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В роботі з ’ясовується вплив препарату Метіур на формування врожайності кукурудзи. По
казано, що при обробці препаратом збільшується польова схожість насіння, покращуються

структурні елементи врожаю, 
зростає біологічна врожайність кукурудзи.

На даний час кукурудза -  одна з найпоширеніших культур у світовому рослинництві. 
Так, за останні 50 років кукурудза міцно займає одне з перших місць, на її частку приходить
ся близько 28% валового збору зерна, що ставит її в один ряд з такими культурами як пше
ниця і рис. Універсальність кукурудзи полягає в тому, що використовується вона як кормова, 
технічна та харчова культура. Кукурудза в Україні традиційно є цінною продовольчою куль
турою. Вона все ширше використовується у харчовій промисловості, насичуючи ринок су
часною корисною і високоякісною продукцією [1].

В зоні Південного степу Украйни найважливішими проблемами на сьогоднішній день є 
недостатня кількість вологи у грунті, недотримання науково-обґрунтованих сівозмін та не
правильний підбір попередників, що призводить до низьких врожаїв. Разом з тим, суттєвий 
вплив на формування врожайності кукурудзи чинить цілий комплекс несприятливих абіоти
чних факторів. Стимулювання адаптаційного потенціалу культури дозволяє підвисити резис
тентність до абіотичних стресів та підвищити врожайність. Один із напрямків вирішення 
данного завдяння -  це використання регуляторів росту, пошук яких активно ведеться на 
Україні. Для забезпечення високого і сталого рівня урожайності кукурудзи доцільно викори
стовувати препарат Метіур. Метіур стимулює ріст паростків і коренів кукурудзи. Обприску
вання препаратом сприяє не лише накопиченню біомаси рослин, а й формуванню генератив
них органів, що підвищує вихід зерна [2].

Метою роботи було вивчення впливу препарату Метіур на формування продуктивності 
кукурудзи в умовах Південного степу України.

Дослід проводився в умовах дослідного поля кафедри хімії та біотехнологій ТДАТУ 
розташованому у м. Мелітополі в 2014 році. Для проведення досліду було використано на
сіння кукурудзи (Zea mays L.) гібриду DKC 5143. Норма висіву 8 тис. шт. схожого насіння/га. 
Облікова площа однієї ділянки Зм2. Розміщення варіантів здійснювалося систематичним 
методом у 3-х разовій повторності [3].

Дослідні ділянки розташовані на наносних чорноземах зі значенням pH водного -  6,7, 
гумусу (за Тюріним) -  2,5%, азоту мінерального -  4,9 мг/кг, обмінного калію (за Мачигіним) 
-  20 мг/кг, рухомого фосфору (за Мачигіним) -  88 мг/кг.

Клімат зони -  помірно-континентальний, помірно-вологий і теплий. ГТК 0,8-1,2. Сере
дньорічна температура повітря -  10,0-10,8°С, середньорічна кількість опадів 475- 500 мм, в 
тому числі за вегетаційний період кукурудзи 250-400 мм.

Насіння кукурудзи замочували у розчині Метіуру з концентрацією (10'6М) протягом 6 
годин. Посів проведено 17.04.2014 року. Перші сходи відмічено на 9 день. Перша позакоре
нева обробка посівів проводилася у фазі 6-8 листків, друга обробка -  у фазу викидання воло
ті. Позакореневу обробку посівів проводили у вечірній час з використанням ранцевого обп
рискувача з нормою використання робочого розчину 300 л/га (0,03 л/м2). Посіви оброблялися 
акарицидами проти попелиць, боротьба з бур’янами здійснювалася ручним способом.
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В ході досліду визначали схожість насіння, висоту рослин, елементи біологічної вро
жайності, а саме: середню кількість початків на 1 рослині, середню масу початку, масу 1000 
насінин, вологість насіння, біологічну урожайність. Результати досліджень оброблено стати
стично із застосуванням панелі Microsoft Office Excel 2010.

В роботі використовували Метіур (6-метил-2-меркапто-4-гідроксил-піримідин) синте
зований в Інституті біоорганічної хімії НАНУ.

Формування майбутнього врожаю починається на етапі проростання насіння та появи 
сходів, тому передпосівної обробка насіння сільськогосподарських культур комплексами 
фунгіцидів, мікроелементів, інокулянтів, антистресовів дозволяє значно підвищити ефектив
ність виробництва продукції. В досліді було визначено ефективність передпосівної обробки 
насіння кукурудзи регулятором росту Метіур в умовах дрібноділянкового досліду. Так, об
робка насіння препаратом у концентрації 10'6 М збільшила схожість кукурудзи на 7,3 % і 
сягнула в дослідному варіанті 87,5% (таблиця).
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Таблиця -  Вплив Метіуру на біологічну врожайність кукурудзи гібріду DKC 5143 
за умов дрібноділянкового досліду 2014 р.

________ (м. Мелітополь, дослідне поле кафедри хімії та біотехнологій)________

Показник Варіант
контроль Метіур (10‘6 М)

Схожість, % 80,2±4,4 87,5±1,2*
Висота рослин, см 191,1±2,5 219,0±2,3*
Середня кількість початків на 
рослині, шт 0,95±0,03 1,00±0,05

Маса початку, г 92,1±3,9 98,6±4,3*
Маса 1000 насінин, г 97,1±2,5 97,3±3,1
Біологічна врожайність, ц/га 90,7±4,1 105,7±4,5*

Примітка: * - різниця вірогідна при р < 0,05.

Використання препарату Метіур сприяло видовженню стебла кукурудзи та формуван
ню більшого числа листя, а від тоді й формування більшої фотосинтетичної поверхні посівів. 
За дії Метіуру довжина стебла зростала на 13,2% порівняно з даним показником у рослин 
контрольних посівів.

Аналіз біологічної урожайності кукурудзи показав, що за умов використання Метіуру 
середня кількість сформованих початків на рослині зростала майже на 5,3% порівняно з кон
тролем. Слід відмітити, що маса початків зібраних з рослин кукурудзи дослідного варіанту 
перевищувала на 7,3% масу початків у рослин контрольного варіанту. Маса 1000 насінин 
отриманих з посіву обробленого Метіуром в перерахунку на базисну 14% вологість змінила
ся не вірогідно і залишилася в межах 97 г.

Слід зазначити, що кліматичні умови травня та червня 2014 р. були сприятливими (ви
сока кількість атмосферних опадів) для формування та наливу початків кукурудзи. Тому біо
логічна врожайність кукурудзи, що вирощувалася без зрошення, виявилася достатньо висо
кою.

Розрахована біологічна урожайність контрольних посівів кукурудзи склала 90,7 ц/га, а 
в посівах оброблених Метіуром збільшилася до 105,7 ц/га, що на 14 % перебільшує врожай
ність контрольних посівів.

Висновки. Препарат Метіур (10'6М) при його застосуванні в технології вирощуванні 
кукурудзи сприяв зростанню схожості насіння на 7,3%, збільшував висоту на 13%, вірогідно 
збільшував масу початків на 7,3%. Впровадження препарату Метіур до технології вирощу
вання кукурудзи гібриду DKC 5143 дозволило підвищити біологічну продуктивність кукуру
дзи на що вказує зростання врожайності на 14%.
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