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А. Бар чу ко ва, канд. с.-г. на ук, до цент,
Ку бансь кий дер жав ний аг рар ний уні вер си-
тет, Крас но дар, Росія,
О. Ко ва лен ко, канд. с.-г. на ук, до цент,
Ми ко лаївський дер жав ний аг рар ний 
універ си тет, Ми ко лаїв, Ук раїна

М
іж роз вит ком підзем них та 
над зем них ча с тин рос ли ни 
існує тісний зв’язок. І як що 
коріння за без пе чує жив лен

ня над зем них ор ганів міне раль ни ми 
ре чо ви на ми, то зе ле на ма са — пер ши ми 
не обхідни ми для їхньо го рос ту по жив
ни ми ре чо ви на ми — вуг ле во да ми. 
По ру шен ня рівно ва ги між ци ми дво ма 
си с те ма ми по зна чається на рості рос лин 
у ціло му. Вплив біоп ре па ратів на по кра
щан ня ме та болічних (обмінних) про
цесів, біоме т рич них по каз ників та на 
вро жайність ку ку руд зи вив ча ли в умо
вах не стабільно го кліма ту Півдня Росії 
та Ук раїни. 

У 2012 р. фахівці Ку бансь ко го дер
жав но го аг рар но го універ си те ту вив ча ли 
біологічну ефек тивність біоп ре па ра ту 
Біокомп лексБТУ на ку ку рудзі (гіб рид 
Крас но дарсь кий 385 МВ) в умо вах різко
го пе ре па ду тем пе ра тур та дефіци ту во ло
ги Крас но дарсь ко го краю Півдня Росії.

По годні умо ви про тя гом ве ге тацій но
го періоду сільсько го с по дарсь ких куль
тур у 2012 р. знач но відрізня ли ся від 
се редніх ба га торічних. Пе рехід че рез 5°С 
(се ред нь о до бо ва тем пе ра ту ра) на став у 
другій по ло вині квітня. При чо му різни ця 
нічної і ден ної тем пе ра ту ри бу ла різкою 
(вночі — 0…4°С, вдень — до 20…25°С), 
що не га тив но по зна чи ло ся на по чат ко во
му рості рос лин. Три ва ла по су ха у травні
серпні (кількість опадів у ці місяці 
2012 р.  — 11–27,9 мм, се реднє ба га
торічне зна чен ня — 57–67 мм) і більш 
ви сокі тем пе ра ту ри повітря (21,4…26°С, 
се редній ба га торічний по каз ник — 
16,8…22,7°С) погірши ли не га тив ний 
вплив на ріст рос лин. Денні тем пе ра ту ри 
в цей період підніма ли ся до 35…40°С і 
три ма ли ся три ва лий час. Такі ек с т ре
мальні по годні умо ви бу ли не спри ят ливі 
для всіх сільсько го с по дарсь ких куль тур. 

Схе ма про ве ден ня досліду вклю ча ла: 
кон троль, об роб ку насіння, по за ко ре не ве 
піджив лен ня у фа зи 2–4 та 6–8 лист ків. 
Обліко ва пло ща ділян ки — 25 м2, по в
торність — чо ти ри крат на. Відбір рос лин
них проб для виз на чен ня по каз ників рос
ту (ви со ти рос лин, кількості й площі ли с
тя, біома си та су хої ма си над зем них ор 
ганів, вмісту в листі пігмен ту (Т. М. Годнєв, 
1952) і про дук тив ності ро бо ти ли с тя 
(А. О. Ни чи по ро вич, 1956) про во ди ли у 
фазі 10–12 листків. Ку ку руд зу зби ра ли у 
фазі по вної стиг лості, облік уро жай ності 
про во ди ли по за галь но му ва лу зібра ної 
ку ку руд зи — в ка ча нах і зерні. Ра зом із 
цим про во ди ли струк тур ний аналіз уро

жаю — виз на ча ли розміри ка ча на (до вжи
на, діаметр), йо го ма су, кількість рядів 
зе рен, чис ло са мих зе рен, їхню ма су та 
за галь ну ма су 1000 насінин, вихід зер на. 
Одер жані дані оп раць о ву ва ли ме то дом 
дис персійно го аналізу за Б. О. Доспєхо
вим (1985).

За сто су ван ня в тех но логії ви ро щу
ван ня ку ку руд зи пре па ра ту Біокомп лекс
БТУ по си лює її ріст у ви со ту (187,3 см, на 
кон тролі — 160,0 см). Рівню зро с тан ня 
рос лин ку ку руд зи у ви со ту відповідає хід 
на ро с тан ня над зем них ор ганів біома си та 
су хої ма си. Про цес на ро с тан ня біома си 
над зем ної ве ге та тив ної ча с ти ни рос лин 
взаємо пов’яза ний із збільшен ням площі 
ли с тя. За леж но від досліджу ва но го фак
то ра, спо с теріга ють ся значні від мінності 
в розмірах ли ст ко во го апа ра ту. 

Ефект підви щен ня життєздат ності 
ли с тя ви ра же ний у збільшенні про дук
тив ності їхньої ро бо ти (1,11 мг/г, на кон
тролі — 0,98 мг/г си рої ре чо ви ни). 

Од ним з ос нов них фак торів, що виз
на ча ють мож ливість нор маль но го 
пе ребігу про це су фо то син те зу рос лин, є 
на явність пігментів. Го ло вни ми ком по
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Кукурудзабезстресів
Застосуваннябіопрепаратівнаосновігрунтових
таендофітнихмікроорганізмів,доскладуякихвходять
усіпотрібнірослиніамінокислоти,вітаміни,фітогормони,
можекращепідтриматинаоптимальномурівніобмінречовин
урослинзакритичнихситуацій,сприяєполіпшеннюумов
кореневогоживлення,щодаєпоштовхформуваннюміцнішої
кореневоїсистемитавегетативноїмаси.

Грунтово-кліматичніумовизонипрове-
деннядослідів.Грунт—вилуженийчорнозем,
з невисоким вмістом гумусу у верхніх шарах
(3,5–4,5%) і глибоким проникненням його
вниз — завглибшки до 180 см, що зумовлює
високу родючість. Невисокий вміст гумусу в
таких чорноземах свідчить про малий запас
валовогоазоту.Ворномушарійоговміст0,16–
0,18%, із поглибленням — поступово змен
шуєтьсядо0,07–0,10%.Щостосуєтьсярухомих
форм фосфору та калію, то їхня кількість в
орномушаріколиваєтьсявмежах17,2–35,7та
10,3–37,0мг/100ггрунту,відповідно.

Клімат — IV зона, помірно волога, з
коефіцієнтом зволоження 0,3–0,4. За рік
випадає 600–700 мм опадів. Опади коротко
часні, переважно зливи, за період активної
вегетації випадає 250–400 мл. Накопичення
вологивгрунтівідбуваєтьсязавдякиопадам
холодного періоду, в теплий період вона
втрачаєтьсявипаровуванням.
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нен та ми пігмент ної си с те ми ку ку руд зи, 
як й інших рос лин, є хло рофіли і ка ро ти
ноїди. Ут во рен ня пігментів у рос ли нах 
ку ку руд зи за ле жить від ба га ть ох чин
ників, а са ме: від інтен сив ності і спе к т
раль но го скла ду світла, тем пе ра ту ри, 
во ло гості, рН се ре до ви ща, рівня азот но го 
жив лен ня. Як по ка за ли досліджен ня 
(таблиця), послідо вна дво крат на об роб
ка рос лин пре па ра том Біокомп лексБТУ 
в дозі 0,3 л/га по си ли ла син тез пігментів 
(хло рофіл a+b — 5,85 мг/г си рої ре чо ви
ни, на кон тролі — 5,30 мг/г; ка ро тин — 
1,97 і 1,77 мг/г си рої ре чо ви ни, відпо
відно). 

От же, є ба га то ва желів, за до по мо гою 
яких мож на впли ва ти на про цес фо то
син те зу, від яко го за ле жить фор му ван ня 
го ло вно го еле мен та струк ту ри вро жаю — 
ка ча на і, зре ш тою, вро жаю ку  ку руд зи.

За сто су ван ня пре па ра ту Біокомп
лексБТУ (на насінні і рос ли нах) сприяє 
фор му ван ню більших за розміром 
(до вжи на — 20,9 см, на кон тролі — 18,3; 
діаметр — 4,3, на кон тролі — 4,1 см), 
ма сою (172,33 г, на кон тролі — 148,49) і 
за зер неністю (418,9 шт., на кон тролі — 
369,7) ка чанів. По си лен ня на ро щу ван ня 
ма си зернівка ми в дослідних варіан тах 
зу мов лює підви щен ня ма си 1000 зер нин 
(299,7 г — у до сліді і на кон тролі — 
268,5), ма си зер на з ка ча на (129,42 г — у 
досліді, на кон тролі — 109,58). Збільшен

ня ос тан нь о го по каз ни ка пев ною мірою 
по зна чи ло ся на підви щенні за галь но го 
ви хо ду зер на (75,1%, на кон тролі — 73,8). 

Раціональніша ви т ра та про дуктів 
аси міляції в дослідних варіан тах на ут во
рен ня більшої кількості крупніших зер
нин по зи тив но по зна чи ла ся на вро жай
ності. Так, уро жайність ку ку руд зи в ка ча
нах зрос ла в дослідно му варіанті, 
порівня но з кон троль ним, на 12,4%, у 
зерні — на 14,5%.

Вплив Біокомп лек суБТУ на вро
жайність ку ку руд зи цу к ро вої (гібрид 
Бо с тон F1) вив ча ли в Ук раїні у зоні не до
стат нь о го зво ло жен ня півден ної ча с ти ни 
Сте пу в гос по дарстві «Ми хай лен ко» 
Жовт не во го рай о ну Ми ко лаївської 
об ласті на чор но земі півден но му се ред
нь о гу мус но му важ ко суг лин ко во му. 

Пер ше по за ко ре не ве піджив лен ня 
про ве ли у фазі 3–5 листків, дру ге — пе ред 
ви ки дан ням во лоті. По за ко ре не ве 
піджив лен ня Біокомп лек сомБТУ (0,6 л/
га) по до вжи ло три валість ве ге тацій но го 
періоду рос лин ку ку руд зи цу к ро вої (в 
досліді — до 76 днів, на кон тролі — до 71) 
за вдя ки по до вжен ню фа зи цвітін ня, що 
спри я ло кра що му за пи лен ню та підви
щен ню її вро жай ності.

При бав ка вро жай ності, порівня но з 
кон тро лем, ста но ви ла 1,13–2,87 т/га за 
до зи Біокомп лек суБТУ від 0,6 до 
0,8 л/га, відповідно. Мак си маль ну 
кіль    кість зер нин із ка чанів бу ло от ри
ма но за ви ко ри с тан ня Біокомп лек су
БТУ (0,8 л/га) — 274 шт. Ка ча ни бу ли 
мак си маль но ви пов нені за сфор мо ва них 
16 (у се ред нь о му) рядів зер нин у них. 

 Також досліди довели, що за сто су
ван ня Біокомп лек суБТУ поліпши ло 
сма кові якості цу к ро вої ку ку руд зи гібри
да Бо с тон F1. Оцінка сма ко вих яко с тей: 
дослід — 4,7; кон троль — 4,5.

Ре зуль та та ми досліджень на при кла ді 
ку ку руд зи підтвер д же но по зи тив ний 
вплив біоп ре па ратів на стре состійкість 
сільгоспкуль тур. За сто су ван ня в тех но
логії об роб ки ку ку руд зи біоп ре па ра ту 
Біокомп лексБТУ (на насінні і рос ли нах) 
спри я ло поліпшен ню умов ко ре не во го 
жив лен ня рос лин, по си лен ню рос то вих 
та фор му валь них про цесів, підви щен ню 
вро жай ності ку ку руд зи. 

Варіант Продуктивність роботи 
листя, г/дм2 

Вміст у листі пігментів, 
мг/г сирої речовини 

хлорофіл a + b каротин 
Контроль — без обробки 0,98 5,30 1,77 

Біокомплекс-БТУ — насіння + 
двократно — рослини (0,3 л/га) 1,11 5,85 1,97 
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Таблиця.ВпливпрепаратуБіокомплекс-БТУнафотосинтетичнудіяльністьрослин
кукурудзи(гібридКраснодарський385МВ)

Процеснаростаннябіомасинадземної
вегетативноїчастинирослин

взаємопов’язанийіззбільшеннямплощілистя


