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ПРАГРЭСIУНЫ СПОСАБ ВЬIРОШЧВАННЯ КУКУРУЗЫ 
У МАГIЛЕУСКАИ ВОБЛАСЦI ... 

Кукуруза у J\ .. \агiлёу·скай вобласцi з'яу.nяецца адн.оii з асноуных сiлас
ных ку.ТJьтур д.1я жывёлагадо)·.пi, асаблiва для буйноi'! рагатай жывёлы. 
Ба усе nаnярэднiя гады яна вырошчвалася у асно}·ны~1 на сiлас i зялён~:>~ 
корм. Ураджайнасць кукурузы на гэтыя мэты у вобласцi да 1976 г. была 
невысокая i у сярэднiм за 1966-1970 гг. складала 100, за 1971-
1975 гг.- толькi 70 ц/га. Аднак ужо S: 1976-1980 гг. у nараунаннi з 
1966-1970 гг. ураджайнасць зялёнай масы гэтай культуры nавялiчылася 
у 1,4, у 1981-1985 гг.- у 2,6 i )' 1986-1990 гr.- у 2,7 раза (малюнак). 
Такое nавслiчэнне ураджайнасцi куJ<урузы дасягалася дзякуючы укара
ненню больш ураджайных гiбрыда)i i }~даскана.1ьванню а1·ратэхнiкi яе 
вырошчвання. Асаблiвая увага надавапася барацьбе з nустазеллем. 

Аднак у шматлiкiх выnадк~х. няrледзячы на nавелiчэнне ураджай
насцi зялёнай масы, кармавая nрадукцыя з кукурузы не суnраваджала
ся добраl1 якасцю, асаблiва з загушчаных naceвa)i i nры уборцы у ран
нiя фазы развiцця. У вынiку rэтага nаЖы}\насць сiласу была нiзкай i 
складала не больш за 0,13-0,18 к. адз. у 1 кг корму, а прадукцыйнасць 
гектара невысока я. Паводле даных [ 1 J, у 20 кг такога сiласу звычайна 
змяшчалася каля 750 г кiслот i 250 r спiртоу, што адмоуна уnлывала на 
здароуе i прадукцыйнасць жывёлы. Таму nры кармленнi такiм нiзка
пажыуным кiслым сiласам малочных кароу у ix у студзенi-лютым нара
джаецца 30-40% хворых ця.1ят, у красавiку-маi- 70-80% i nавялiч-
васцца ix riбель. , 

3 1988 r. у Магiлё}'·скай вобласцi 1<укурузу сталi вырошчваць па зер
невай тэхналогii, для якоii у адрозненне ад традыцыйнай с:;iласнай харак
тэрны больш разрэджаны сnосаб сяубы у аnтымальныя тэрмiны. Так, 
калi у 1986 г. у сярэднiм на 1 га пасяуноii nлошчы nысявалася па 73 кг 
першакласнага нассння, то у 1990 r.- 33 кг. Выкарыстанне ссялак да
кладнай сяубы (С~' ПН-8, СПЧ-6) дазволiла высяваць на 1 га nующiр
ным сnосабам 9Q-103 тыс. шт. насення кукурузы. У вынiку гэтага да 
моманту уборкi заставапася каля 70-90 тыс. раслiн з добра развiтым 
пачаткам. Пры гэтым для ся)·бы выкарыстоувалiся nераважна рання
слелыя i сярэдняраннiя гiбрыды кукурузы (КВС-701, Калектыуны 101 
ТВ, Мадда~скi 257 СВ, Бема 181 СВ, Бсма 182 СВ i iнш.), у якiх да 
••асу }боркi 5' спрыяльныя гады сфармiро}·ва.1iся пачаткi выеокай сnс
дасцi зерня, у нсспрыяльныя- малочна-васковай. 
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Ся)·ба па такоii тэхналогii nраводзiлася nераважна у трэцяй дэкадзе 
красавiка- nершай дэкадзе мая (у залежнасцi ад умо5· надвор'я i р аё
нау апрацоукi). Догляд за пасевамi ск;Iадауся з nерадусходавага (на 
4-5-ы дзень ласля сяубы) баранавання, унясення гсрбiцыда)· i двух-, 
трахразовага рыхления мiжрадкоуяу. 

Апрацоука кукурузы па зерневай тэхналогii дазnолiла павысiць па 
жыунасць кармоу пры уборцы яс на сiлас да 0,24- 0,30 1<. адз., павялi
чыць выхад кармавой лрадукцыi з 1 га i знiзiць захворвальнасць буйной 
рагатай жывёлы. 
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1965· 19i1· 1976· 1981· 1986· 1991 г. 
1970rr. 197!нr. тогг. 1985rr. 1990rr. 

Ураджаiiнасць к}'Курузы на cinac i 
зяпёны кор\4 у кanracax i ca~racax 
Магi.1ёускаА воб.пасцi (у сярэднiм 

за год), u)ra • 

Пры уборцы кукурузы на зерне уяуляецца магчымым лапоунiць за
пасы канцэнтраваных кармоу для жывёлы. У 1988 г. у гасладарках Ма
гiлёускай вобласцi на. зерневыя мэты было убрана 445 га, у 1989 г.-
2822, у 1990 г.- 995 i у 1991 г.- ll36 га кукурузы i атрымана адпаведна 
1642, 13 404, 2908 i 39 18 т фуражнага зерня. 

Трэба адзначыць, што удзельная вага кукурузы на зерне пакуль 
яшчэ не вельмi вялiкая у параунаннi з усёй плошчай лад гэтую культуру 
(78-80 тыс. га). Гэта абумоулена глебава-клiматычнымi умовамi, асаб
лiва у па)•ночных раёнах вобласцi (Шклоускi, Круглянскi, Горацкi, 
Мсцiслаускi), а таксама адсутнасцю адnаведнай сс.пьскагасnадарчай 
тэхнiкi для дакладнай сяубы i уборкi кукурузы па дадзенай тэхналогii. 
Да таго ж гасладаркамi не s·сюды асвоена энергазахавальная тэхналогiя 
нарыхтоукi зернефуражу з l<укурузы. 

Аналiз прадукцыйнасцi кукурузы i хлебных з.iJакау дазваляе зрабiць 
вывад аб тым, JliTO нават ва умовах з лiмiтаванай колькасцю цяпла 
патэнцыяльныя магчымасцi nершай у большасцi гадоу вьrшэйшьrя, чым 
асноуных зернефуражных культур. Такая перавага кукурузы nерад iн
шымi зерневымi культурамi, якiя выкарыстоуваюцца на кармавыя мэты, 
nацвярджаецца сусветнай nраl\тыкай f2). Наnрыклад, у 1980 г. ура
джайнасць зерня кукурузы у свеце была на 10,5, у 1985 г.- на 15,5, у 
1988 г.- на 10,1 i у 1989 г. на 14,2 ц/га вышэйшай, чым ячменю, на 13,7, 
18,1, 15,3 i 18,9 ц/га вышэйшаlt, чым а);са, i на 10,5, 13,7, 8,7 i 12,1 ц/га 
большай, чым у сярэднiм зерневых i зернебабовых. Аналагiчная зака
намернасць назiралася i у найбольш развiтых краiнах све'ту- ЗША, 
Канадзс, Венгрыi, Францыi, l тaлii (таблiца). 

I Iашы даследаваннi, nраведзеныя на Магiлёускай дзяржаунай аблас
ной сельскагасnадарчай доследнаi-i станцыi з сярэдняраннiмi (Калектыу
ны 101 ТВ, Калектыуны 210 АТВ), сярэднясnслым (Малдаускi 330) i 
сярэдняnознiм (Жарабкоускi 86 МВ) гiбрыдамi кукурузы на працягу 

58 



УраджаАнасць зерня кукурузы i lншых культур у краiнnх свету, ujra 

l(упьтура Год 1 Су;::[:'~ 1 ЗШЛ 1 Канада / Dснгрыя 1 Францыя 1 /тапlя 

Кукуруза 1980 30,9 57,1 60,0 53,2 Ь3,3 67,7 
1985 37,8 74,1 62,4 62,9 . 65,8 68,9 
1988 32.2 53,1 54,7 54.6 71,0 74,9 
1989 36.8 71,8 57,2 62,2 64,9 81,3 

Ячмень 1980 20,4 26,7 24.6 37,7 44,3 28,7 
1985 22,3 27,4 26.1 37.3 Ь0,7 34,8 
1988 22,1 20,7 24,6 44,4 52,6 34,7 
1989 22,6 26,2 25,7 42,6 53.5 33.8 

Авёс 1980 17,2 19,0 19,2 30,3 36,1 19,9 
1985 19,7 22.8 21,2 29.6 40,9 20,0 
1988 16.9 14,0 21,8 31,6 39,4 22,4 
1989 17,9 19,5 21,5 33,3 38,6 17,4 

Зерневыя i 1980 20,4 37,5 21,6 47,3 48,4 34,2 
зерне6абовыя 1985 24,1 47,4 22,2 50,4 57,1 36.5 
(у сярэднiм) 1988 23,5 36,9 17,5 50,4 59,5 36,7 

1989 24,7 44,5 21,3 51.9 58,6 36,6 

1985-1987 rr., nаказалi, што найбольшая ураджайнасць усеи зялёнай 
масы rэтай культуры фармiруецца пры гушчыиi стаямня раслiн nерад 
уборкай 80-100 тыс., пачаткау- пры rушчынi 80 тыс. на 1 га. 

Пры апрацо)·цы сярэдняраннiх riбрыдау кукурузы К.адектыуны 101 
ТВ i Малда)•скi 257 СВ на зерне (1988-1990 гг.) бьrло выяулена, што 
больш высокая )·раджайнасць зялёнай масы (усяго) дасягаецца пры 
гушчынi сталиня 80-100, зерня- пры 60-80 тыс. раслiн на 1 га. У ся
рэднiм за тры гады у гэтым выладку ураджайнасць зялi>най масы гiбрьr
да Калектыуны 101 ТВ знаходзiлася у межах 473-482 цfга, у тым лiку 
колькасць зерня у nералiку на 14%-ную вiльготнасць- 50,4-53,4 ц/га, 
гiбрыда Малдаускi 257 СВ- адпаведна 534-542 i 65,0-68,9 цfга. 

Вынiкi нашых даследаванняу nацвярджалiся i практыкай nерадавоrа 
вопыту. У калгасе «Зара» Глускага раёна nры норме высеву сярэдня 
раннiх гiбрьrдау кукурузы 87-103 тыс. шт. насення на 1 га i вырошчван
нi яе п а зерневай тэхналогii у 1988 г. на n.1ошчы 80 га было атрымана 
па 45,8 цfга зерня кукурузы , у 1989 г. на плошчы 280 га- па 71,9, у 
1990 г. на nлошчы 180 га- па 65,3, у 1991 г. на п.1ошчы 270 га- па 
65,4 цfra зерня . 

Зыходзячы з элемснтау зерневай тэхналогii, акрамя вывучэння гу
шчынi сяубы кукурузы, намi праводзiлiся па.1явыя доеледы i па выву
чэннi тэрмiнау ся5бы, rлыбiнi загортвання насення, доз арrанiчных i м i
неральных уrнаенняу. Выяулена, што ва умовах добра акультураных 
дзярнова-nадзолiстых сулясчаных глеб лелшым тэрмiнам сяубы куку
рузы )i нашых клiматычных умовах з'яуляюцца трэцяя дэкада красавi
ка-першая пяцiдзёнка мая, аnтымальнай rлыбiнёй загортвання на
сення - 4-6 см, больш эфектыунай дозай арганiчных уrнаенняу (тар
фагнойны камnост 1 : 1) -40 т/га, аnтымальнай дозай азоту- 90-
120 кrira (N60 уносiцца лад перадпасяуную J<ультывацыю, астатняя 
колькасць- у падкор:~1ку у фазе чатырох-ляцi лiсцяу) i фосфарна-ка
лiйных угнаенняу- P4oKso-

y нашых доследах у аптымальных варыянтах у 1988 г. было атрыма
на па 85,8 цfra, у 1989 г.- па 82,3, у 1990 r.- па 39,4, у 1991 г.- па 
51,2 ц/га зерня J<укурузы пры стандартмай вiльготнасцi. 

Такiм чынам, вырошчваючы кукурузу сярэдняраннiх riбрыдау па 
лрагрэсiунай зерневай тэхналоrii, можна з nослехам атрымлiваць не 
толькi якасны сiлас, алс i фуражнас зерне, якос з'яуляецца высокаэнер
rетычным канцэнтраваным кормам для жывёлы. 
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Summary 

lt is stated, that onc of the most imporlant sourccs of conccntrated foddcr under 
Mogiliev region conditions аге foddcr maizc grain, оЬ\аiпсd \vllile gro\ving it undcr 
progrcssive tecllПology. 
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