В усіх випад-

ках для висіву чоловічої форми використовують централь-

ні сошники. Строк повторної сівби визначають відповідно 

до рекомендацій оригінатора, як правило, виходячи зі ста-

ну розвитку проростків першого строку сівби. 

 При сівбі ділянок гібридизації слід брати до уваги 

масу 1000 насінин батьківських компонентів. Вона може 

значно відрізнятись. Тому необхідно окремо для кожної 

форми підбирати висівні диски з отворами відповідного 

діаметра. 

 Щоб виключити будь-яку можливість змішування 

батьківських форм при сівбі, засипку насіння у банки висі-

ваючих апаратів сівалки слід проводити тільки в присутно-

сті агронома-насіннєвода. При цьому на мішках материн-

ської форми роблять (крейдою) позначку М, чоловічої – Ч. 

Кожну банку висіваючих апаратів сівалки також познача-

ють відповідно до схеми посіву. Буквою Т позначають ба-

нку, яка не висіває. Хід сівби необхідно постійно контро-

лювати з метою уникнення просівів.  

Обсівати ділянки гібридизації категорично забороне-

но. 

Догляд за посівами створює сприятливі умови для 

одержання дружних сходів кукурудзи, дає змогу утриму-

вати посіви в чистому від бур'янів стані, а також зберегти 

вологу в посівному і орному шарі ґрунту. Досходове боро-
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нування посівів кукурудзи здійснюють через 4-5 днів після 

сівби упоперек рядків або ж по діагоналі середніми зубо-

вими боронами БЗС-1,0 (маса секції 24-26 кг) чи пружин-

ними – ЗБР-24 в агрегаті з гусеничними тракторами, що 

забезпечує знищення проростків бур'янів і рівномірне роз-

пушування верхнього шару ґрунту. Глибина обробітку 

становить 3-4 см при робочій швидкості агрегату 5-6 

км/год. і активному положенні зубів борони. 

З метою запобігання зараженню рослин пухирчатою 

сажкою в період вегетації необхідно виключити післясхо-

дові боронування посівів, не допускаючи механічних пош-

коджень рослин. 

Міжрядні обробітки ґрунту регулюють його водно-

фізичні властивості та знищують бур’яни. Перший міжря-

дний обробіток посівів кукурудзи здійснюють на глибину 

10-12 см у фазі 6-7-го листка, другий – на глибину 6-8 см 

по мірі появи бур’янів, використовуючи культиватори 

КРК-4,2, КРК-5,6 чи КРН-4,2, КРН-5,6. Ефективним є під-

гортання рослин кукурудзи лапами-підгортачами під час 

останнього міжрядного обробітку. 

Захист посівів від бур’янів, шкідників і хвороб. 

Поряд з агротехнічними прийомами при високій потенцій-

ній забур’яненості полів, відведених під ділянки розмно-

ження або гібридизації, доцільно використовувати хімічні 

засоби контролювання фітосанітарного стану насінневих 

посівів. В насіннєвих посівах гербіциди слід застосовувати 

обережніше, ніж на звичайних товарних посівах кукуру-

дзи, у мінімально допустимій технологічній дозі, що зумо-

влюється підвищеною чутливістю до хімічних препаратів 

самозапильних ліній. При надмірних дозах гебіцидів приг-

нічуються рослини ліній, і може підвищуватись ступінь 

стерильності пилку чоловічих форм, що призводить до не-

добору врожаю насіння внаслідок череззерниці. 
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Таблиця 18 

Регламенти використання основних гербіцидів  

на насіннєвих посівах кукурудзи 

Гербіцид  Доза на 1 га Біологічні групи бурянів 

Грунтові під передпосівну культивацію та до появи сходів кукурудзи 

Харнес, 81,5% к.е. 1,5-1,8 л/га 
Змішаний однорічний тип 

забуряненості 

Примекстра Голд 720 SC, к.с. 3,0 л/га 
Змішаний однорічний тип 

забуряненості 

Дуал голд, 60% к.е. 1,0 л/га Злакові однорічні бур'яни 

Трофі, 90% к.е. 1,5-1,7 л/га 
Змішаний однорічний тип 

забуряненості 

Страхові гербіциди, у фазі 3-5 листків кукурудзи 

2,4-Д амінна сіль, 68,5% в.р. 0,5 л/га 

Однорічні двосімядольні 

та коренепаросткові бага-

торічні 

Діален супер, 40% в.р. 0,8 л/га 

Однорічні двосімядольні 

та коренепаросткові бага-

торічні 

 

Окремі гербіциди (наприклад, тітус і базис) на на-

сіннєвих посівах взагалі не слід застосовувати внаслідок 

істотного пригнічення рослин самозапильних ліній. На ді-

лянках гібридизації і розмноження обробіток гербіцидами 

необхідно проводити в ранкові та вечірні години при тем-

пературі повітря не вище 22°С та силі вітру не більше 4 

м/с, у фазі розвитку рослин 3-5 листків. 

Захист насіннєвих посівів від шкідників і хвороб 

доцільно здійснювати згідно регламенту застосування пре-

паратів при перевищенні економічного порогу шкодочин-

ності (ЕПШ).  
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Таблиця 19 

Регламенти застосування засобів захисту насіннєвих посівів  

кукурудзи від шкідників і хвороб 

Фаза 

росту, 

строк 

Хвороби і шкідники, умо-

ви проведення заходу 

Заходи захисту, препарати 

і норми їх витрати 

Д
о

 с
ів

б
и
 

Летюча сажка, на-

сіннєва інфекція 

пухирчастої сажки 

Протруєння насіння: вітавакс 200 ФФ, 

гранівіт, в.с.к. (2,5 л/т), максим, т.к.с., 

корріоліс, ламардор т.к.с. (0,2 л/т) 

Пліснявіння, 

кореневі і стеблові 

гнилі 

Протруєння насіння тими ж препара-

тами або роялфло, в.с.к. (2,5 л/т), 

ТМТД, в.с.к. (3,0 л/т), флуосан, т.к.с. (3 

л/т), іншур перформ (0,5 л/т), 

шелтер, т.к.с. (2 л/т) 

Дротяники та інші 

шкідники сходів  

(5 екз./м
2
) 

Протруювання насіння: гаучо, команч, 

клопс, з.п. (28 кг/т), космос, т.к.с. (4 л/т), круізер, 

т.к.с. (6,0 л/т), пончо, т.к.с. (3,5 л/т), нуп-

рід, к.с. (5,0 л/т), семафор,  

т.к.с. (2,0 л/т), форс зеа, к.с. (5,0 л/т) 

С
хо

д
и

 Піщаний мідляк, 

довгоносики (2 жу-

ки/м
2
), озима совка 

(2 гус./м
2
), шведсь-

ка муха 

Обприскування посівів інсектицидом: 

борей, с.к. (0,12-0,14 л/га), драгун, к.е 

(1,2 л/га), децис ф люкс, к.с. (0,3 л/га), 

карате зеон, рубін, к.е. (0,2 л/га), ште-

фесін, к.е. (0,5-0,7 л/га) 

В
и

к
и

д
а

н
н
я
 в

о
ло

т
і 

–
 

ф
о

р
м

ув
а

н
н
я
 з

ер
н
а

 Кукурудзяний ме-

телик, бавовникова 

совка 

Випуск трихограми (50-100 тис. самок 

на 1 га) на початку і вдруге – в період 

масового відкладання яєць кукурудзя-

ним метеликом 

Кукурудзяний ме-

телик, бавовникова 

совка (при пошко-

дженні більше 20% 

рослин) 

Обприскування посівів інсектицидом: 

децис ф люкс к.е. (0,3 л/га), карате зеон, 

рубін к.е. (0,2 л/га), штефесін, к.е. (0,5-

0,7 л/га) 

 

Збирання врожаю. Збирання насіннєвих ділянок 

проводять при настанні фізіологічної стиглості зерна. В 
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цей період вологість зерна, як правило, становить 35-38%. 

При виборі строку збирання необхідно враховувати біоло-

гічні властивості кожної форми, так як окремі гібриди і лі-

нії при перестоюванні схильні до полягання, ламкості сте-

бла, вилущення качанів з обгорток, сильному обрушенню 

зерна і т. ін. Запізнення зі збиранням батьківських форм 

призводить до значних втрат урожаю та зниження посів-

них якостей насіння.  

Насіннєву кукурудзу збирають при вологості зерна 

в межах 28-35% без обмолоту качанів кукурудзозбираль-

ними комбайнами КСКУ-6, «Херсонець- 200», «Херсо-

нець-9», «Херсонець-7», ККП-2с та іншими, обладнаними 

пристроями для зняття обгорток. Збирання насіннєвих по-

сівів при вологості зерна 20% і менше призводить до втра-

ти істотної частини врожаю насіннєвого матеріалу внаслі-

док вилущення зерна з качанів. При запізненні зі збиран-

ням, при сильному вилущенні зерна з качанів, особливо 

при череззерниці, можливе збирання насіннєвої кукурудзи 

в обгортках. В цьому випадку на кукурудзозбиральних 

комбайнах відключають очисники качанів і встановлюють 

скатні платформи. 

Вкрай небажаним є також пізнє збирання насіннєвої 

кукурудзи, коли вологе зерно може потрапляти під вплив 

заморозків, негативна дія яких на якісні показники зерна 

спостерігається вже при температурі -3ºС. У разі загрози 

приморозків, які можуть знизити схожість насіння, до зби-

рання приступають при вологості 40% і навіть за більшої. 

На току в буртах насіння кукурудзи менше пошкоджується 

приморозками, особливо якщо бурти вкриті на ніч брезен-

том.   

На ділянках гібридизації кукурудзи і на ділянках 

розмноження стерильних аналогів самозапильних ліній 

рядки чоловічих форм бажано зібрати на зелений корм або 

силос відразу після завершення цвітіння. Це позбавить 
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можливості змішувати батьківські форми в подальшій ро-

боті, організаційно спростить збирання материнської фор-

ми, створить сприятливі умови для формування врожаю та 

прискорить дозрівання насіння. Особливо легко викошува-

ти запилювач фронтальними силосозбиральними комбай-

нами по схемах посіву 8:4 та 12:4.  

Якщо передбачається врожай чоловічих рослин 

збирати у вигляді зрілого зерна, то на таких ділянках про-

водять роздільне збирання батьківських форм, не допус-

каючи їх змішування. Перевагу при збиранні віддають ма-

теринській формі. Кращим варіант є той, коли при най-

більш поширеній схемі сівби 6:2 материнську форму зби-

рає фронтальний шестирядний комбайн «Херсонець-200», 

а чоловічу слідом підбирає менш потужний комбайн 

«Херсонець-7» або «Херсонець-9».  

Кожен комбайн збирає рядки тільки однієї форми. 

Качани чоловічої форми, а також ті, що під час збирання 

впали на землю, на насіннєві цілі не використовують, а ві-

дправляють на фураж. Урожай з рядків материнської фор-

ми доробляють на насіння. 

Щоб запобігти змішуванню в процесі переходу з ді-

лянки на ділянку, всі залучені до збирання агрегати й ма-

шини ретельно зачищають від залишків зерна і качанів. 

Сучасна технологія збирання і доробки насіння 

«поле-завод» передбачає збирання урожаю в качанах куку-

рудзозбиральними комбайнами з одночасним очищенням 

основної кількості качанів в полі та доочищенням їх на 

спеціалізованій лінії кукурудзообробного заводу. При зби-

ранні ділянок розмноження і гібридизації по технології 

«поле-завод» качани в короткі терміни повинні надійти на 

підприємство, де їх очистять від обгорток, видалять нети-

пові, хворі, недозрілі качани і завантажать у сушарку. 

Якщо післязбиральну технологічну схему «поле-

завод» не має можливості застосувати, то в цьому випадку 
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качани перебирають в насіннєвих господарствах. Привезе-

ні з поля на тік насіннєві качани негайно перебирають вру-

чну, відкидаючи нетипові, вологі, недорозвинені, вражені 

хворобами і шкідниками, зі значними механічними пошко-

дженнями. З насіннєвих качанів із високим ступенем че-

реззерниці, але типових за сортовими ознаками, бажано 

під час перебирання сформувати окрему партію для спро-

щення взаєморозрахунків із кукурудзообробним заводом. 

Всі вибракувані качани використовують на фуражні цілі. 

Після перебирання качани направляють на сушіння. 

Для кукурудзяних сушарок розроблені науково об-

ґрунтовані способи і режими сушіння. Температура тепло-

носія і тривалість сушіння визначаються об’єктом (самоза-

пильна лінія чи гібрид), типом зерна (зубоподібне або кре-

менисте), вихідною вологістю качанів, а також типом су-

шарки. 

Пересушувати партії насіння нижче 13% вологості 

не дозволяється. 

При сушінні насіннєвих качанів потрібно слідкува-

ти за температурним режимом. Температура повітря на 

початку сушіння не повинна перевищувати 38°С, наприкі-

нці – 45°С. Через кожні 12 годин слід збільшувати її на 

3°С. Залежно від вологості зерна тривалість сушіння воло-

гих качанів складає 40-80 годин. 

Особлива увага повинна приділятися обмолоту ка-

чанів. Просушені качани обмолочують на насіннєвій куку-

рудзяній молотарці за м’якого режиму роботи барабана 

(320-340 обертів на хвилину). При обмолоті травмування 

насіння не повинно перевищувати 1,5%, вміст зерна у від-

ходах – 0,5, недовимолот зерна до маси стрижня – 1,2, 

вміст великої сміттєвої домішки в насінні – 0,5%.  
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13. Матеріально-технічні ресурси необхідні  

для розвитку насінництва кукурудзи 

 Для ефективного ведення насінництва необхідно 

вчасно і з високою якістю виконувати всі рекомендовані 

технологічні заходи по вирощуванню кукурудзи. Для ве-

дення насінництва в Україні необхідно: тракторів енерго-

насичених  – 300 шт., тракторів для просапних робіт – 600 

шт., сівалок 300 шт., кукурудзозбиральних комбайнів – 300 

шт. та ін. (табл. 20). Парк існуючої техніки не завжди від-

повідає потребі. До того ж понад 80% її відпрацювала амо-

ртизаційні строки, через що значно зростають обсяги ре-

монтних робіт та потреба в новій техніці. 

 Виконання механізованих польових робіт в оптима-

льні агротехнічні строки буде забезпечуватись за рахунок 

відновлення наявної техніки, закупівлі нової та ефективно-

го її використання. Для забезпечення насінництва може 

використовуватись техніка яку виробляє вітчизняна про-

мисловість, в т.ч. нові енергонасичені трактори виробниц-

тва ВАТ «Харківський тракторний завод», ВО «Південний 

машинобудівний завод», плуги, ґрунтообробні агрегати, 

сівалки та інші машини виробництва вітчизняних сільсько-

господарських машинобудівників. 

 Особливе значення для виробництва якісного насін-

ня кукурудзи має кукурудзозбиральна техніка. З припи-

ненням в Україні виробництва кукурудзозбиральних ком-

байнів практично унеможливлене переоснащення сільсь-

когосподарських підприємств країни збиральною техні-

кою. В Україні на даний час налічується 2,5 тис. застарілих 

кукурудзозбиральних комбайнів. Вони практично зношені, 

їх кількість недостатня для завантаження, навіть, існуючих 

потужностей по сушці та доробці насіння кукурудзи. 

Установи НААН мають 46 справних кукурудзозбиральних 

комбайни старих марок, які розпорошені по різних госпо-

дарствах. Їх кількість та технічний стан не дозволяє задо-
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вольнити виробництво в якісному насінні кукурудзи. Не-

обхідні значні інвестиції на придбання нової та ремонт іс-

нуючої кукурудзозбиральної техніки. 
Таблиця 20 

Потреба в матеріально-технічних ресурсах необхідних для  

забезпечення насінництва кукурудзи в Україні 

Назва машини Марка машини 

Кількість 

машин на 

1000 га, шт. 

Потреба 

техніки, 

шт. 

Трактор ХТЗ-181 2 120 

Трактор Т-150К-09 3 180 

Трактор ЮМЗ-8240 5 300 

Трактор ЮМЗ-6АКМ 5 300 

Автомобіль КрАЗ-6505 3 180 

Автомобіль САЗ-3507 2 120 

Заправник сівалок ЗС-30М 1 60 

Автомобіль заправник ГАЗ-53зс 1 60 

Навантажувач ПКУ-08А 1 60 

Причіп ПТС-6У 5 300 

Причіп ПТС-8545-18 3 180 

Борона зубова БЗТС-1,0 21 1260 

Зчіпка СГ-21Б 2 120 

Плуг ПЛН-5-35 5 300 

Лущильник ЛДГ-10А 2 120 

Культиватор КПС-КПЕ-8.3 4 240 

Комбінований агрегат АПБ-6 5 300 

Машина внесення добрив МВД-3000 2 120 

Машина внесення добрив МЖТ-Ф-11 2 120 

Машина внесення добрив МТО-10 2 120 

Протруювач насіння ПК-20 1 60 

Приготувач розчину АПЖ-12 1 60 

Оприскувач штанговий ОСШ-2500-18 2 120 

Оприскувач ОПВ-2000-01 2 120 

Скиртомет ПС-05Б/08 4 240 

Зернонавантажувач ЗПС-100А 1 60 

Сівалка Клен-5,6  5 300 

Культиватор КРН-5,6 5 300 

Машина для видалення волотей HAGIE 204 sp 5 300 

Комбайн кукурудзозбиральний КСКУ-6 5 300 
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14. Економіка насінництва кукурудзи 

Важливим елементом ринкового механізму є конт-

роль за рівнем виробничих витрат на насіння в господарст-

вах та галузі. Ефективним інструментом планування та 

аналізу фактичного рівня виробничих витрат є нормативи. 

Враховуючи це, в сучасних умовах господарювання 

роль економічних нормативів, як складової наукового, 

практичного та інформаційного забезпечення виробництва, 

значно зростає. 

В цьому зв’язку в Інституті сільського господарства 

степової зони НААН України розроблені диференційовані 

нормативи виробничих витрат на виробництво гібридного 

насіння першого покоління та батьківських форм гібридів 

кукурудзи. 

Нормативи витрат визначались на основі типових 

технологічних карт виробництва насіння кукурудзи для 

найбільш вірогідних рівнів продуктивності насінників (до-

датки 4-7). На їх основі були визначені натуральні та вар-

тісні нормативи витрат. Перші включають: нормативну по-

требу в засобах механізації (машино-годин/га), нормативну 

потребу в оборотних засобах (пального, добрив, пестици-

дів, насіння). 

Вартісні витрати, пов’язані з виконанням передба-

чених технологією робіт, визначені за цінами на засоби 

виробництва і рівнем оплати праці на 2012 р. 

До виробничих витрат включена вартість наукового 

обслуговування виробництва насіння, а також окремо роз-

раховані витрати на фіксований сільськогосподарський 

податок, страхові платежі та орендна плата за землю. 

Повний склад нормативних затрат в розрізі елемен-

тів витрат в розрахунку на 1 га і 1 т кондиційного посівно-

го матеріалу материнських і чоловічих форм, а також гіб-

ридного насіння першого покоління при вирощуванні про-
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стих і трилінійних гібридів при заданих рівнях урожайнос-

ті наведені відповідно в таблицях 21, 22. 

Аналіз одержаних нормативів свідчить про істотну 

залежність виробничих витрат на одиницю площі від рівня 

продуктивності насінників. В даному випадку натуральні 

та вартісні витрати на 1 т насіння в більшій мірі залежать 

від урожайності. Так, зокрема, повна собівартість тонни 

насіння материнської форми при урожайності 6,0 ц/га 

складає 11141,5 грн., чоловічої форми при урожайності 8,0 

ц/га – 8681,2 грн. (табл. 21). На виробництво 1 т насіння 

першого покоління простих і трилінійних гібридів кукуру-

дзи при урожайності 10 і 20 ц/га відповідно витрачається 

6881,2 і 3922,8 грн. При цьому, незважаючи на зростання 

матеріально-грошових вкладень у розрахунку на 1 га (від 

6095 грн. до 7219 грн.) собівартість тонни насіння знижу-

валась.  

Розгорнутий аналіз структури експлуатаційних за-

трат (табл. 23) відносно основних періодів і груп робіт в 

технології виробництва насіння кукурудзи свідчить, що 

одним із найбільш витратних ресурсів є збирання урожаю 

насіння, його сушіння, обмолот, калібрування, затарюван-

ня, зберігання та інші роботи, які пов’язані з формуванням 

високої кондиційності насіннєвого матеріалу. 

Загальні затрати по цій статті затрат в розрахунку 

на 1 га складають при виробництві материнських і чолові-

чих форм насіння 2695 та 2817 грн. або 44,2 і 44,6%, а що-

до насіння першого покоління різних типів гібридів варіює 

в межах від 2773 до 3576 грн./га, що відповідно складає 

44,0 – 49,5%. З них частка витрат на збирання і доробку 

урожаю насіння кукурудзи досягає половини і більше зага-

льних експлуатаційних затрат. 

Таким чином, одним із важелів управління витрата-

ми у насінництві кукурудзи є обґрунтування нормативної 

собівартості насіння різних типів її гібридів, а це в пода-
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льшому дає можливість виробникам насіння (науковим 

установам і насінницьким господарствам) коригувати свою 

маркетингову політику та обирати ефективну конкуренто-

спроможну цінову політику. 
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Таблиця 21 

Нормативні виробничі витрати при вирощуванні насіння материнських і чоловічих форм,  

необхідних для створення гібридів кукурудзи в розрахунку на 1 га посівів і 1 т урожаю насіння 

Елементи витрат 
Одиниця  

виміру 

Материнська форма 

при урожайності 6,0 ц/га 

Чоловіча форма 

при урожайності 8,0 ц/га  

Витрати Структура, 

% 

Витрати Структура, 

% на 1 га на 1 т на 1 га на 1 т 

Прямі затрати праці люд.-год. 89,89 149,81 х 97,17 121,46 х 

Витрати на оплату праці грн. 1181,75 1963,81 19,4 1272,10 1584,15 20,1 

Насіння  
кг 20,00 33,33 х 20,00 25,00 х 

грн. 1006,72 1672,95 16,5 994,56 1238,53 15,7 

Паливо та мастильні матеріали  
л 66,47 110,78 х 67,45 84,31 х 

грн. 605,14 1005,61 9,9 614,09 764,73 9,7 

Мінеральні добрива  
кг д.р. NPK 150,00 250,00 х 150,00 187,50 х 

грн. 1088,44 1808,74 17,9 1088,44 1355,43 17,2 

Засоби захисту рослин  
л 6,00 10,00 х 6,00 7,50 х 

грн. 270,18 448,97 4,4 270,18 336,45 4,3 

Роботи та послуги грн. 351,74 584,52 5,8 468,10 582,93 7,4 

Витрати на ремонт незворотних активів грн. 231,20 384,21 3,8 234,40 291,89 3,7 

Амортизація грн. 326,49 542,56 5,4 329,92 410,85 5,2 

Інші витрати на утримання основних 

засобів 
грн. 1,43 2,38 0,02 1,44 1,80 0,02 

Плата за оренду зем. ділянок або паїв грн. 361,83 601,28 5,9 361,83 450,59 5,7 

Фіксований с.-г. податок грн. 60,31 100,21 1,0 60,31 75,10 1,0 

Інші матеріальні витрати грн. 372,99 619,82 6,1 394,88 491,74 6,2 

Загальновиробничі витрати грн. 236,83 393,56 3,9 247,17 307,80 3,9 

Виробничі витрати – всього грн. 6095,04 х х 6337,41 х х 

 в т.ч. на основну продукцію  грн. 6077,17 10128,62 100,0 6313,59 7891,99 100,0 

Витрати на збут грн. х 1012,86 х х 789,20 х 

Повна собівартість товарної продукції  грн. х 11141,48 х х 8681,19 х 
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Таблиця 22 

Нормативні виробничі витрати при вирощуванні простих і трилінійних гібридів кукурудзи  

в розрахунку на 1 га посівів і 1 т урожаю насіння 

Елементи витрат 
Одиниця  

виміру 

Прості  

при урожайності 10,0 ц/га 

Трилінійні 

при урожайності 20,0 ц/га 

Витрати Структура, 

% 

Витрати Структура, 

% на 1 га на 1 т на 1 га на 1 т 

Прямі затрати праці люд.-год. 77,31 77,31 х 87,79 43,89 х 

Витрати на оплату праці грн. 1012,36 1005,38 16,1 1132,56 559,46 15,7 

Насіння  
кг 20,00 20,00 х 20,00 10,00 х 

грн. 887,14 881,02 14,1 887,14 438,23 12,3 

Паливо та мастильні матеріали  
л 66,74 66,74 х 73,06 36,53 х 

грн. 607,60 603,41 9,6 665,15 328,57 9,2 

Мінеральні добрива  
кг д.р. NPK 150,00 150,00 х 150,00 75,00 х 

грн. 1088,44 1080,92 17,3 1088,44 537,66 15,1 

Засоби захисту рослин  
л 6,00 6,00 х 6,00 3,00 х 

грн. 270,18 268,31 4,3 270,18 133,46 3,7 

Роботи та послуги грн. 794,44 788,96 12,6 1376,23 679,83 19,1 

Витрати на ремонт незворотних активів грн. 236,79 235,16 3,8 257,75 127,32 3,6 

Амортизація грн. 332,49 330,19 5,3 354,98 175,35 4,9 

Інші витрати на утримання основних 

засобів 
грн. 1,46 1,45 0,02 1,56 0,77 0,02 

Плата за оренду зем. ділянок або паїв грн. 361,83 359,33 5,7 361,83 178,74 5,0 

Фіксований с.-г. податок грн. 60,31 59,89 1,0 60,31 29,79 0,8 

Інші матеріальні витрати грн. 401,13 398,36 6,4 479,19 236,71 6,6 

Загальновиробничі витрати грн. 244,92 243,23 3,9 283,95 140,26 3,9 

Виробничі витрати – всього грн. 6299,09 х х 7219,26 х х 

 в т.ч. на основну продукцію  грн. 6255,60 6255,60 100,0 7132,28 3566,14 100,0 

Витрати на збут грн. х 625,56 х х 356,61 х 

Повна собівартість товарної продукції  грн. х 6881,16 х х 3922,76 х 
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Таблиця 23 

Місце прямих експлуатаційних витрат за основними групами робіт на вирощування, збирання  

та доробку врожаю насіння кукурудзи батьківських форм та першого покоління простих і трилінійних гібридів в 

розрахунку на 1 га 
 

Показники 

Абсолюті та відносні виробничі витрати 

материнська 

форма 

чоловіча 

 форма 

прості  

гібриди 

трилінійні гіб-

риди 

грн. % грн. % грн. % грн. % 

Матеріально-технічні затрати – всього 6095 100 6314 100 6299 100 7219 100 

  в т.ч. експлуатаційні витрати, разом 2695 44,2 2817 44,6 2773 44,0 3576 49,5 

              з них по групам робіт: 

 Основний обробіток ґрунту та  

 внесення добрив 

430 16,0 430 15,3 430 15,5 430 12,0 

 Передпосівний обробіток і сівба 229 8,5 229 8,1 229 8,3 229 6,4 

 Догляд за посівами, сортова прополка,  

 польова апробація та інші роботи  
1153 42,8 1113 39,5 911 32,9 911 25,5 

 Збирання, доробка урожаю, його  

 сушіння та роботи по сортуванню  

 насіння 

883 32,8 1045 37,1 1203 43,4 2006 56,1 

          з них на сушіння насіння 349 39,5 465 44,5 582 48,4 1164 58,0 
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15. Маркетинг в насінництві кукурудзи 

 Розвиток ринку зерна кукурудзи. Для ефективного 

функціювання ринку зерна кукурудзи необхідно створити 

умови, які концентруватимуться на таких основних напря-

мах: 

• створення системи моніторингу та прогнозування ринку 

зерна кукурудзи, пошук перспективних ринків та просу-

вання зерна на зовнішні ринки; 

• стимулювання ринкового попиту та пропозиції на зерно 

кукурудзи; 

• формування і функціонування інфраструктури ринку, 

системні та програмні підходи до розвитку ринку; 

• захист інтересів вітчизняних товаровиробників при здій-

сненні зовнішньоекономічної діяльності; 

• науково-технічне та інформаційне забезпечення розвитку 

ринку зерна кукурудзи; 

• забезпечення прозорості ринку. 

 Для реального просування в напрямі формування 

національного ринку зерна найближчим часом буде: 

• забезпечено розробку необхідних нормативно-правових 

документів та гармонізацію торгового законодавства до 

вимог Світової організації торгівлі; 

• послідовно проводитися робота із створення сучасної 

інфраструктури зернового ринку за активної державної пі-

дтримки, включаючи інформаційну систему, товарні біржі 

й оптові ринки, сільськогосподарські заготівельно-збутові 

та обслуговуючі кооперативи, агроторгові доми, системи 

страхування торгових операцій і інші інститути ринку; 

 Механізм реалізації насіння кукурудзи всіх кате-

горій. Стратегічним завданням до 2017 року є 100 % забез-

печення АПК насінням кукурудзи всіх категорій виробле-

ним в Україні: добазовим, базовим та сертифікованим на 

загальній площі товарних посівів кукурудзи 4,5-5,0 млн. га.  
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 Система реалізації добазового та базового насіння 

передбачає проведення продаж, як правило, серед агрофо-

рмувань НААН України та вітчизняних товаровиробників. 

Реалізація сертифікованого насіння проводиться вітчизня-

ним виробникам всіх категорій з використанням в якості 

дистриб’юторів мережі НААНУ, спеціалізованих компаній 

по впровадженню інноваційних продуктів, торгових домів. 

В мережі НААНУ закріпляються відповідальні за реаліза-

цію насіння організації за кожним регіоном України. Пе-

редбачається активне використання організаційних мож-

ливостей Асоціації виробників насіння. З метою форму-

вання єдиної цінової політики і механізму цінового регу-

лювання буде організовано регулярний обмін ціновою ін-

формацією шляхом створення системи цінового монітори-

нгу і поширення інформації про рівень цін, попиту та про-

позиції зерна. 

 З метою посилення національної продовольчої без-

пеки, крім продовольчих запасів, необхідно створення на-

сіннєвих страхових фондів для забезпечення виробників 

вітчизняним насінням кукурудзи. Тому буде створена дієва 

державна система ф’ючерсної торгівлі насінням та відпо-

відна розрахунково-клірингова банківська установа. 

 Буде проводитися фінансова підтримка товаровиро-

бників АПК з метою освоєння новітніх технологій, розвит-

ку ринкової інфраструктури, здійснення консультативно-

інформаційної та дорадчої діяльності тощо. 

Основні завдання практичної роботи в напряму удо-

сконалення ринкових стосунків та формування інфрастру-

ктури зернового ринку включатимуть розвиток біржової 

торгівлі (впровадження сучасної системи торгівлі товар-

ними деривативами та баз Інтернет-технологій), створення 

інституту саморегульованих організацій, розвиток мережі 

сільськогосподарських заготівельно-збутових кооперати-
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вів, агроторгових домів, оптових ринків, системи цінового 

моніторингу.



60 

 

ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Потенціал матеріально-технічної бази для доробки насіння кукурудзи,  

яка будувалась в Україні станом на 01.01.1993 р. 

Матеріально-технічна база Кількість 

Потуж-

ність, 

тис. т 

1. Заводи для підготовки гібридного насіння: 

    у тому числі потужністю 1,5 тис. т 

               2,5 тис. т 

               5,0 тис. т 

97 

50 

25 

22 

247,5 

75,0 

62,5 

110,0 

2. Заводи для підготовки батьківських форм гібридів: 

     у тому числі в Інститутах НААНУ,   

     (селекційно-насінницьких центрах) 

35 

12 

10,5 

4,7 
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Додаток 2 

Розміщення, регіон збуту та потужність заводів по сушці та доробці насіння 

кукурудзи виходячи з 100% забезпечення України насінням виробленим  
новозбудованими заводами 

Область, регіон збуту 

Запланована 

площа посіву 

кукурудзи в  

2015 р., тис. га 

Виробити  

насіння,  

тис. т.  

Запланована 

потужність 

заводу, тис. т 

1 2 3 4 

Київська* 280,0 8,4 10,0 

Житомирська 180,0 5,4  

В цілому по північному регіону 460,0 13,8 10,0 
    

Черкаська 350,0 10,5 10,0 
    

Полтавська 560,0 16,8 10,0 
    

Сумська 320,0 9,6  

Чернігівська 360,0 10,8 10,0 

В цілому по північно-східному регіону 1590,0 47,7 30,0 
    

Одеська 170,0 5,1 5,0 
    

Вінницька 340,0 10,2 10,0 

Хмельницька 250,0 7,5  

В цілому по подільському регіону 760,0 22,8 15,0 
    

Донецька 140,0 4,2  

Луганська 100,0 3,0  

Харківська 330,0 9,9 10,0 

В цілому по східному регіону 570,0 17,1 10,0 

Тернопільська 150,0 4,5  10,0 

Волинська 25,0 0,75   

Закарпатська 45,0 1,35   

Івано-Франківська 50,0 1,5   

Львівська 60,0 1,8   

Рівненська 60,0 1,8   

Чернівецька 110,0 3,3   

В цілому по західному регіону 500,0 15,0 10,0 
    

Дніпропетровська 350,0 10,5 10,0 

Запорізька 55,0 1,65  

В цілому по центральному регіону 405,0 12,15 10,0 

Кіровоградська 380,0 11,4 10,0 
    

АР Крим 11,0 0,33   

Миколаївська 140,0 4,2   

Херсонська 50,0 1,5   

В цілому по південному регіону 201,0 6,03 5,0 

Всього в Україні 4866,0 145,98 100,0 

*жирним шрифтом виділено область розташування заводу 
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Додаток 3 

Розміщення, регіон збуту та потужність заводів по сушці та доробці насіння 

кукурудзи виходячи з 30% забезпечення України насінням виробленим  

новозбудованими заводами 

Область, регіон збуту 

Запланована 

площа посіву 

кукурудзи в  

2015 р., тис. га 

Виробити  

насіння,  

тис. т.  

Запланована 

потужність 

заводу, тис т 

1 2 3 4 

Київська* 280,0 2,52  

Житомирська 180,0 1,62  

Черкаська 350,0 3,15  

В цілому по північному регіону 810,0 7,29 5,0 
    

Полтавська 560,0 5,04  

Сумська 320,0 2,88  

Чернігівська 360,0 3,24  

В цілому по північно-східному регіону 1240,0 11,16 10,0 
    

Одеська 170,0 1,53  

Вінницька 340,0 3,06  

Хмельницька 250,0 2,25  

В цілому по південно-західному регіону 760,0 6,84 5,0 
    

Донецька 140,0 1,26  

Луганська 100,0 0,9  

Харківська 330,0 2,97  

В цілому по східному регіону 570,0 5,13 5,0 
 

Тернопільська 150,0 1,35  

Волинська 25,0 0,225  

Закарпатська 45,0 0,405  

Івано-Франківська 50,0 0,45  

Львівська 60,0 0,54  

Рівненська 60,0 0,54  

Чернівецька 110,0 0,99  

В цілому по західному регіону 500,0 4,5 5,0 
    

Дніпропетровська 350,0 3,15  

Запорізька 55,0 0,495  

Кіровоградська 380,0 3,42  

АР Крим 11,0 0,099  

Миколаївська 140,0 1,26  

Херсонська 50,0 0,45  

В цілому по південному регіону 201,0 8,876 10,0 

Всього в Україні 4866,0 43,794 40,0 

*жирним шрифтом виділено область розташування заводу 
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Додаток 4 

Типова технологічна карта вирощування, збирання і доробки насіння материнських форм,  

необхідних для отримання гібридів кукурудзи  
 

Площа – 100 га 

Урожайність – 6,0 ц/га 

Попередник – озима пшениця 
 

Технологічна  

операція 

Оди-

ниця 

вимі-

ру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку  

за 

зміну 

Витрати  

палива, л 
Затра-

ти 

праці 

на весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні 

витрати 

коштів 

на 100 

га, грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

І. Основний обробіток ґрунту і внесення добрив  

Лущення стерні на 6-8 см га 100 Т-150К ЛДГ-15 1 66,2 2,9 290 10,57 5389,7 

Повторне лущення стерні на  

10-12 см 
га 100 Т-150К ППЛ-10-25 1 15,3 10,8 1080 45,75 14985,3 

Навантаження мінеральних до-

брив (N45P45K45) в розкидач 
т 47,39 ЮМЗ-6АЛ ПЭ-0,8Б 1 158 0,27 12,8 2,10 228,7 

Транспортування та внесення 

мінеральних добрив 
га 100 МТЗ-100 МВУ-900 1 66,2 0,67 67 10,57 1204,8 

Оранка на 25-27 см га 100 ХТЗ-200 ПНЛ-8-40 1 12,7 15,9 1590 55,25 21149,6 

Всього за І період        3039,8 124,2 42958,1 

ІІ. Передпосівний обробіток ґрунту, внесення гербіцидів і сівба 

Боронування поверхні ґрунту га 100 Т-150 БЗТС-1,0 21 99,3 1,5 150 7,05 2858,9 

     СГ-21М 1      

Транспортування робочого роз-

чину гербіциду Харнес  

(2,5 л/га) 

т 30,25 ЮМЗ-6АЛ ЗЖВ-Ф-3,2 т 1 48 0,48 14,5 3,78 303,8 
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Продовження додатка 4 

 

Технологічна  

операція 

Оди-

ниця 

вимі-

ру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку  

за 

зміну 

Витрати  

палива, л 
Затра-

ти 

праці 

на весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні 

витрати 

коштів 

на 100 

га, грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

Внесення гербіциду під перед-

посівну культивацію 
га 100 ЮМЗ-6АЛ ОП-2000-2-08 1 56 0,9 90,2 10,71 1612,7 

Загортання гербіциду і одночас-

на передпосівна культивація на 

6-8 см з боронуванням 

га 100 Т-150 

КПС-4  

БЗСС-1,0  

СП-16 

3 

12 

1 

46,7 3,5 350 14,99 6010,2 

Протруювання насіння т 2,00 
ПНШ-3 

"Фермер" 
ел-двиг. 1      

Навантаження насіння (20 кг/га) 

і добрив (Р15) в транспорт 
т 9,79 ЮМЗ-6АЛ ПЭ-0,8Б 1 158 0,27 2,6 0,43 47,3 

Транспортування насіння та до-

брив до посівних агрегатів  

(до 5 км) 

т. км 48,95 ГАЗ-53А УЗСА-40 1      

Сівба з внесенням добрив га 100 ЮМЗ-6АЛ СУПН-8 1 15,2 3,4 340 46,05 9954,1 

Прикочування посівів га 100 ЮМЗ-6АЛ ЗККШ-6 (2+1) 1 51,8 1,3 130 13,51 2160,4 

     СП-16 1      

Всього за ІІ період        1077,4 96,5 22947,5 
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Продовження додатка 4 

 

Технологічна  

операція 

Оди-

ниця 

вимі-

ру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку  

за 

зміну 

Витрати  

палива, л 

Затра-

ти 

праці 

на 

весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні 

витрати 

коштів  

на 100  

га, грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

ІІІ. Догляд за посівами 

Боронування до появи сходів га 100 Т-150 
БЗСС-1,0 

СГ-21 

21 

1 
80 1,1 110 8,75 2834,1 

Транспортування робочого роз-

чину гербіциду Діален супер 

(1,0 л/га) 

т 30,1 ЮМЗ-6АЛ ЗЖВ-Ф-3,2 т 1 48 0,48 14,4 3,76 302,3 

Поверхневе внесення  

страхового гербіциду під куль-

тивацію 

га  100 ЮМЗ-6АЛ ОП-2000-2-08 1 56 0,9 90,2 10,71 1612,7 

Перший міжрядний обробіток га 100 ЮМЗ-6АЛ КРН-5,6 1 18,3 3,4 340 38,25 5117,1 

Другий міжрядний обробіток га 100 ЮМЗ-6АЛ КРН-5,6 1 21 3,1 310 33,33 4584,1 

Ручна прополка га 100 вручну   0,25   2800,0 36064,0 

Сортова прополка га 100 вручну   0,4   1750,0 22540,0 

Сортова прополка га 100 вручну   0,4   1750,0 22540,0 

Сортова прополка га 100 вручну   0,85   823,53 10607,1 

Сортова прополка га 100 вручну   1,0   700,00 9016,0 

Польова апробація шт. 500 вручну   750,0   4,67 60,1 

Всього за ІІІ період             864,7 7923,0 115277,6 
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Продовження додатка 4 

Технологічна  
операція 

Оди-
ниця 
вимі-

ру 

Обсяг 
робіт, 
фізич-

них 
оди-
ниць 

Склад агрегату 

Норма 
виро-
бітку  

за 
зміну 

Витрати  
палива, л 

Затра-
ти 

праці 
на 

весь 
обсяг 
робіт, 
люд.-
год. 

Експлуа-
таційні 
витрати 
коштів  
на 100  
га, грн. 

енерго-
машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-
ницю 
робо-

ти 

на 
весь 
обсяг 
робіт 

ІV. Збирання та доробка врожаю 

Збирання кукурудзи в качанах  га 100 КСКУ-6    15 13,7 1370 46,67 39473,9 
(6,0 ц/га)               

Транспортування качанів  
(до 5 км) 

т 73 ЮМЗ-6АЛ 2ПТС-4-887Б 1 18,5 1,9 139,1 27,70 2421,2 

Підмітання площадки м
2
 1700 вручну   800   14,88 191,6 

Перебирання качанів т 73 вручну   1,5   341,60 4399,8 

Навантаження качанів у мішки т 71 вручну   5   198,81 1707,8 

Доробка та сушіння зерна т 71 КЗС-40Б        

Затарювання насіння у мішки т 57 вручну   6   66,27 853,6 

Зав'язування мішків шт. 1136 вручну   400   19,88 256,1 

Етикіровка мішків шт. 1136 вручну   900   8,84 113,8 

Навантаження насіння в мішках т 57 вручну   9   44,18 508,5 

Транспортування до складу  
на 500 м 

т 57 ЮМЗ-6АЛ 2ПТС-4-793 1 24,7 1,09 61,9 16,09 1234,8 

Розвантаження та складання 
мішків на складі 

т 57 вручну   11   36,15 391,1 

Навантаження відходів т 16 ЮМЗ-6АЛ ПЭ-0,8Б 1 158 0,27 4,4 0,73 79,1 

Транспортування стебел  
до 10 км 

т 82 ЮМЗ-6АЛ 2ПТС-4-793 1 24,7 1,09 89,6 23,29 1786,8 

Всього за IV період             1665,0 845,1 53418,2 

Разом по технології             6646,8 8988,9 234601,3 
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Додаток 5 

Типова технологічна карта вирощування, збирання і доробки насіння чоловічих форм,  

необхідних для отримання гібридів кукурудзи  
Площа – 100 га 

Урожайність – 8,0 ц/га 

Попередник – озима пшениця 
 

Технологічна  

операція 

Оди-

ниця 

вимі-

ру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку  

за 

зміну 

Витрати  

палива, л 
Затра-

ти  

праці  

на весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні 

витрати 

коштів  

на 100 га, 

грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

І. Основний обробіток ґрунту і внесення добрив  

Лущення стерні на 6-8 см га 100 Т-150К ЛДГ-15 1 66,2 2,9 290 10,57 5389,7 

Повторне лущення стерні на  

10-12 см 
га 100 Т-150К ППЛ-10-25 1 15,3 10,8 1080 45,75 14985,3 

Навантаження мінеральних доб-

рив (N45P45K45) в розкидач 
т 47,39 ЮМЗ-6АЛ ПЭ-0,8Б 1 158 0,27 12,8 2,10 228,7 

Транспортування та внесення 

мінеральних добрив 
га 100 МТЗ-100 МВУ-900 1 66,2 0,67 67 10,57 1204,8 

Оранка на 25-27 см га 100 ХТЗ-200 ПНЛ-8-40 1 12,7 15,9 1590 55,25 21149,6 

Всього за І період               3039,8 124,2 42958,1 

ІІ. Передпосівний обробіток ґрунту, внесення гербіцидів і сівба 

Боронування поверхні ґрунту га 100 Т-150 БЗТС-1,0 21 99,3 1,5 150 7,05 2858,9 

        СГ-21М 1         

Транспортування робочого роз-

чину гербіциду Харнес  

(2,5 л/га) 

т 30,25 ЮМЗ-6АЛ ЗЖВ-Ф-3,2 т 1 48 0,48 14,5 3,78 303,8 
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Продовження додатка 5 

 

Технологічна  

операція 

Оди-

ниця 

ви-

мі-

ру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку  

за 

зміну 

Витрати  

палива, л 
Затра-

ти  

праці  

на весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні 

витрати 

коштів  

на 100 га, 

грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

Внесення гербіциду під перед-

посівну культивацію 
га 100 ЮМЗ-6АЛ ОП-2000-2-08 1 56 0,9 90,2 10,71 1612,7 

Загортання гербіциду і одночас-

на передпосівна культивація на 

6-8 см з боронуванням 

га 100 Т-150 

КПС-4  

БЗСС-1,0  

СП-16 

3 

12 

1 

46,7 3,5 350 14,99 6010,2 

Протруювання насіння т 2,00 
ПНШ-3  

"Фермер" 
ел-двиг. 1      

Навантаження насіння (20 кг/га) 

і добрив (Р15) в транспорт 
т 9,79 ЮМЗ-6АЛ ПЭ-0,8Б 1 158 0,27 2,6 0,43 47,3 

Транспортування насіння та до-

брив до посівних агрегатів  

(до 5 км) 

т. км 48,95 ГАЗ-53А УЗСА-40 1         

Сівба з внесенням добрив га 100 ЮМЗ-6АЛ СУПН-8 1 15,2 3,4 340 46,05 9954,1 

Прикочування посівів га 100 ЮМЗ-6АЛ ЗККШ-6 (2+1) 1 51,8 1,3 130 13,51 2160,4 

        СП-16 1         

Всього за ІІ період            1077,4 96,5 22947,5 
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Продовження додатка 5 

 

Технологічна  

операція 

Оди-

ниця 

вимі-

ру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку  

за 

зміну 

Витрати  

палива, л 
Затра-

ти  

праці  

на весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні 

витрати 

коштів  

на 100 га, 

грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

ІІІ. Догляд за посівами 

Боронування до появи сходів га 100 Т-150 
БЗСС-1,0 

СГ-21 

21 

1 
80 1,1 110 8,75 2834,1 

Транспортування робочого ро-

зчину гербіциду Діален супер 

(1,0 л/га) 

т 30,1 ЮМЗ-6АЛ ЗЖВ-Ф-3,2 т 1 48 0,48 14,4 3,76 302,3 

Поверхневе внесення страхо-

вого гербіциду під культивацію 
га  100 ЮМЗ-6АЛ ОП-2000-2-08 1 56 0,9 90,2 10,71 1612,7 

Перший міжрядний обробіток га 100 ЮМЗ-6АЛ КРН-5,6 1 18,3 3,4 340 38,25 5117,1 

Другий міжрядний обробіток га 100 ЮМЗ-6АЛ КРН-5,6 1 21 3,1 310 33,33 4584,1 

Ручна прополка га 100 вручну   0,25   2800,00 36064,0 

Сортова прополка га 100 вручну   0,4   1750,00 22540,0 

Сортова прополка га 100 вручну   0,4   1750,00 22540,0 

Сортова прополка га 100 вручну   0,85   823,53 10607,1 

Сортова прополка га 100 вручну   1,0   700,00 9016,0 

Сортова прополка га 100 вручну   1,5   466,67 6010,7 

Польова апробація шт. 500 вручну   750,0   4,67 60,1 

Всього за ІІІ період             864,7 8389,7 121288,3 
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Продовження додатка 5 

 

Технологічна  

операція 

Оди-

ниця 

вимі-

ру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку  

за 

зміну 

Витрати  

палива, л 
Затра-

ти  

праці  

на весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні 

витрати 

коштів  

на 100 га, 

грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

ІV. Збирання та доробка врожаю 

Збирання кукурудзи в качанах  га 100 КСКУ-6    15 13,7 1370 46,67 39473,9 

(8,0 ц/га)                

Транспортування качанів  

(до 5 км) 
т 98 ЮМЗ-6АЛ 2ПТС-4-887Б 1 18,5 1,9 185,4 36,93 3228,3 

Підмітання площадки м
2
 1700 вручну   800   14,88 191,6 

Перебирання качанів т 98 вручну   1,5   455,47 5866,4 

Навантаження качанів у мішки т 95 вручну   5   265,08 2277,1 

Доробка та сушіння зерна т 95 КЗС-40Б       0,0 

Затарювання насіння у мішки т 76 вручну   6   88,36 1138,1 

Зав'язування мішків шт. 1515 вручну   400   26,51 341,4 

Етикіровка мішків шт. 1515 вручну   900   11,78 151,7 

Навантаження насіння в мішках т 76 вручну   9   58,91 678,0 

Транспортування до складу  

на 500 м 
т 76 ЮМЗ-6АЛ 2ПТС-4-793 1 24,7 1,09 82,6 21,46 1646,3 

Розвантаження та складання мі-

шків на складі 
т 76 вручну   11   48,20 521,5 

Навантаження відходів т 22 ЮМЗ-6АЛ ПЭ-0,8Б 1 158 0,27 5,9 0,97 105,5 

Транспортування стебел до 10 км т 110 ЮМЗ-6АЛ 2ПТС-4-793 1 24,7 1,09 119,5 31,05 2382,4 

Всього за IV період             1763,4 1106,2 58002,2 

Разом по технології             6745,2 9716,7 245196,1 
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Додаток 6 

Типова технологічна карта вирощування, збирання і доробки урожаю  

простих гібридів кукурудзи 
Площа – 100 га 

Урожайність – 10,0 ц/га 

Попередник – пшениця озима 

Технологічна 

операція 

Оди-

ниця 

ви-

мі-

ру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку 

за змі-

ну 

Витрати 

палива, л 

Затра-

ти 

праці 

на 

весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні 

витрати 

коштів 

на 100 га, 

грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

І. Основний обробіток ґрунту і внесення добрив 

Лущення стерні на 6-8 см га 100 Т-150К ЛДГ-15 1 66,2 2,9 290 10,57 5389,7 

Повторне лущення стерні  

на 10-12 см 
га 100 Т-150К ППЛ-10-25 1 15,3 10,8 1080 45,75 14985,3 

Навантаження мінеральних доб-

рив (N45P45K45) в розкидач 
т 47,39 ЮМЗ-6АЛ ПЭ-0,8Б 1 158 0,27 12,8 2,10 228,7 

Транспортування та внесення мі-

неральних добрив 
га 100 МТЗ-100 МВУ-900 1 66,2 0,67 67 10,57 1204,8 

Оранка на 25-27 см га 100 ХТЗ-200 ПНЛ-8-40 1 12,7 15,9 1590 55,25 21149,6 

Всього за І період               3039,8 124,2 42958,1 

ІІ. Передпосівний обробіток ґрунту, внесення гербіцидів і сівба 

Боронування поверхні ґрунту га 100 Т-150 БЗТС-1,0 21 99,3 1,5 150 7,05 2858,9 

        СГ-21М 1          

Транспортування робочого розчи-

ну гербіциду Харнес (2,5 л/га) 
т 30,25 ЮМЗ-6АЛ ЗЖВ-Ф-3,2 т 1 48 0,48 14,5 3,78 303,8 
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Продовження додатка 6 

 

Технологічна 

операція 

Оди-

ниця 

ви-

мі-

ру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку 

за змі-

ну 

Витрати 

палива, л 

Затра-

ти 

праці 

на 

весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні 

витрати 

коштів 

на 100 га, 

грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

Внесення гербіциду під передпо-

сівну культивацію 
га 100 ЮМЗ-6АЛ ОП-2000-2-08 1 56 0,9 90,2 10,71 1612,7 

Загортання гербіциду і одночасна 

передпосівна культивація на 6-8 

см з боронуванням 

га 100 Т-150 

КПС-4 

БЗСС-1,0 

СП-16 

3 

12 

1 

46,7 3,5 350 14,99 6010,2 

Протруювання насіння т 2,00 
ПНШ-3  

"Фермер" 
ел-двиг. 1      

Навантаження насіння (20 кг/га) і 

добрив (Р15) в транспорт 
т 9,79 ЮМЗ-6АЛ ПЭ-0,8Б 1 158 0,27 2,6 0,43 47,3 

Транспортування насіння та доб-

рив до посівних агрегатів  

(до 5 км) 

т. км 48,95 ГАЗ-53А УЗСА-40 1          

Сівба з внесенням добрив га 100 ЮМЗ-6АЛ СУПН-8 1 15,2 3,4 340 46,05 9954,1 

Прикочування посівів га 100 ЮМЗ-6АЛ ЗККШ-6 (2+1) 1 51,8 1,3 130 13,51 2160,4 

        СП-16 1          

Всього за ІІ період               1077,4 96,5 22947,5 
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Продовження додатка 6 

Технологічна 

операція 

Оди-

ниця 

ви-

мі-

ру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку 

за 

зміну 

Витрати 

палива, л 
Затра-

ти 

праці 

на весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні ви-

трати кош-

тів 

на 100 га, 

грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

ІІІ. Догляд за посівами 

Боронування до появи сходів га 100 Т-150 
БЗСС-1,0 

СГ-21 

21 

1 
80 1,1 110 8,75 2834,1 

Транспортування робочого роз-

чину гербіциду Діален супер 

(1,0 л/га) 

т 30,1 ЮМЗ-6АЛ ЗЖВ-Ф-3,2 т 1 48 0,48 14,4 3,76 302,3 

Поверхневе внесення страхово-

го гербіциду під культивацію 
га 100 ЮМЗ-6АЛ ОП-2000-2-08 1 56 0,9 90,2 10,71 1612,7 

Перший міжрядний обробіток га 100 ЮМЗ-6АЛ КРН-5,6 1 18,3 3,4 340 38,25 5117,1 

Ручна прополка га 100 вручну   0,25   2800,0 36064,0 

Сортова прополка га 100 вручну   0,4   1750,0 22540,0 

Сортова прополка га 100 вручну   0,4   1750,0 22540,0 

Польова апробація шт. 500 вручну   750,0   4,67 60,1 

Додаткове опилення   
вертоліт (за 

договором) 
       

Всього за ІІІ період             554,7 6366,1 91070,4 
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Продовження додатка 6 

Технологічна 

операція 

Оди-

ниця 

ви-

мі-

ру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку 

за 

зміну 

Витрати 

палива, л 
Затра-

ти 

праці 

на весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні ви-

трати кош-

тів 

на 100 га, 

грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

ІV. Збирання та доробка врожаю 

Підготовка поля до збирання га 1,5 вручну   0,3   35,00 300,7 

Збирання кукурудзи в качанах  га 100 КСКУ-6   15 13,7 1370 46,67 39473,9 

(10,0 ц/га)             

Транспортування качанів  

(до 5 км) 
т 122 ЮМЗ-6АЛ 2ПТС-4-887Б 1 18,5 1,9 231,8 46,16 4035,4 

Підмітання площадки м
2
 1700 вручну   800   14,88 191,6 

Перебирання качанів т 122 вручну   1,5   569,33 7333,0 

Навантаження качанів у мішки т 118 вручну   5   331,35 2846,3 

Доробка та сушіння зерна т 118 КЗС-40Б        

Навантаження відходів т 122 ЮМЗ-6АЛ ПЭ-0,8Б 1 158 0,27 32,9 5,41 588,8 

Транспортування стебел  

до 10 км 
т 137 ЮМЗ-6АЛ 2ПТС-4-793 1 24,7 1,09 149,3 38,81 2978,0 

Транспортування фуражного 

зерна до 10 км 
т 200 ЮМЗ-6АЛ 2ПТС-4-793 1 24,7 1,09 218,0 56,66 4347,4 

Всього за IV період            2002,1 1144,3 62095,2 

Разом по технології            6673,9 7731,2 219071,1 
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Додаток 7 

Типова технологічна карта вирощування, збирання і доробки урожаю  

трилінійних гібридів кукурудзи 
Площа – 100 га 

Урожайність – 20,0 ц/га 

Попередник – озима пшениця 

 

Технологічна 

операція 

Оди-

ниця 

ви-

міру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку 

за змі-

ну 

Витрати 

палива, л 
Затра- 

ти 

праці 

на весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні 

витрати 

коштів 

на 100 га, 

грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

І. Основний обробіток ґрунту і внесення добрив  

Лущення стерні на 6-8 см га 100 Т-150К ЛДГ-15 1 66,2 2,9 290 10,57 5389,7 

Повторне лущення стерні  

на 10-12 см 
га 100 Т-150К ППЛ-10-25 1 15,3 10,8 1080 45,75 14985,3 

Навантаження мінеральних до-

брив (N45P45K45) в розкидач 
т 47,39 ЮМЗ-6АЛ ПЭ-0,8Б 1 158 0,27 12,8 2,10 228,7 

Транспортування та внесення 

мінеральних добрив 
га 100 МТЗ-100 МВУ-900 1 66,2 0,67 67 10,57 1204,8 

Оранка на 25-27 см га 100 ХТЗ-200 ПНЛ-8-40 1 12,7 15,9 1590 55,25 21149,6 

Всього за І період               3039,8 124,2 42958,1 

ІІ. Передпосівний обробіток ґрунту, внесення гербіцидів і сівба 

Боронування поверхні ґрунту га 100 Т-150 БЗТС-1,0 21 99,3 1,5 150 7,05 2858,9 

        СГ-21М 1          

Транспортування робочого  

розчину гербіциду Харнес  

(2,5 л/га) 

т 30,25 ЮМЗ-6АЛ ЗЖВ-Ф-3,2 т 1 48 0,48 14,5 3,78 303,8 
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Продовження додатка 7 

 

Технологічна 

операція 

Оди-

ниця 

ви-

мі-

ру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку 

за змі-

ну 

Витрати 

палива, л 
Затра- 

ти 

праці 

на весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні 

витрати 

коштів 

на 100 га, 

грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

Внесення гербіциду під перед-

посівну культивацію 
га 100 ЮМЗ-6АЛ ОП-2000-2-08 1 56 0,9 90,2 10,71 1612,7 

Загортання гербіциду і одноча-

сна передпосівна культивація 

на 6-8 см з боронуванням 

га 100 Т-150 

КПС-4 

БЗСС-1,0 

СП-16 

3 

12 

1 

46,7 3,5 350 14,99 6010,2 

Протруювання насіння т 2,00 
ПНШ-3  

"Фермер" 
ел-двиг. 1      

Навантаження насіння  

(20 кг/га) і добрив (Р15)  

в транспорт 

т 9,79 ЮМЗ-6АЛ ПЭ-0,8Б 1 158 0,27 2,6 0,43 47,3 

Транспортування насіння та 

добрив до посівних агрегатів 

(до 5 км) 

т. км 48,95 ГАЗ-53А УЗСА-40 1          

Сівба з внесенням добрив га 100 ЮМЗ-6АЛ СУПН-8 1 15,2 3,4 340 46,05 9954,1 

Прикочування посівів га 100 ЮМЗ-6АЛ ЗККШ-6 (2+1) 1 51,8 1,3 130 13,51 2160,4 

        СП-16 1          

Всього за ІІ період               1077,4 96,5 22947,5 
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Продовження додатка 7 

Технологічна 

операція 

Оди-

ниця 

ви-

мі-

ру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку 

за 

зміну 

Витрати 

палива, л 
Затра- 

ти 

праці 

на весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні 

витрати 

коштів 

на 100 га, 

грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

ІІІ. Догляд за посівами 

Боронування до появи сходів га 100 Т-150 
БЗСС-1,0 

СГ-21 

21 

1 
80 1,1 110 8,75 2834,1 

Транспортування робочого 

розчину гербіциду Діален су-

пер (1,0 л/га) 

т 30,1 ЮМЗ-6АЛ ЗЖВ-Ф-3,2 т 1 48 0,48 14,4 3,76 302,3 

Поверхневе внесення страхо-

вого гербіциду під культива-

цію 

га  100 ЮМЗ-6АЛ ОП-2000-2-08 1 56 0,9 90,2 10,71 1612,7 

Перший міжрядний обробіток га 100 ЮМЗ-6АЛ КРН-5,6 1 18,3 3,4 340 38,25 5117,1 

Ручна прополка га 100 вручну   0,25   2800,00 36064,0 

Сортова прополка га 100 вручну   0,4   1750,00 22540,0 

Сортова прополка га 100 вручну   0,4   1750,00 22540,0 

Польова апробація шт. 500 вручну   750,0   4,67 60,1 

Додаткове опилення   
вертоліт (за 

договором) 
       

Всього за ІІІ період             554,7 6366,1 91070,4 
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Продовження додатка 7 

Технологічна 

операція 

Оди-

ниця 

ви-

мі-

ру 

Обсяг 

робіт, 

фізич-

них 

оди-

ниць 

Склад агрегату 

Норма 

виро-

бітку 

за 

зміну 

Витрати 

палива, л 
Затра- 

ти 

праці 

на весь 

обсяг 

робіт, 

люд.-

год. 

Експлуа-

таційні 

витрати 

коштів 

на 100 га, 

грн. 

енерго-

машина 

с.-г. машина 

марка 

к
іл

ьк
іс

ть
 на 

оди-

ницю 

робо-

ти 

на 

весь 

обсяг 

робіт 

ІV. Збирання та доробка врожаю 

Підготовка поля до збирання га 1,5 вручну   0,3   35,00 300,7 

Збирання кукурудзи в качанах  га 100 КСКУ-6   15 13,7 1370 46,67 39473,9 

(10,0 ц/га)             

Транспортування качанів  

(до 5 км) 
т 244 ЮМЗ-6АЛ 2ПТС-4-887Б 1 18,5 1,9 463,6 92,32 8070,8 

Підмітання площадки м
2
 1700 вручну   800   14,88 191,6 

Перебирання качанів т 244 вручну   1,5   1138,67 14666,0 

Навантаження качанів у мішки т 237 вручну   5   662,70 5692,6 

Доробка та сушіння зерна т 237 КЗС-40Б        

Навантаження відходів т 244 ЮМЗ-6АЛ ПЭ-0,8Б 1 158 0,27 65,9 10,81 1177,7 

Транспортування стебел  

до 10 км 
т 274 ЮМЗ-6АЛ 2ПТС-4-793 1 24,7 1,09 298,7 77,62 5956,0 

Транспортування фуражного 

зерна до 10 км 
т 400 ЮМЗ-6АЛ 2ПТС-4-793 1 24,7 1,09 436,0 113,31 8694,9 

Всього за IV період            2634,1 2192,0 84224,2 

Разом по технології            7306,0 8778,9 241200,1 
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ДУ  ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

СТЕПОВОЇ ЗОНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  

АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПРОВОДИТЬ СЕЛЕКЦІЙНО-НАСІННИЦЬКУ РОБОТУ З  

КУКУРУДЗОЮ, ОЗИМОЮ ПШЕНИЦЕЮ, ЯРИМИ  

КОЛОСОВИМИ, СОРГОВИМИ, ЗЕРНОБОБОВИМИ,  

ОЛІЙНИМИ ТА КОРМОВИМИ КУЛЬТУРАМИ 

 

Придбавши таке насіння, ви на практиці переконаєтесь  

у його високій якості та врожайних можливостях 

 

За додатковою інформацією звертайтеся за адресою: 

 ДУ ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

СТЕПОВОЇ ЗОНИ НААН УКРАЇНИ 

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 14 

тел. (0562) 47-14-33, (056) 745-44-49, 

(056) 745-02-36, факс (0562) 36-26-18 

www.market.institut-zerna.com 

e-mail: marketing@ institut-zerna.com 

 

 

 

Реалізація насіння проводиться після передплати  

за договірнимицінами 

 

  

З виробниками насіння укладаються ліцензійні договори 

 

 

Вчені-технологи Інституту надають науково-практичні  

поради з особливостей вирощування  

сільськогосподарських культур 

 

http://www.market.institut-zerna.com/
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Мережа дослідних станцій та господарств Інституту  

сільського господарства степової зони НААН України: 

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДГ «ДНІПРО» 
52071, Україна, Дніпропетровська область,  Дніпропетровський район, с. Дослідне    

тел. (056)765-59-81,765-59-61,  765-43-30 

 

ЕРАСТІВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
52151, Україна, Дніпропетровська область, П’ятихатський район, п/в Лозоватка                       
 тел. (05651) 6-03-60, 6-03-85,  факс 6-05-03 

 

СИНЕЛЬНИКІВСЬКА СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНА 

СТАНЦІЯ 
52523, Україна, Дніпропетровська область,  Синельниківський район, с. Раївка                                               
тел. (05663) 4-67-28, 4-67-37 

 

РОЗІВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
70303, Україна, Запорізька область,  Розівський район, смт. Розівка                              
тел. (06162) 9-72-76, 9-94-10, ф. 9-90-40, 9-73-80 

 

ДП «ДГ «КРАСНОГРАДСЬКЕ» 
63300, Україна, Харківська область, м. Красноград, 

тел. (05744) 9-31-45 

 

ГЕНІЧЕСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
75560, Україна, Херсонська область,  Генічеський район, с. Новоолексіївка                     

тел. (05534) 5-11-46,  факс 5-14-59, 3-22-86 

 

ДП «ДГ «ПОЛИВАНІВКА» 
51106, Україна, Дніпропетровська область, Магдалинівський район, п/в Радянське 

тел. (05691) 9-61-46 

 

КІРОВОГРАДСЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 

ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
27602, Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Созонівка, вул. 

Центральна, 2  

тел. (0522) 31-57-9 


