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Порівняння стиглості гібридів бренду Pioneer® 

Адаптував  Володимир Андрущенко, менеджер з продукту DuPont Pioneer

Ранжування гібридів кукурудзи за стиглістю допомагає 

товаровиробникам порівнювати і обирати продукти, 

нівелювати ризики та створювати збиральний конвеєр. 

Однак порівняння за стиглістю гібридів різних виробників 

може бути проблематичним через те, що існують багато 

систем визначення стиглості. Спробуємо розібратися в 

процесі дозрівання кукурудзи та системі визначення 

стиглості кукурудзи CRM DuPont Pioneer®.  

Порівняльна відносна стиглість (CRM) кукурудзи 
Pioneer® 

З метою коректного порівняння гібридів кукурудзи та 

підбору правильного гібриду для правильного гектара 

DuPont Pioneer ранжує свої продукти за моментом 

викидання рилець, настанням фізіологічної стиглості та 

збиральною вологістю. За допомогою системи CRM від 

Pioneer® можна порівнювати різні гібриди за стиглістю. 

Однак показник CRM не відображає фактичну кількість 

днів з моменту посіву або сходів. Виробничники роблять 

порівняння в календарних днях, отже розглянемо процес 

переведення показника CRM чи Суми Ефективних 

Температур (GDU) у календарні дні. При визначенні 

стиглості можливі відхилення, викликані різними 

кліматичними та екстремальними умовами протягом 

вегетації.  

Сума ефективних температур (GDUs) 

Показник GDU базується на кількості ефективних 

температур, накопичених починаючи з посіву до 

викидання рилець та фізіологічної стиглості (молочна 

лінія – твердий шар крохмалю – дійшла до основи 

зернівки) з граничними показниками 10оС та 30оС. GDU 

підраховуються за формулою:  

GDU = (min t >= 10oC + max t <= 30oC)/2 – 10 

Показник GDU, як і показник CRM, чітко не 

регламентується. Виробники насіння використовують 

різні формули та методи оцінки стиглості кукурудзи, тому 

порівнювати гібриди різних компаній слід обережно.  

Визначення суми ефективних температур до фізіологічної 

стиглості (молочна лінія в основі зернівки) є найкращим 

показником, щоб довідатися, чи встигне гібрид 

достигнути в конкретних умовах, базуючись на порівнянні 

історичних показників GDU для даної території.   

Порівняння стиглості під час цвітіння 

Деякі виробники подовжують період запилення, щоб 

знівелювати ризики. Але посів кукурудзи різної стиглості 

не завжди забезпечує бажані результати. Наступні 

рекомендації можуть стати у пригоді:  

• під час цвітіння (викидання рилець) різниця між 

гібридами Pioneer® у 11 GDU дорівнює приблизно 1 

календарному дню. 

• при звичайних умовах на момент посіву 5-денний 

розрив у посіві відповідає тільки 2-денній різниці на 

момент цвітіння.  

 

  

  

Фото 1. Просування молочної лінії до основи зернівки по 

мірі настання фізіологічної стиглості.  

Приклад: Однакова стиглість, різний час цвітіння 

Гібрид GDUs до 

цвітіння 

CRM FAO 

PR39W45 547 80 220 

P8521 511 80 220 

Різниця 36 GDUs 0 CRM 0 FAO 

Рекомендація 11 GDU≈1 

день 

1 CRM≈1 

день 

10 FAO≈1 

день 

Різниця, днів 3 дні 0 днів 0 днів 

 

Гібрид P8521 викидає рильця приблизно на 3 дні раніше, 

ніж гібрид PR39W45.  
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Приклад: Різна стиглість, однаковий час цвітіння 

Гібрид GDUs до 

цвітіння 

CRM FAO 

P8745 559 87 280 

P8816 559 88 290 

Різниця 0 GDUs 1 CRM 10 FAO 

Рекомендація 11 GDU≈1 

день 

1 CRM≈1 

день 

10 FAO≈1 

день 

Різниця, днів 0 днів 1 день 1 день 

 

Незважаючи на те, що P8816 дозріває на 1 день пізніше, 

P8816 та P8745 цвітуть приблизно одночасно.  

Дослідженнями доведено, що кукурудза при більш 

пізньому посіві може корегувати свій розвиток і 

зменшувати суму ефективних температур, необхідну для 

достигання. Наприклад, якщо гібрид P8816 посіяти 1 

травня і 20 травня, то розрив у цвітінні може скласти не 8-

10, а тільки 4-5 днів.  

 

 

 

Малюнок 1. Домінуючі зони стиглості кукурудзи 

Придатність до вирощування – щоб визначити, чи 

можна вирощувати новий гібрид кукурудзи на певній 

території, доцільно порівняти його із добре відомим 

гібридом з урахуванням наступних рекомендацій: 

• гібриди із більш раннім цвітінням (викиданням 

шовку) зазвичай можна вирощувати північніше 

рекомендованої зони через їх кращу адаптивність. 

• якщо гібрид із пізнім цвітінням помістити в умови 

більш короткого вегетаційного періоду, існує 

ризик, що він не досягне фізіологічної стиглості 

до заморозків або потенціал урожайності буде 

знижений через пізнє цвітіння і низькі 

температури протягом наливу зерна.  

Планування зрошення. Гібриди, які зацвітають 

першими, доцільно поливати раніше ніж ті, що цвітуть 

пізніше. Перше зрошення ранніх гібридів, які висіваються 

південніше їх звичайної зони вирощування з метою 

забезпечення збирального конвеєра, слід планувати 

спираючись на їх фазу розвитку, а не на історичні дані 

поливу більш пізніх гібридів, характерних для цієї зони. 

Стрес протягом 2 тижнів до цвітіння і 2 тижнів після 

цвітіння зазвичай обертається значними втратами урожаю 

через те, що в цей час формується кількість зерен у ряду. 

Сильна посуха може затримати вихід рилець, зменшити 

кількість зерен і викликати неповне запилення.  

Порівняння гібридів під час фізіологічної 
стиглості 

Сильні заморозки до фізіологічної стиглості спровокують 

передчасне формування чорного шару, припинять налив 

зерна та призведуть до низької якості і натури зерна. 

Кукурудза, пошкоджена морозами, як правило повільніше 

віддає вологу, що може призвести до додаткових втрат 

урожаю через пізнє збирання. Критичним є підбір 

гібридів, які досягають фізіологічної стиглості до перших 

заморозків на території вирощування.  

Сума ефективних температур (GDU) до настання 

фізіологічної стиглості є найкращим показником 

придатності того чи іншого гібрида до вирощування на 

певній території. Завжди порівнюйте GDU нових та 

невідомих гібридів із гібридами, які ви вирощуєте і які 

успішно достигають в зоні вашого господарювання.  

Загальні рекомендації: 

• На момент фізіологічної стиглості різниця в 7 

GDU між гібридами Pioneer® дорівнює 

приблизно 1 календарному дню. 

• На момент фізіологічної стиглості вологість зерна 

більшості гібридів буде приблизно 30%. 

Приклад: Гібриди, однакові за збиральною вологістю, 

можуть досягати фізіологічної стиглості восени не 

одночасно  

Гібрид GDUs до ф. 

стиглості 

CRM FAO 

PR39W45 995 80 220 

P8521 929 80 220 

Різниця 66 GDUs 0 CRM 0 FAO 

Рекомендація 7 GDU≈1 

день 

1 CRM≈1 

день 

10 FAO≈1 

день 

Різниця, днів 9 днів 0 днів 0 днів 
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Гібрид P8521 досягне фізіологічної стиглості приблизно 

на 9 днів раніше гібриду PR39W45.  

Планування останнього зрошення. Стрес в кінці сезону 

може знизити урожайність через передчасне відмирання, 

зниження натури зерна та розвиток гнилей стебла. Якість 

зерна також може значно погіршитися. Для розрахунку 

потреби в останньому зрошенні існує декілька моделей та 

методів. Порівняння суми ефективних температур на 

момент фізіологічної стиглості та перевірка положення 

молочної лінії можуть допомогти при визначенні потреби 

поливу.  

Приклад. Зрошення може бути не потрібним, якщо 

вбирна здатність ґрунту складає  60%, а гібрид кукурудзи 

досягає фізіологічної стиглості рано і маються всі ознаки 

формування чорного шару і досягнення молочною лінією 

основи зернівки. Якщо гібрид досягає фізіологічної 

стиглості на 5-10 днів пізніше, може знадобитися 

додаткове зрошення, в залежності від вбирної здатності 

ґрунту і щоденного використання вологи.  

Порівняння стиглості на момент збирання 

Порівнюючи CRM на момент збирання можна попередньо 

визначити різницю у вологості між гібридами і 

спланувати графік збирання. Гібрид із різницею 10 CRM  

приблизно на 10 днів пізніше досягне збиральної 

вологості (17-20%), якщо буде посіяний одночасно із 

більш ранньостиглим гібридом.  

Користуючись загальним правилом, що 1 CRM дорівнює 

0.5% вологи, можна припустити, що гібрид, пізніший на 

10 CRM, буде на 5% вологішим за умови одночасного 

посіву і збирання двох гібридів. Це відношення може 

змінюватися залежно від часу збирання, обраної 

збиральної вологості та ґрунтово-кліматичних умов.    

 

 


