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гелю була вищою за контроль: сорт Аніта 44 т/га, Діамант 35 т/га, Монарх 

38 т/га проти 37, 30,5, 33 т/га відповідно (Контроль). 
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Запорізька область знаходиться в своєрідних кліматичних умовах, що 

наклало істотний відбиток на ґрунтовий покрив і його агрохімічні властивості. 

Велика частина території області розташована в південно-східній частині 

північної степової зони, а крайня південно-західна частина – у південній 

степовій зоні Україні. 

Клімат області континентальний, з високим тепловим режимом. Середня 

річна температура повітря в північно-східній частині території складає +7,9 – 

+8,2
о
С, у південно-західній –  +9,4 –  +9,6

о
С. Середня місячна температура 

повітря липня, найбільш теплого місяця – +21,4 – +23,1
о
С, а середньомісячна 

температура січня, самого холодного місяця – -3,7 – -5,6
о
С. Днів з 

температурою вище 0ºС нараховується 250‒270 у році. Безморозний період 

триває 160‒190 днів, а вегетаційний – 210‒220. Кількість днів з температурою 

вище +10
о
С складає 170‒175, а сума активних температур за цей період 

дорівнює 3000‒3200 градусів у північних районах і 3250‒3330 градусів – у 

південних. 

Переважними вітрами в холодний період року є північно-східні і східні, а 

в теплий період – північно-східні. В окремі роки, особливо весною, вітри 

досягають значної сили, переходять у курні, чи чорні бурі, видувають ґрунт і 

пошкоджують сільськогосподарські землі. Часто бувають посухи, особливо в 

південних і південно-східних районах. У північних районах слабкої і середньої 

інтенсивності суховії спостерігаються в 40‒50 років, у південних практично 

щорічно, а в 70 років відзначаються інтенсивні суховії.  

По кількості опадів і умовам випаровування північні і північно-східні 

райони відносяться до зони недостатнього зволоження. Середньорічна кількість 

опадів тут складає 450‒510 мм, кількість опадів на півдні області 400‒450 мм. 

При розгляді розподілу опадів по сезонах року видно, що взимку їх буває 

найменша кількість, часто випадають у виді дощів. Цим, зокрема, пояснюється 

малосніжність зим. У теплий період року (квітень-вересень) випадає приблизно 

70% загальної річної кількості опадів, переважно зливового характеру, тому 

волога далеко не повністю поглинається ґрунтом. Велика частина опадів стікає 

в низини і балки. На території області сніжний покрив не стійкий. Величина 

періоду зі стійким сніжним покривом сильно коливається по роках – від 20 до 

80 днів. Роль значення клімату в ґрунтоутворенні проявляється у впливі на 
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ґрунт опадів, що випадають, газів атмосфери (О2, N2, СО2), пар Н2О та ін. і 

надходження сонячної енергії. 

Клімат здійснює прямий і непрямий вплив на ґрунтоутворювальний 

процес. Прямий вплив позначається в безпосередньому впливі елементів 

клімату ‒ зволоження ґрунту вологою атмосферних опадів і її промочування; 

нагрівання й охолодження. 
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Кукурудза – це культура з широким спектром застосування – зерно, 

зерно-стрижнева маса, зелена маса, силос, біогаз, біопаливо 1-го та 2-го 

покоління та ін. Вона характеризується, в першу чергу, своїм величезним 

потенціалом, що є результатом тривалої селекції сортів як 

сільгоспвиробниками, так і селекційними фірмами. 

Однак кукурудза – один з найбільш слабких конкурентів бур’янів у 

агробіоценозах: вона в 10 разів слабше пригнічує бур’яни, ніж озима пшениця, і 

в три рази слабше, ніж соняшник. Найбільш вразлива фаза розвитку кукурудзи 

– 3–8 листків. Це спричинено повільним ростом рослин на початку вегетації та 

сприятливими умовами для проростання насіння бур’янів. Змикання рядків у 

посівах кукурудзи відбувається пізно, лише у фазі 5–6 листків і за висоти 

рослин 50–60 см. Тому без застосування гербіцидів на ранніх етапах розвитку 

кукурудзи не обійтися. 

Поряд з цим гербіциди, будучи фізіологічно активними речовинами, крім 

рудеральної рослинності впливають також на культурні рослини, тому 

важливим є дослідження впливу гербіцидів не лише на рівень забур’яненості 

культури, а й на процеси, що лежать в основі формування продуктивності 

вирощуваної культури. одним з таких факторів є вміст суми хлорофілів (а+b) у 

листках культури. 

Тому дослідження динаміки накопичення хлорофілу в листках рослин під 

впливом хімічних і біологічних факторів має велике значення, оскільки його 

вміст впливає на інтенсивність фотосинтезу і ряд інших фізіологічних процесів. 

Як встановлено рядом дослідників, на синтез хлорофілу в значній мірі можуть 

впливати гербіциди, які залежно від виду препарату та норм внесення, 

сприяють підвищенню, або зниженню його вмісту у листках 

сільськогосподарських культур. 

Гербіциди також здатні певним чином впливати на фотосинтетичний 

процес у культурних рослинах, про що свідчать зміни флуоресценції хлорофілу 

та порушення співвідношення хлорофілів a/b у листках пшениці за дії 

Параквату, зниження вмісту пігментів у лисках редису за дії Норфлуразону. 


