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Передмова 

 

Курс «Агротехнологічні прийоми підвищення продуктивності 

кукурудзи і сорго» є вибірковою для аспірантів, які навчаються за 

спеціальністю 201 «Агрономія». До даного методичного посібника увійшли 

навчальна програма, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації 

до практичних занять, контрольні запитання до тем, винесених для 

самостійного опрацювання та список рекомендованої літератури, методичні 

рекомендації до самостійного опрацювання окремих тем питань курсу. 

 

Навчальна програма дисципліни 

«Агротехнологічні прийоми підвищення продуктивності 

кукурудзи і сорго» 

 
1. Вступ 

Предметом дисципліни є теоретичні знання та практичні вміння з 

наукового аналізу особливостей формування врожайності кукурудзи і сорго, 

їх значення у сучасному агропромисловому виробництві, а також 

застосування у рослинництві та зерновиробництві. 

Навчальна дисципліна «Агротехнологічні прийоми підвищення 

продуктивності кукурудзи і сорго» базується на знаннях, отриманих 

студентами при вивченні рослинництва, механізації, біохімії, ботаніки, 

біології та селекції рослин. 

Дисципліна «Агротехнологічні прийоми підвищення продуктивності 

кукурудзи і сорго» є вибірковою для аспірантів, які навчаються за 

спеціальністю 201 «Агрономія». 

Мета дисципліни – надати майбутнім докторам філософії за 

спеціальністю 201 «Агрономія» теоретичні знання та практичні вміння з 

наукового аналізу проектування технологічних процесів виробництва 

продукції рослинництва, опанування прогресивних технологій вирощування 

кукурудзи і сорго, шляхи і способи покрашення якості сільськогосподарської 

продукції, обґрунтування і використання системи машин для комплексної 

механізації вирощування та збирання кукурудзи і сорго.  

 

2. Завдання вивчення дисципліни 

В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен:  

1. Знати: 

– агрокліматичні умови ґрунтово-екологічних зон вирощування 

кукурудзи і сорго; 

- ботаніко-біологічні особливості й екологічні вимоги культур; 

- тривалість вегетаційного періоду й особливості росту і розвитку 

гібридів кукурудзи та сортів і гібридів сорго зернового різних груп стиглості; 
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 - сучасні технології вирощування кукурудзи і сорго: інтенсивну, 

біологічну (органічну), mini-till, No-till; 

- методичні основи та закономірності добору адаптивних гібридів 

кукурудзи та гібридів і сортів сорго для вирощування в різних грунтово-

екологічних зонах; 

- регламенти застосування засобів хімізації (добрив, засобів захисту 

рослин) та використання рістрегулюючих препаратів;  

- загальні принципи організації інноваційних систем контролю стану 

рослин і догляду за посівами кукурудзи і сорго; 

- наукові засади формування врожайності та якості зерна необхідного 

цільового призначення, особливості проведення комплексу збиральних робіт; 

- наукові цілі та принципи формування цін на товарну й насіннєву 

продукцію кукурудзи і сорго, використання маркетингових рішень у 

зерновиробництві та рослинництві; 

 

2. Вміти: 

 

- проводити науково-дослідні роботи в польових, лабораторно-

польових та лабораторних умовах; 

- застосовувати у практичній науковій діяльності технологічні схеми 

різного рівня енергонасичення для вирощування посівів кукурудзи та сорго; 

- обирати ефективні системи виробництва зерна кукурудзи і сорго на 

основі наявного ресурсного забезпечення та умов вирощування;  

- аналізувати результати польових та лабораторних досліджень; 

- встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між станом рослин у 

посівах, системою чи технологією та ґрунтово-кліматичними умовами зони 

вирощування кукурудзи і сорго; 

- правильно спланувати польовий та лабораторний експеримент і 

сформувати робочу гіпотезу для пояснення отриманих результатів; 

- в процесі комунікації з науковою спільнотою та суспільством 

доносити та пояснювати цілі, досягнення і перспективи наукових досліджень 

з агробіологічних особливостей формування врожайності та якості зерна 

кукурудзи і сорго. 

 

3. Зміст розділів та тем дисципліни 

 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОДУКТИВНОСТІ КУКУРУДЗИ І СОРГО 

 

Тема 1. Вітчизняний та світовий досвід вирощування кукурудзи та 

сорго та способи використання. Динаміка експорту та імпорту зерна цих 

культур в Україні та в світі.  
Мета і задачі наукових досліджень з розробки агробіологічних та 

технологічних основ вирощування кукурудзи і сорго. Загальна 
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характеристика кукурудзи і сорго: посівні площі та їх структура, розміщення 

в грунтово-екологічних зонах, ріст, розвиток, етапи органогенезу, 

попередники, обробіток ґрунту, удобрення, гібриди кукурудзи і сорти та 

гібриди сорго, строки сівби, норми висіву, глибина загортання насіння. 

 
Тема 2. Системи контролю стану рослин і догляду за посівами 

кукурудзи і сорго. 
Вплив екологічних факторів та агротехнічних прийомів на процеси 

формування продуктивності кукурудзи і сорго зернового, стійкість рослин до 
посухи, високих температур. Системи застосування добрив, захисту рослин, 
механізованого догляду за посівами при вирощуванні кукурудзи і сорго 
зернового. Густота продуктивного стеблостою, індивідуальна продуктивність 
рослин та елементи структури врожайності кукурудзи і сорго зернового. 

 

Тема 3. Хвороби та шкідники рослин кукурудзи і сорго 

Загальні принципи організації інноваційних систем контролю стану 

рослин і догляду за посівами кукурудзи і сорго упродовж всієї вегетації. 

Сучасні ефективні методи захисту рослин від шкідників, найбільш 

поширених хвороб та бур’янів. 

 

Тема 4. Наукові засади формування врожайності зерна 

Агротехнічні заходи, спрямовані на підвищення вмісту крохмалю та 

білка. Роль мінеральних добрив, попередників, захисту рослин кукурудзи і 

сорго від шкідників у формуванні продовольчого та фуражного зерна.   

Наукові засади вирощування зерна кукурудзи та сорго цільового 

призначення. Методи контролю за достиганням зерна. Способи збирання. 

Організація та оптимізація збиральних робіт. 

 

Тема 5. Принципи формування цін на товарну й насіннєву 

продукцію, використання маркетингових рішень у зерновиробництві 

Методика формування цін на товарну продукцію. Методика 

формування цін на насіннєву продукцію.  
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОКРЕМИХ ВИДІВ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ   
 

Для самостійної роботи студентів з дисципліни «Агротехнологічні 

прийоми підвищення продуктивності кукурудзи і сорго» передбачені 

наступні види роботи та відповідні види діяльності аспірантів: 

 

Вид самостійної 

роботи 
Діяльність аспірантів 

1. Підготовка до 

лекцій 

Самостійне опрацювання матеріалу, який 

викладається в лекціях, за допомогою конспекту 

лекцій та спеціальної літератури. 

2. Підготовка до 

практичних занять 

Самостійна підготовка до практичних занять за 

допомогою конспекту лекцій та  спеціальної 

літератури. 

3.Опрацювання 

тем та питань, які 

не викладаються 

на лекціях 

Самостійне опрацювання тем та питань, які не 

викладаються в лекціях, за допомогою спеціальної 

літератури. 

4. Підготовка до 

заліку 

На основі лекційного матеріалу та спеціальної 

літератури самостійна підготовка до заліку. 

 

Нижче наводяться методичні рекомендації до кожного виду 

самостійної роботи аспірантів. 

 

1. Підготовка до лекцій 

 

При підготовці до лекцій рекомендується самостійно опрацювати 

викладений в лекціях матеріал за допомогою конспекту лекцій, підручників, 

навчальних посібників, фахової літератури, наведеної в списку 

рекомендованої  літератури до курсу «Агротехнологічні прийоми 

підвищення продуктивності кукурудзи і сорго». 

 

Теми лекційного курсу 

 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОДУКТИВНОСТІ КУКУРУДЗИ І СОРГО 

 

Тема 1. Агробіологічні та технологічні основи вирощування гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості.  

Тема 2. Агротехнологічні прийоми вирощування сорго зернового.  
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Тема 3. Особливості захисту посівів кукурудзи та сорго від хвороб, 

шкідників та бур’янів.  

Тема 4 Оптимізація збирання врожаю кукурудзи і сорго. 

 

2. Підготовка до практичних занять 

 

При підготовці до практичних занять необхідно самостійно 

опрацювати теоретичний матеріал, що складає основу тематики практичної 

роботи. За допомогою конспекту лекцій, навчальних посібників, фахової 

літератури, розглянути основні теоретичні положення даної теми. 

Теми практичних занять: 

Практичне заняття №1. Принципи і методики організації  та 

проведення польових, лабораторно-польових та лабораторних дослідів з 

кукурудзою та сорго. Сучасні методики агрохімічного аналізу ґрунту та 

рослин. 

Практичне заняття № 2. Загальна характеристика кукурудзи та сорго. 

Народногосподарське значення. Морфологічні відмінності, ріст, розвиток та 

етапи органогенезу. 

Практичне заняття № 3. Ботанічна характеристика. Біологічні 

особливості кукурудзи та сорго. Технології вирощування.  

Практичне заняття № 4. Регламенти застосування добрив, засобів 

захисту рослин і використання рістрегулюючих препаратів.  

Практичне заняття № 5. Догляд за посівами кукурудзи та сорго. 

Підвищення технічної якості зерна кукурудзи та сорго кормового, 

продовольчого і промислового напрямку використання. 

Практичне заняття № 6. Терміни та способи збирання кукурудзи і 

сорго. Освоєння методів статистичного аналізу отриманих результатів 

досліджень. 

Теми для самостійного вивчення: 

 

Тема 1. Вітчизняний та світовий досвід вирощування кукурудзи та 

сорго та способи використання. Динаміка експорту та імпорту зерна цих 

культур в Україні та в світі. 

Контрольні запитання: 

1. Назвіть та охарактеризуйте основні технологічні системи 

вирощування основних зернових культур в Західній Європі. 

2. Які спільні риси та принципові технологічні відмінності вітчизняних 

та закордонних технологій вирощування кукурудзи та сорго? 
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3. Вкажіть посівні площі кукурудзи та сорго в Україні та 

Дніпропетровській області. 

4. Яка середня врожайність кукурудзи та сорго в Україні та 

Дніпропетровській області? 

5. Які валові збори зерна кукурудзи та сорго в Україні за останні три 

роки та динаміка його експорту? 

 

Тема 2. Системи контролю стану рослин і догляду за посівами 

кукурудзи і сорго. 

Контрольні запитання: 

1. Назвіть основні види діагностики, що дозволяють визначитися з 

дефіцитом основних елементів живлення при вирощуванні 

кукурудзи. 

2. Як впливає структура посівів та сівозміни на стан забуряненості 

посівів? 

3. Як впливають бур’яни на урожайність кукурудзи і сорго? 

4. Що таке ЕПШ (економічний поріг шкодочинності)? 

5. Яка різниця між економічним та біологічним порогом 

шкодочинності? 

6. Які існують види догляду за посівами кукурудзи і сорго? 

 

Тема 3. Хвороби та шкідники рослин кукурудзи і сорго. 

Контрольні запитання: 

1. Якими хворобами уражуються рослини кукурудзи та сорго? 

2. Які шкідники найчастіше простежуються на рослинах та зерні 

кукурудзи та сорго? 

3. Які існують методи боротьби з хворобами рослин та зерна кукурудзи 

і сорго? 

4. Які є методи захисту від шкідників рослин та зерна кукурудзи і 

сорго? 

 

Тема 4. Наукові засади формування врожайності зерна 

Контрольні запитання: 

1. Значення строку сівби та норми висіву в формуванні врожайності 

зерна.  

2. Назвіть основні елементи структури врожаю кукурудзи та сорго? 

3. Як визначити біологічну врожайність кукурудзи і сорго? 

4. Яка різниця між біологічною і господарською врожайністю зерна? 

5. Які основні фактори впливають на величину врожаю кукурудзи в 

Стеу, Лісостеп, Поліссі? 

 

Тема 5. Підвищення якості зерна кукурудзи 

Контрольні запитання: 
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1. Які основні підвиди кукурудзи найбільше поширені в Україні? 

2. Які елементи технології вирощування призводять до максимального 

покращення якості зерна? 

3. Назвіть основні показники якості зерна? 

4. Як визначається вихід зерна з качана, вологість зерна? 

5. За якими ознаками здійснюється органолептична оцінка зерна 

кукурудзи? 

6. Що таке засміченість зерна і зараженість зерна шкідниками? 

7. Що таке натура зерна, вирівняність і крупність зерна? 

8. Назвіть основні вимого до якості зерна кукурудзи, що надходить на 

хлібоприймальні пункти і кукурудзопереробні підприємства? 

 

 

Тема 6. Принципи формування цін на товарну й насіннєву продукцію, 

використання маркетингових рішень у зерновиробництві 

1. Охарактеризуйте процес виробництва насіння кукурудзи та сорго в 

Україні. 

2. Кому належать права інтелектуальної власності на гібрид, сорт? Що 

таке роялті? 

3. Назвіть орієнтовні ціни на товарну та насіннєву продукцію гібридів 

кукурудзи в Україні за останні роки. 

4. Який відсоток від валового виробництва зерна використовується для 

внутрішніх потреб України? 
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