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ВСТУП 

 

Головним напрямом аграрної політики є забезпечення населення 

продуктами харчування, основою якого є виробництво зерна 

сільськогосподарських культур. У вирішенні цієї проблеми в Степу України 

вирішальна роль належить озимим та ярим зерновим культурам, які є найбільш 

продуктивними і цінними за біологічними властивостями. У світовому 

землеробстві за посівними площами та валовим збором зерна вони посідають 

перше місце. Озимі і ярі форми пшениці, ячменю, а також вівса відзначаються 

цілим рядом позитивних кормових і харчових властивостей, використовуються в 

різноманітних галузях сільського господарства і переробної промисловості, а за 

біохімічними якостями зерна – і в технічній сфері. 

До недавнього часу ефективність технології оцінювалась за двома 

головними показниками – урожайністю зерна та економічною ефективністю його 

вирощування. На нинішньому ж етапі використання виробничих ресурсів і в 

зв’язку зі створенням сортів нового покоління, які відзначаються різною 

адаптивністю до умов навколишнього середовища і реакцією на зміну 

агротехнічних заходів, технологія повинна враховувати біологічні особливості 

кожного сорту, тобто базуватися на принципах сортової енергозберігаючої 

технології. 

Актуальність теми. Важливим резервом підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур, зокрема озимих та ярих форм пшениці, ячменю, а 

також вівса і стабільного нарощування обсягів зерновиробництва є широке 

впровадження нових сортів різного напряму використання, які відзначаються 

високою зимо-, морозо- та посухостійкістю, а також потенціалом врожайності та 

якості зерна. В зв’язку з цим, актуальним аспектом використання у виробництві 

нових сортів є розробка нових та удосконалення існуючих прийомів їх 

вирощування, властивих конкретним біологічним типам. У комплексі 

агротехнічних заходів провідне місце займають попередники, строки сівби, 

системи живлення та захисту рослин. 
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Вагомий внесок у вирішення проблеми збільшення врожайності та 

поліпшення якості зерна озимих і ярих зернових культур в різні роки зробили такі 

вчені як А. І. Задонцев, В. І. Бондаренко, З. Б. Борисонік, Г. Р. Пікуш,                   

В. Г. Нестерець, А. В. Черенков, І. Д. Ткаліч, Л. Ф. Демішев, А. Г. Мусатов,         

С. М. Каленська, М. А. Бобро, І. І. Ярчук, М. І. Пихтін, Ю. Я. Сидоренко,            

М. М. Солодушко та багато інших. Проте, за нинішніх умов глобального 

потепління і погодно-кліматичних змін актуальним є обґрунтування і розробка 

заходів послаблення негативного впливу різких перепадів температур та дефіциту 

ґрунтової вологи. Важливе значення має пошук шляхів оптимізації умов 

вирощування рослин різних біотипів, а також дослідження адаптивних функцій і 

агроценотичної стійкості новостворених сортів, оптимізація обсягів виробництва 

озимих та ярих форм колосових культур в конкретних ґрунтово-екологічних 

зонах і підзонах Північного Степу. 

В сучасних соціально-економічних умовах господарювання, які 

посилюються кліматичними змінами, розробка та впровадження сортової 

агротехніки вирощування найбільш адаптованих озимих і ярих форм пшениці, 

ячменю, а також вівса в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах та розробка 

ресурсозбережних елементів технологій на основі найповнішого використання 

біологічного потенціалу рослин має практичний інтерес і є актуальною 

проблемою для сучасного рослинництва. 

Дисертаційна робота спрямована на вирішення науково-практичних 

проблем щодо теоретичного обґрунтування та розробки агробіологічних основ 

оптимізації таких факторів як: попередники, обробіток ґрунту, удобрення, строки 

і способи сівби, норми висіву, глибина заробки насіння, захист посівів від 

шкідників, хвороб та бур’янів для створення сприятливих режимів вирощування 

сучасних сортів озимих і ярих зернових культур різного напряму використання, 

що забезпечить збільшення виробництва зерна, підвищення 

конкурентоспроможності вирощеної продукції і поліпшення економічної ситуації 

в галузі зерновиробництва. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 



9 

 

Дослідження за темою дисертації виконували за тематичними планами ДУ 

Інститут сільського господарства степової зони НААН України (до 2011 р. – 

Інститут зернового господарства УААН) у відповідності з державною науково-

технічною програмою «Зернові культури» (2006-2010 рр.), за завданнями: 

«Виявити фізіологічні та біохімічні процеси формування високопродуктивних 

агробіоценозів у посівах озимих зернових культур та здійснити їх біоенергетичну 

та економічну оцінку для степової зони» (номер державної реєстрації 

0107U004369); (2011-2015 рр.), за завданням: «Розробити теоретичні основи 

формування високопродуктивних агроценозів ярих зернових колосових і 

зернобобових культур та виявити ефективні технологічні прийоми підвищення їх 

продуктивності» (номер державної реєстрації 0111U004707). 

Мета і задачі дослідження. Розробити нові та удосконалити існуючі 

основні прийоми і технологічні системи вирощування сучасних сортів озимих і 

ярих форм пшениці, ячменю та вівса, які б ґрунтувались на використанні 

біологічного потенціалу культур та застосуванні ресурсозбережних технологій у 

зоні Північного Степу. 

Для досягнення поставленої мети і реалізації робочої гіпотези 

передбачалось вирішення наступних задач: 

– надати теоретичне обґрунтування основним показникам 

зерновиробництва озимих і ярих форм зернових культур, визначити діапазон їх 

варіювання та виявити можливі шляхи стабілізації виробництва зерна; 

– визначити закономірності росту, розвитку рослин та формування 

продуктивності сучасних сортів озимих і ярих форм пшениці, ячменю, залежно 

від основних технологічних прийомів; 

– обґрунтувати принципи добору сортів озимих і ярих зернових культур для 

використання їх в сучасних технологіях вирощування; 

– з’ясувати вплив попередників, системи обробітку ґрунту та удобрення на 

водно-фізичні властивості ґрунту, зміну рівня водоспоживання рослин, 

формування кореневої системи і зернової продуктивності та якості озимих і ярих 

форм пшениці, ячменю, а також вівса; 
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– на основі узагальнення результатів досліджень визначити оптимальні 

строки сівби та густоту стояння рослин озимих і ярих зернових колосових 

культур; 

– виявити реакцію рослин сортів колосових культур на різні попередники, 

обробіток ґрунту, дози внесення добрив та систему захисту в агроценозі; 

– розробити нові й удосконалити існуючі технології вирощування сортів 

озимих і ярих форм пшениці, ячменю та вівса різного напряму використання на 

засадах інтенсифікації та ресурсозбереження; 

– визначити серед досліджуваних видів добрив форми, застосування яких 

сприятиме збільшенню врожаю та зниженню витрат на їх внесення; 

– з’ясувати процеси формування покриття поверхні ґрунту рослинними 

рештками і визначити їх роль в регуляції гідротермічного режиму ґрунту у 

посівах ярих колосових культур; 

– дати економічну та біоенергетичну оцінку ефективності прийомів і 

цілісних технологічних систем вирощування озимих та ярих зернових культур. 

Об’єкт дослідження. Процеси росту, розвитку рослин озимих і ярих форм 

пшениці, ячменю та вівса; закономірності формування їх продуктивності при 

застосуванні ефективних технологічних прийомів вирощування. 

Предмет дослідження. Сорти озимих і ярих форм пшениці, ячменю, а 

також вівса, основні прийоми сортової технології: попередники, дози добрив, 

строки сівби, густота стояння рослин, інкрустація насіння, заходи боротьби з 

бур’янами, шкідниками і хворобами, інтенсивні та ресурсозбережні елементи 

технологічних процесів. 

Методи дослідження. Під час виконання роботи використовували 

загальнонаукові та спеціальні методи досліджень. Серед наукових методів були: 

гіпотеза – для вибору напрямів наукових досліджень; експеримент – дослідження 

об’єкта та процесів, що відбуваються у ньому; спостереження – виявлення 

кращих елементів взаємодії технологічних факторів, що сприяли збільшенню 

врожайності та поліпшенню якості; аналіз – розмежування досліджуваного 

об’єкта на складові частини з метою детальнішого вивчення; синтез – поєднання 
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розмежованих та проаналізованих частин досліджуваного об’єкта в одне ціле; 

індукції та дедукції – аналіз окремих положень та узагальнення результатів 

досліджень; абстрагування – для поглибленого вивчення відокремленого явища і 

прогнозування подій. 

Серед спеціальних методів використовували: морфологічний аналіз – для 

вивчення ознак рослин, що визначають продуктивність та якість; лабораторний – 

для аналізу взаємодії між рослиною та умовами навколишнього середовища, 

оцінки якості врожаю; польовий – для кількісної оцінки впливу агротехнічних та 

метеорологічних факторів на врожайність та якість зерна; статистичний – для 

аналізу отриманих результатів з метою визначення вірогідності даних певного 

рівня значущості та залежностей між досліджуваними показниками; порівняльно-

розрахунковий – для визначення економічної та енергетичної ефективності 

агротехнічних заходів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше для зони Північного 

Степу теоретично обґрунтовані та розроблені наукові основи технологічних 

прийомів вирощування сучасних сортів озимих і ярих форм зернових колосових 

культур різного напряму використання. Встановлені закономірності росту та 

розвитку рослин під впливом абіотичних факторів, що дозволило оптимізувати 

технологічні заходи виробництва їх зерна. 

Виявлена реакція рослин на зміну умов зовнішнього середовища, залежно 

від варіабельності технологічних заходів, з’ясована їх вимогливість до 

агротехнічного фону та розроблені оптимальні параметри вирощування. 

Встановлено та диференційовано строки сівби ярих зернових культур на основі 

адаптивної реакції їх рослин і економічної доцільності вирощування в сучасних 

умовах господарювання і кліматичних змін. 

Набули подальшого розвитку дослідження з оптимізації сортового складу, 

строків сівби, густоти стояння рослин в різні періоди росту і розвитку посівів 

залежно від гідротермічних умов середовища. 

Наукову цінність представляють дані аналізу технологічного процесу 

вирощування культур, принципи добору адаптованих до умов середовища озимих 
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і ярих форм пшениці, ячменю та вівса, оптимальних строків їх сівби, заходів 

підвищення польової схожості насіння. 

Встановлена доцільність покриття поверхні ґрунту рослинними рештками 

попередніх культур, оптимізації систем обробітку ґрунту та сівби, а також 

особливостей застосування органічних та мінеральних добрив, визначена їх роль 

у регуляції гідротермічного режиму ґрунту й фітосанітарного стану посівів, 

формуванні врожайності та якості зерна. Здійснена біоенергетична та економічна 

оцінка ефективності технологічних прийомів вирощування озимих і ярих форм 

зернових культур. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

багаторічних комплексних досліджень розроблено нові та удосконалено існуючі 

прийоми сортової технології вирощування озимих і ярих форм пшениці, ячменю 

та вівса, які дозволяють в умовах Північного Степу повніше реалізувати 

генетичний потенціал сортів, збільшити урожайність і поліпшити якість зерна, 

знизити енергетичні та виробничі витрати, а також здійснити добір 

найадаптованіших сортів для вирощування за різними технологічними системами. 

Розроблено та випробувано ресурсозбережні технології вирощування 

сучасних сортів озимих і ярих колосових культур, які проявляють стабільно 

позитивну реакцію на застосування новітніх прийомів агротехніки та 

забезпечують високу врожайність зерна необхідного цільового призначення: 

- використання рідкого безводного аміаку дозволяє зменшити і повністю 

механізувати й автоматизувати всі технологічні операції, пов’язані з його 

внесенням та дає змогу збільшити врожайність зерна на 0,68 т/га, а рівень 

рентабельності його вирощування – на 19,6%; 

- мульчування поверхні ґрунту рослинними рештками попередніх культур 

сприяє збереженню вологи, покращенню умов термічного режиму, 

водоспоживання посівів і забезпечує збільшення урожайності зерна ячменю 

ярого. 

На основі проведених досліджень підготовлено і видано науково-

обґрунтовані методичні рекомендації та практичні поради із технології 
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вирощування озимих і ярих зернових культур (Дніпропетровськ, 2006-2015). 

Матеріали дисертації стали складовою частиною книг: «Наукові основи 

агропромислового виробництва в зоні Степу України» (Київ, 2010), «Пшениця 

озима в зоні Степу, кліматичні зміни та технології вирощування» 

(Дніпропетровськ, 2015), а також монографії «Безводний аміак – ефективне та 

економічно виправдане азотне добриво» (Донецьк, 2010). 

Результати досліджень перевірені у виробничих умовах і впроваджуються в 

господарствах Північного Степу на площі понад 10 тис. га, щорічно забезпечуючи 

зростання врожайності та економічний ефект на рівні 8,8-10,4 млн грн. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана та написана 

особисто автором на основі польових і лабораторних досліджень. Здобувачем 

сформована концепція та розроблена програма наукових досліджень, 

обґрунтовано напрями роботи, сплановано і проведено експерименти, здійснено 

аналіз та узагальнення результатів, викладення власних наукових положень. Всі 

етапи роботи виконані особисто або при безпосередній участі автора: визначення 

стану проблеми і питань, що потребують вирішення, розробка наукових програм 

та проведення польових спостережень і досліджень, підготовка наукових звітів, 

статей та дисертаційної роботи. Сформульовано висновки і рекомендації 

виробництву, проведено апробацію результатів експериментів та впровадження їх 

у виробництво. Під безпосереднім науковим керівництвом та за участі автора 

проводилась наукова робота з аспірантами, пошукувачами і науковими 

співробітниками лабораторій технологій вирощування озимих зернових культур 

та ярих зернових і зернобобових культур ДУ Інститут сільського господарства 

степової зони НААН. В сумісних публікаціях частка автора становить 50-85%. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

наукових досліджень доповідали та обговорювали на Всеукраїнських науково-

практичних конференціях молодих вчених і спеціалістів: «Сучасний стан та 

перспективи виробництва зерна в умовах інноваційного розвитку аграрного ринку 

України», «Сучасний стан та перспективи виробництва продукції рослинництва в 

умовах змін клімату», «Наукове забезпечення процесів інноваційного розвитку 
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агропромислового комплексу України», «Стратегічні напрями сталого 

виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 

аграрного комплексу України» (Дніпропетровськ, 2008, 2010, 2012, 2014 

відповідно); Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Стан 

та перспективи розвитку рослинницької галузі в умовах змін клімату» (Харків, 

2009); 8-12-й національних виставках агротехнологій: «Агропром-2010-2014» 

(Дніпропетровськ, 2010-2014); 1-ій міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 10-ій річниці від Дня утворення Українського інституту експертизи 

сортів рослин «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в 

Україні» (Київ, 2012); ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених і спеціалістів (до 100 річниці з Дня народження О. В. Гіталова) 

«Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України» 

(Кіровоград, 2015). 

Протягом 2006-2015 рр. позитивну оцінку отримали матеріали дисертації, 

які висвітлювались на республіканських і обласних науково-практичних 

семінарах та конференціях з проблем вирощування зерна (Дніпропетровськ, 

Кіровоград, Донецьк, 2006-2015), щорічних тематичних науково-практичних 

семінарах та симпозіумах різного рівня (Дніпропетровськ, 2006-2015). Результати 

досліджень за темою дисертації систематично доповідали, обговорювали і 

затверджували на засіданнях вчених і науково-методичних рад Інституту зернового 

господарства УААН (Дніпропетровськ, 2006-2010); ДУ Інститут сільського 

господарства степової зони НААН (Дніпропетровськ, 2011-2015), координаційних 

нарадах науково-методичного Центру з проблем зернового господарства України 

(Дніпропетровськ, 2006-2015), а також пропагувалися автором у засобах масової 

інформації та публічних виступах на лекціях, курсах підвищення кваліфікації 

керівників і фахівців агропромислового комплексу різних форм власності. 

Публікації. Матеріали результатів досліджень опубліковані в 114 наукових 

працях. Основні результати дисертації висвітлені у 49 публікаціях, з яких: 1 

монографія, 1 книга, 33 – вітчизняні та 6 – закордонні фахові наукові журнали, 8 – 

тези і матеріали наукових конференцій. Крім того, результати дисертації 
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додатково відображені у 16 інших фахових наукових виданнях, 24 науково-

практичних рекомендаціях і методиках. Отримано 3 патенти на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із 

вступу, 9 розділів, висновків, рекомендацій виробництву, списку використаних 

джерел, додатків. Роботу викладено на 353 сторінках комп’ютерного тексту, яка 

містить 72 таблиці, 49 рисунків та 19 додатків. Список використаних літературних 

джерел включає 474 найменування, у тому числі – 137 латиницею. 

Користуючись нагодою, автор вважає особистим обов’язком із глибокою 

повагою і щирою вдячністю виразити сердечну подяку своєму науковому 

консультанту, вчителю і наставнику – доктору с.-г. наук, професору, члену-

кореспонденту НААН України Анатолію Васильовичу Черенкову. Завдяки його 

постійній турботі та підтримці (проявленій не тільки впродовж мирної науково-

дослідної роботи, а й особливо, під час перебування здобувача в зоні проведення 

антитерористичної операції), а також пильному науковому консультуванню 

реалізувався задум і спрямованість даної роботи, ним також було принципово 

схвалене і коло охоплених у ній питань. 

Автор щиро вдячний науковим співробітникам та науково-технічному 

персоналу лабораторій: технології вирощування ярих зернових і зернобобових 

культур, технології вирощування озимих зернових культур, а також науковцям з 

інших лабораторій ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН, які 

приймали участь і допомагали у проведенні досліджень, аналізів, розрахунків та 

обробці експериментальних даних, забезпечуючи виконання тематичного плану з 

викладених питань. Плідна творча співпраця сприяла поглибленню аналізу і 

наповненню змісту дисертації. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СТАН ПРОБЛЕМИ ТА НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

АГРОБІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ОЗИМИХ І ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (огляд літературних джерел) 

 

Зерновий сектор України є стратегічною галуззю економіки держави, що 

визначає обсяги пропозиції та вартість основних видів продовольства для 

населення країни, зокрема продуктів переробки зерна і продукції тваринництва, 

формує істотну частку доходів с.-г. виробників, визначає стан і тенденції розвитку 

сільських територій, формує валютні доходи держави за рахунок експорту. 

Зернова галузь є базою та джерелом сталого розвитку більшості галузей АПК та 

основою аграрного експорту [1-6]. 

В умовах Степу одна з головних проблем, яка залишається не вирішеною до 

цього часу, – це розробка таких технологій вирощування озимих і ярих форм 

пшениці, ячменю та вівса, які б забезпечили одержання стабільних і високих 

валових зборів зерна незалежно від погодних умов. Для вирішення цієї проблеми 

першочергове значення мають заходи, які забезпечували б накопичення та 

збереження продуктивної вологи в ґрунті на час сівби для одержання своєчасних 

сходів рослин, їх росту та розвитку в осінній період, добру перезимівлю посівів та 

оптимальне формування агроценозів у весняно-літній період [7-11]. 

Величезна кількість наукових праць, опублікованих на основі аналізу 

результатів експериментальних даних, отриманих вченими у різних науково-

дослідних установах, навчальних закладах рослинницького профілю, а також 

передовий виробничий досвід свідчать про наявність невикористаних резервів для 

подальшого збільшення виробництва зерна озимих та ярих зернових культур. 

Найбільш важливим з них є впровадження зональних, цільових 

енергозберігаючих технологій вирощування, розроблених з урахуванням 

ґрунтово-кліматичних умов, попередників і біологічних особливостей сучасних 

високопродуктивних сортів інтенсивного типу [12-13]. 
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1.1. Особливості формування врожаю пшениці озимої та ярої 

Технологія вирощування пшениці як озимої, так і ярої ґрунтується на 

оптимізації величезної кількості різних умов, які мають вплив на формування 

високої зернової продуктивності необхідної якості [7-9, 11, 14-23]. Велика 

кількість різних, відмінних від традиційної, технологій, що з’явилися останнім 

часом, свідчить про можливість досягнення основної мети – підвищення валових 

зборів зерна [5-7, 9-11]. Для цього є величезний арсенал всіляких агротехнічних 

прийомів. Кожен з них має не тільки прямий, а й опосередкований вплив, який не 

завжди позитивно позначається на адаптаційних можливостях рослин. Не слід 

забувати, що часто погодні умови складаються несприятливо, і тому, окрім 

здатності формування високої продуктивності, рослини повинні проявити високу 

стійкість до впливу несприятливих факторів [9-11, 17, 20-21, 24-29]. Тому, 

виникає потреба цілеспрямованого підбору агротехнічних прийомів, які б 

підвищували або, хоча б, не знижували, природні адаптаційні властивості рослин 

сучасних сортів пшениці озимої і ярої. Наукова література даного характеру 

практично відсутня. 

Значимість факторів зовнішнього середовища для життєдіяльності рослин 

різна [3-11, 16, 23-25]. Проте дані про ступінь впливу кожного з них на урожай, 

тобто частку (у відсотках) фактора у створенні врожаю, в літературі практично не 

зустрічаються. Існуюча інформація стосується в основному сортів, і за різними 

оцінками частка впливу сорту в урожаї становить від 3% [23, 27, 30-35] до 40% 

[10, 19, 36-39]. Відсутні дані про частку в урожаї таких факторів як строк сівби, 

попередник і рівень живлення в залежності від погодних умов. 

Технології вирощування пшениці озимої та ярої досить лабільні і 

враховують ґрунтово-кліматичні умови і біологічні особливості культури з тим, 

щоб максимально розкрити потенційні можливості сортів [17, 26, 39-45]. З іншого 

боку – тільки за умови вирощування пшениці озимої та ярої з урахуванням 

сортової специфічної реакції на основні агротехнічні прийоми можна очікувати на 

найповнішу віддачу від нових сортів [30, 34-36, 46]. 

Погодні умови завжди істотно впливають на реакцію пшениці озимої та ярої 
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залежно від різних агротехнічних заходів – змінюють тривалість вегетаційного 

періоду [47-52], впливають на швидкість і спрямованість біохімічних процесів, що 

відбуваються в рослинах [53-55], впливають на хлібопекарські та посівні якості 

[50, 56-59], впливають на ріст і розвиток рослин [60-63] і багато інших показників 

[69-71]. Прив’язка до гідротермічних особливостей року є необхідною умовою 

правильної оцінки реакції пшениці на застосування тих чи інших агротехнічних 

заходів [37, 42, 72-75]. 

Кліматичні умови за останні десятиліття зазнають значних змін. У степовій 

зоні України помітно збільшилася кількість відлиг взимку та посушливих періодів 

у весняно-літній період [29-31]. Тим не менш, погодні умови, і, перш за все, 

кількість опадів, продовжують відігравати вирішальну роль у формуванні 

врожаю. Так, за даними G. Schilling [76] варіабельність врожаїв за роками на 40-

60% визначається метеорологічними чинниками. 

За середньобагаторічними даними [7-11, 37, 42, 72-74] в умовах північного 

Степу України щорічно пересівається значні площі колосових культур, що, 

зрозуміло, не може не позначитися на економічних показниках вирощування 

пшениці озимої та ярої. Причина загибелі озимих та ярих хлібів полягає не тільки 

в особливо несприятливих умовах зимового та весняно-літнього періодів, а й у 

прорахунках і недостатніх знаннях впливу окремих технологічних прийомів на 

адаптаційні властивості та зимо- та посухостійкість рослин пшениці озимої та 

ярої [77-83]. Незалежно від того, яка технологія вирощування пшениці 

використовується, необхідно постійно превентивно використовувати ті 

агроприйоми, необхідність у застосуванні яких може з’явитися у найближчій 

перспективі [84-91]. 

Пшениця як озима, так і яра має специфічну реакцію на умови зростання, 

обумовлену біологічними особливостями великої кількості видів і різновидів, 

екологічних типів і форм [69, 43, 92-96]. Різні сорти пшениці проявляють не 

однакову реакцію як на окремі агротехнічні прийоми так і на комплекс 

технологічних заходів вирощування у конкретно взятому році [27, 63, 74, 83, 97]. 

Так, суттєвий вплив на ріст, розвиток і формування продуктивності рослин 
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пшениці озимої та ярої здійснює попередник [26, 38, 51-53, 98]. Як зазначав В. Н. 

Ремесло, залежність сортів від попередників настільки велика, що вони навіть 

перевищують вплив інших елементів агротехніки [99-100]. 

Вплив попередника простежується не тільки на врожайності культури, але і 

на якості її зерна [78, 83, 95, 101-102]. Поряд із цим, великий вплив він здійснює 

також і на зимо- та посухостійкість пшениці озимої та ярої [11, 29, 41, 64-70, 83, 

96, 103-106]. 

Правильний вибір попередника для сортів – необхідна умова повнішого 

розкриття їхнього потенціалу [56, 62, 81, 107-110]. Якість попередника в умовах 

Степу України визначається, насамперед, кількістю накопиченої вологи в ґрунті, 

яка необхідна для появи своєчасних і дружніх сходів, росту, розвитку та 

формування необхідної морозо- та зимостійкості рослин восени, а також 

достатньої посухостійкості – навесні та влітку [66, 73, 88, 94-97]. 

Кількість вологи в ґрунті восени під посівами озимої пшениці залежить від 

запасів води, залишених попередньою культурою, що потрапила в ґрунт як 

наслідок випадання атмосферних опадів у вигляді дощу, температурного режиму, 

ступеня розвитку рослин і т.д. [26, 35, 84]. 

Сільськогосподарські культури, що виступають у якості попередників 

пшениці озимої та ярої, істотно різняться між собою за тривалістю вегетації, 

залишають після себе різну кількість вологи і елементів живлення. Таким чином, 

до моменту сівби пшениці, особливо озимої, залежно від попередника, 

складаються неоднакові за вологозабезпеченістю та іншими факторами умови, що 

впливають на особливості проростання, росту і розвитку рослин [39, 54, 78-82, 

110-114]. 

Встановлено істотний вплив попередника на формування кореневої системи 

озимої пшениці та її фізіолого-біохімічну діяльність [51], ураженість хворобами 

[98]. По чорному пару, при нормальних умовах вологозабезпечення, за даними    

Г. Р. Пікуша [25, 80], коренева система озимої пшениці вже на час припинення 

осінньої вегетації досягає глибини 120-140 см. Найгірші умови для розвитку 

кореневої системи озимих складаються при сівбі після кукурудзи та соняшника. 
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При цьому найбільша глибина проникнення кореневої системи складає всього 50-

60 см [64, 97, 110-113]. 

Пшениця яра, на відміну від озимої є досить скоростиглою культурою і за 

умови достатнього розвитку вторинної кореневої системи здатна продуктивно 

витрачати вологу на створення одиниці органічної речовини. Умови, що 

відповідають вимогам пшениці ярої впродовж всього періоду вегетації і 

забезпечують отримання високих врожаїв бувають дуже рідко, особливо в зоні 

нестійкого зволоження [5-7, 11, 17]. Тому, важливе значення мають посухостійкі 

сорти степового екотипу, що відрізняються здатністю раніше дозрівати і в 

посушливих умовах формувати урожай в основному за рахунок опадів 

накопичених в ґрунті до початку вегетації. Більшість інтенсивних сортів пшениці 

ярої відрізняються високою біологічною продуктивністю, але низькою здатністю 

саморегуляції в мінливих умовах довкілля, особливо за недостатньої кількості 

вологи [26-28, 33-35, 84]. 

Нестабільність погодних умов, недотримання та спрощення технології 

вирощування пшениці ярої призводять до зниження інтенсивності розвитку 

вторинної кореневої системи, яка за несприятливих умов вологозабезпечення 

унеможливлює належний ріст і розвиток рослин. Це в подальшому стримує 

формування елементів продуктивності культури, що в кінцевому результаті 

призводить до зменшення її врожайності, а згодом –  частки в структурі посівних 

площ [4-10, 87, 115-116]. 

Проведеними дослідженнями [28, 33-35] встановлено, що температурний 

режим та інтенсивність випромінювання сонячної радіації, в першу чергу, 

впливають на  рівень розташування в ґрунті вузла кущіння пшениці озимої та ярої 

[56]. Також з’ясовано, що окрім вище названих факторів, на глибину закладки 

вузла кущіння в ґрунті, а також стійкість рослин до вилягання та їх ріст, розвиток 

і формування продуктивності суттєво впливає глибина загортання насіння [67]. 

Слід вказати, що деякі науковці робили спробу встановити залежність між 

рівнем розташування в ґрунті вузла кущіння та поєднанням впливу основних 

погодних факторів. Так, A. Cavallero, C. Cereti, M. Acutic [114] відзначали, що на 
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глибину розміщення вузла кущіння суттєво впливають вологість та освітленість 

ґрунту, в результаті чого вузол кущіння закладається на різній глибині до 

поверхні. Інші науковці [46, 57, 83] вказували, що розташування в ґрунті вузла 

кущіння залежить також і від сортових особливостей. 

Від ступеня розвитку вторинної кореневої системи рослин пшениці напряму 

залежить формування високого приросту сухої речовини, а в подальшому і вищий 

рівень врожаю зерна [50, 81, 115-120]. Авторами також виявлено, що 

продуктивність колоса прямо пов’язана з кількістю вузлових коренів, а характер 

розвитку останніх у різних сортів пшениці залежить від строків і кількості їх 

утворення, ступеня розвитку та всебічного розгалудження. Згідно з думкою 

авторів, вузлові корені виконують свої функції з різною інтенсивністю, залежно 

від наявності продуктивної вологи в ґрунті. 

За результатами досліджень І. Д. Ткаліча [121] на інтенсивність 

засвоювання вологи та поживних речовин ґрунту впливає наявність у рослин 

добре розвинених як зародкових, так і вузлових коренів. За даними ряду авторів 

[54, 73, 96], активна поглинаюча поверхня вузлових коренів за відповідних умов 

перевищує поверхню зародкових коренів на 70%, що сприяє кращому засвоєнню 

поживних речовин з орного шару ґрунту. 

Іншими дослідниками було встановлено, що добре розвинена на початкових 

етапах розвитку рослин коренева система забезпечує кращу їх стійкість до 

несприятливих погодних умов, а роль зародкових та вузлових коренів в 

оптимальні за вологозабезпеченістю роки рівноцінна, тоді як у вологі роки 

перевагу мають вузлові корені, а в посушливі – зародкові [55, 63, 87, 102, 111]. 

В. Г. Нестерець [34, 44] стверджував, що формування вузлових коренів 

цілком залежить від гідротермічних умов у поверхневому шарі ґрунту: якщо він 

пересихає і вторинні корені не утворюються, то рослини засвоюють вологу і 

розчинені в ній поживні речовини виключно зародковими коренями, з більшої 

глибини. 

Цілий ряд науковців зазначає, що вплив попередника на ріст і розвиток 

рослин позначається впродовж всієї вегетації рослин [68, 84, 115, 117]. Так, було  
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встановлено що, після кращих попередників, створюються оптимальні умови, за 

яких рослини пшениці озимої більш продуктивно використовують вологу для 

формування одиниці врожаю [122-124]. 

Якість попередника визначається також наявністю поживних речовин. 

Перш за все, в залежності від попередника, змінюється вміст нітратів у ґрунті [28, 

42, 80, 97, 125]. Крім того, дослідниками відзначена річна динаміка вмісту 

нітратів у ґрунті – найбільший вміст їх спостерігається восени, а найменший – 

навесні [43, 51, 89, 126-130]. 

Попередник значною мірою впливає на польову схожість насіння. 

Своєчасність і повнота сходів є основою формування високої продуктивності 

рослин. Однак не всі попередники і не в усі роки забезпечують нормальні умови 

для проростання насіння пшениці озимої та ярої. Як відзначали у своїх працях    

А. І. Задонцев, В. І. Бондаренко та А. Д. Артюх [22, 23, 31, 32] дефіцит вологи в 

ґрунті в перепосівний період призводить до зріджених і пізніх сходів, формування 

слаборозвинених рослин, зниження морозо-, зимо- та посухостійкості і в 

кінцевому результаті – низької врожайності зерна відповідної якості. Попередник 

також впливає на схожість насіння пшениці за допомогою кореневих виділень, а 

також продуктів розпаду в ґрунті її рослинних решток [49, 62, 68, 95, 103]. 

В будь-якій технології вирощування велика увага приділяється строкам 

сівби, які безпосередньо впливають не тільки на кількість і якість врожаю, але і на 

формування стійкості рослин до багатьох несприятливих факторів [68, 87, 105, 

111, 116, 126, 130]. Так, з одного боку, у посівах за ранніх строків сівби рослини 

більше уражуються збудниками хвороб, шкідниками, у них частіше 

пошкоджуються найбільш продуктивні головні пагони, а з іншого – пізні посіви в 

більшості випадків виявляються слаборозвиненими, погано кущаться, більше 

схильні до механічних пошкоджень при перезимівлі, сильніше страждають від 

суховіїв навесні та влітку [77, 86, 93, 131-142]. 

Серед вітчизняних науковців, одними з перших дослідників, які зробили 

теоретичне обґрунтування оптимальних строків сівби дали такі видатні вчені як 

Л. І. Носатовський, А. І. Задонцев, які першими запропонували визначати 
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оптимальний строк сівби пшениці озимої за температурною константою – сумою 

середньодобових температур вище +5ºС від сівби до припинення осінньої 

вегетації, яка повинна бути рівна 560-580ºС для будь якої частини східної Європи. 

За цей час рослини пшениці озимої повинні сформувати щонайменше 3 пагони. 

Вчені-фізіологи звернули увагу на те, що оптимальні строки сівби залежно від 

умов року зсуваються або в бік ранніх, або ж – пізніх строків сівби. Вкрай важко 

визначитися зі строком сівби в умовах посушливої осені. В такому випадку, за 

недостатньої кількості опадів і підвищених середньодобових температур повітря 

вчені пропонують сіяти пшеницю озиму раніше [22-25, 31-34, 80]. 

Правильний вибір строку сівби є вкрай важливим завданням не тільки для 

пшениці озимої, а й для ярої, оскільки за оцінками різних вчених, зміщення на 

одну добу від оптимального строку сівби призводить до зниження врожайності на 

18-120 кг/га [143-147]. Іноді одна доба запізнення з сівбою в окремі роки 

викликала зниження врожайності на 0,1 т/га. Крім того, досліджуючи питання 

строків сівби слід враховувати той факт, що сівба в оптимальний строк, як 

правило, не вимагає додаткових витрат – потрібна лише технологічна дисципліна. 

Попри велику кількість наукових робіт про вплив строків сівби на 

посухостійкість і продуктивність пшениці ярої в умовах північного Степу України 

[75, 119, 149-156], все ж широке впровадження у виробництво нових та 

перспективних сортів культури вимагає більш детального вивчення особливостей 

їх реакції на строки сівби. Розбіжність у рекомендованих строках сівби пшениці 

мабуть пояснюється як біологічними особливостями сортів, ступенем 

інтенсифікації технології їх вирощування, так і відмінностями ґрунтово-

кліматичних умов. Ще менше вивчені ці питання для умов північного Степу 

України. 

У технології вирощування пшениці ярої важливе місце займає використання 

добрив [130, 146, 157-163]. Як відомо, пшениця, насамперед озима, добре реагує 

на підвищення режиму живлення. Її коренева система вирізняється невисокою 

здатністю засвоювати поживні речовини з важкорозчинних сполук у ґрунті. 

Однак вона вимагає великої кількості елементів живлення, адже площа, яку 
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займає коренева система значно перевищує площу надземної частини [164-171]. 

Система застосування добрив здатна не тільки впливати на продуктивність і 

якість зерна пшениці, але й на рівень природної родючості ґрунту. Цієї думки 

дотримується М. М. Городній [172], вказуючи, що при оптимізації систем 

живлення рослин, поряд з повним забезпеченням рослин мінеральними 

добривами відповідно до їх біологічних особливостей, не менш важливим 

завданням є підвищення родючості ґрунту. 

Внесення добрив – це не тільки спосіб регулювання живлення рослин, 

підвищення їх продуктивності, а й засіб поліпшення властивостей ґрунту і 

забезпечення балансу речовин у ньому [102]. Численними експериментальними 

даними [7, 86, 88, 148] встановлено позитивний вплив мінеральних добрив на 

продуктивність і якість зерна пшениці озимої та ярої. Ефективність застосування 

добрив визначається гідротермічними умовами вегетації, при цьому першорядне 

значення має забезпеченість рослин вологою [38, 162]. Дози мінеральних добрив 

залежать від багатьох факторів:  погодних умов, попередників, строків сівби, 

сортових особливостей, ступеня розвитку рослин та багатьох інших [69, 96, 102, 

113, 131, 142, 158]. При цьому, отримання високого врожаю можливо досягти 

лише при повному забезпеченні рослин всіма елементами живлення впродовж 

всього періоду росту і розвитку [22, 140, 168]. 

Внесення високих доз добрив призводить до підвищення концентрації 

ґрунтового розчину, інтенсивного росту, неефективного використання поживних 

речовин в початкові періоди онтогенезу, непродуктивної витрати вологи з ґрунту 

[279]. Найбільше значення серед елементів мінерального живлення належить 

азоту, що обумовлено його біологічною цінністю [20, 134, 148]. Незбалансоване 

надлишкове азотне живлення в умовах дефіциту вологи може призвести до 

значного недобору врожаю [15, 39, 110]. Підвищені дози азоту призводять до 

багатьох негативних моментів – посилення вилягання, ураження хворобами і 

пошкодження шкідниками, зниження загальної стійкості рослин, збільшення 

періоду вегетації, а також до зниження інтенсивності фотосинтезу, диспропорції у 

розподілі поживних речовин на створення листостеблового апарату та 
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генеративних органів, формування зернівки [54, 155, 166]. 

На роль мінеральних добрив у формуванні кореневої системи пшениці ярої 

культур вказував М. А. Гоцка [173], який встановив, що при внесенні азотних та 

фосфорних добрив, особливо за їх сумісного використання, покращується 

формування вторинної кореневої системи рослин, збільшується маса коренів. 

Автор довів, що на удобрених ділянках рослини пшениці ярої у фазі колосіння 

сформували вузлових коренів на 4,5 шт. більше, а маса сухих коренів при цьому 

зростала на 51%. 

Дослідження кореневих систем пшениці ярої  свідчать, що внесення добрив 

позитивно впливало на розвиток вузлових коренів і сприяло зростанню їх маси 

[65, 66, 114, 165, 171]. Найкращих результатів було досягнуто при рядковому 

внесенні під культивацію Р10 та N5Р10К5, а також при внесенні органічних і 

органо-мінеральних сумішей. При цьому встановлено, що утворення вузлових 

коренів удобреними рослинами відбувалось інтенсивніше порівняно з 

неудобреними. 

Дослідженнями вітчизняних та закордонних вчених [67, 84, 97, 112, 124, 

174-178] встановлено, що до головних критеріїв у зростанні врожайності пшениці 

ярої відноситься щільність продуктивного стеблостою та добре розвинена 

вторинна коренева система, яка сприяє кращому засвоєнню рослинами елементів 

живлення. 

М. А. Бобро [179] встановив, що різні види добрив та ЭМ-технології мають 

суттєвий вплив на енергію кущіння рослин пшениці ярої. На фоні, де добрива не 

вносили, у рослин затримувалась в рості наземна маса та активізувався ріст 

коренів. Автор зробив висновок, що чим краща забезпеченість рослин елементами 

живлення, тим інтенсивніша робота кореневої системи при відносно меншій її 

масі. 

Ряд авторів [43, 67, 69-73, 156] стверджували, що фосфорно-калійні добрива 

в умовах підвищеної освітленості та невисокої вологості ґрунту, сприяють 

кращому розвитку кореневої системи, в той же час застосування азотних добрив, 

висока вологість ґрунту, нестача світла та підвищена температура обумовлювали 
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кращий лінійний приріст вегетативної маси рослин. 

Висока ефективність добрив при внесені їх під зернові культури, 

підтверджувалась результатами досліджень проведеними на чорноземах типових 

[74, 84, 117, 139]. Ефективність добрив у значній мірі залежить від сортових 

особливостей. Згідно з результатами досліджень авторів, внесення фосфору 

незначно впливало на утворення вузлових коренів. 

Згідно існуючих наукових положень ґрунт повинен бути забезпечений 

поживними речовинами настільки, щоб рослини могли сформувати добре 

розвинену кореневу систему вже на ранніх етапах свого росту і розвитку, що в 

подальшому сприятиме підвищенню їх зернової продуктивності [53, 69, 75, 86, 

163, 179, 181]. 

Важливий агротехнічний прийом – глибина загортання насіння при сівбі. 

Вона пов’язана як зі складними агроекологічними умовами, так і з біологічними 

особливостями виду або сорту. При оптимальній вологості ґрунту зміна глибини 

закладення від 4 до 8 см не знижує схожості насіння, подовжуючи лише період 

сівба – сходи [94, 135, 148, 159, 173]. 

Суперечливі дані щодо норм висіву насіння пояснюються, очевидно, двома 

основними причинами: особливостями саморегуляції продуктивності 

трав’янистого фітоценозу і сильною залежністю даного агроприйому від багатьох 

факторів. Одне безперечно: вирішальний вплив на продуктивність рослин має 

густота продуктивного стеблостою [47, 114, 168, 176]. 

Ґрунтуючись на тому, що найбільш потужним і продуктивним на рослині є 

головний пагін, виникло припущення про перевагу за врожайністю 

одностеблових рослин. Однак, як показали дослідження, бічні пагони необхідні і 

виступають вони як фактор адаптації до постійно мінливих умов зовнішнього 

середовища [137, 146, 180]. 

Сучасні технології вирощування пшениці озимої та ярої розроблені і 

спрямовані на створення оптимальних умов для росту і розвитку рослин та 

отримання високих і стабільних врожаїв зерна. Принципово нові можливості у 

формуванні продукційного процесу рослин відкриває селекція нових сортів та 
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біоінженерія. До одного із важливих резервів подальшого підвищення рівня 

врожайності зерна та його якості відноситься застосування біологічно активних 

речовин – регуляторів росту, а також мікробіологічних препаратів і 

біопротекторів. Раніше проведеними дослідженнями з цього приводу був 

накопичений численний експериментальний матеріал. 

Значний інтерес, який спостерігається в останні роки у науковців і 

практиків сільськогосподарського виробництва, до регуляторів росту, 

обумовлений їх багатогранним впливом на рослинний організм в окремі фази 

розвитку та пов’язаний, як свідчать дослідження, з істотними змінами в процесі 

обміну речовин, перебудовою ряду метаболічних систем, які відносяться до 

генного і гормонального рівнів та клітинного енергообміну [179-188]. 

Багато досліджень присвячено сумісному застосуванню пестицидів із 

регуляторами росту при проведені фітосанітарних обробок вегетуючих рослин 

пшениці озимої та ярої. Було висловлено припущення, що завдяки посиленню 

проникності клітинних мембран, під впливом регуляторів росту при сумісному їх 

використанні з фунгіцидами і інсектицидами, можна знизити фітотоксичний 

ефект ряду пестицидів при сортовій чутливості рослин, внаслідок чого 

підвищується врожайність, поліпшується якість продукції та загальний рівень 

екологічного стану сільськогосподарського виробництва [184-186]. 

Відомо, що в сучасних технологіях вирощування зернових культур, 

насамперед пшениці озимої та ярої, широко використовуються гербіциди з 

різними препаративними формами та напрямом використання, які негативно 

впливають на процеси росту і розвитку не тільки бур’янів, а також і культурних 

рослин. Експериментальними дослідженнями встановлено, що біологічні 

препарати, які були використані при інкрустації насіння або внесені шляхом 

прикореневого підживлення, на фоні фітотоксичної дії гербіцидів, сприяли 

зменшенню кількості патологій у кореневих і стеблових меристемах рослин [185-

187]. 

З метою зменшення пестицидого навантаження на агроценози вчені всього 

світу рекомендують застосовувати бакові суміші з гербіцидів, регуляторів росту і 
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добрив. У дослідах с.-г. станції Міссісіпі (США), сумісне використання гербіцидів 

із рідкими азотними добривами істотно підвищувало фітотоксичний ефект, що 

дозволяло зменшити дозу контактних гербіцидів. При цьому відмічали суттєве 

збільшення врожайності зерна пшениці озимої та ярої та значну економію витрат 

на внесення хімічних засобів захисту рослин [189]. 

В нинішніх умовах спостерігається нова тенденція у застосуванні 

регуляторів росту рослин. Синтетичні фізіологічно активні регулятори росту, 

разом із корисною дією, можуть мати побічний негативний вплив на рослини, 

тому рекомендується використовувати екологічно безпечні регулятори 

природного біосинтезу без застосування штучно синтезованих сполук [186]. 

Широке застосування у промисловому насінництві різних механізмів і 

машин призводить до великих втрат урожаю, особливо при травмуванні зародка, 

викликають порушення у процесах обміну і фізіології проростання, сприяють 

розмноженню мікроорганізмів, що негативно позначається на розвитку рослин 

[134, 135]. За цих умов особливо важливу роль відіграє передпосівна обробка 

травмованого насіння біорегуляторами, які сприяють поліпшенню посівних 

якостей і врожайних властивостей насіння зернових культур усіх ступенів 

травмування [146]. 

Отримання сталих та високих урожаїв с.-г. культур нерозривно пов’язане з 

родючістю ґрунту, рівень якого залежить від інтенсивності процесів 

життєдіяльності організмів, що його населяють [137-140]. Мікрофлорі ґрунту 

властиві функції, які недоступні для тварин і рослин – вільна фіксація 

молекулярного азоту з повітря, трансформація мінералів і органічних речовин в 

доступну для рослин форму. Важлива роль мікроорганізмів ґрунту і у процесах 

гумусоутворення, синтезу біологічно активних речовин [151], рівня родючості 

ґрунту в цілому [142-144, 183-188]. 

У даний час актуальнішими постають питання розробки комплексу 

інтегрованого біологічного захисту і стимуляції рослин, які не порушують 

екологічної рівноваги у системі ґрунт – повітря та не забруднюють навколишнє 

середовище [165]. До ефективних компонентів комплексу відносяться 
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мікробіологічні препарати на основі живих клітин бактерій, актиноміцетів і 

бактеріофагів. Серед вказаних препаратів важливого значення набувають  ті, що 

підсилюють процеси азотфіксації і перетворюють поживні речовини в доступні 

для рослин форми [176-178]. На думку дослідників, вищезгадані препарати 

багатофункціональні і мають гормональну та захисну дії [179-180]. 

Таким чином, нині розроблено та застосовується у виробництві багато 

біопрепаратів, що поліпшують режим живлення рослин, сприяють розвитку 

кореневої системи, кращому пристосуванню рослин до несприятливих 

кліматичних умов, і, як наслідок, покращують стан рослин під час вегетації та 

збільшують їх продуктивність. 

Пшениця озима і яра має високу потенційну продуктивність. Однак 

врожайність її в більшості господарств у 2,0-2,5 рази нижче, ніж у країнах 

Західної Європи [4-8]. Це свідчить як про технологічні порушення, так і про їх 

недосконалість. Короткий огляд літератури дає певне уявлення про глибину 

наукових розробок з проблеми агротехніки вирощування пшениці озимої, 

підвищенні адаптаційних властивостей рослин, показує взаємозв'язок впливу 

різних агротехнічних факторів і їх залежність від умов середовища. Основні 

напрями сучасних технологій мають бути націлені на вирішення нагальної 

необхідності підвищення ефективності агроприйомів і зниження витратності 

виробництва зерна пшениці. Незважаючи на значну кількість наукової літератури 

по технології вирощування пшениці озимої та ярої, деяка суперечливість у 

тлумаченні отриманих, часом неоднозначних, результатів, а також недостатня 

повнота викладу деяких аспектів їх вирощування для в умовах північного Степу 

України, зумовили вибір напряму досліджень даної дисертаційної роботи. 

 

1.2. Технологічні заходи вирощування ячменю озимого та ярого 

Ячмінь є однією з провідних зернофуражних культур, оскільки його зерно 

збалансоване за амінокислотним складом і наближається за кормовими якостями 

до стандартних концентрованих кормів. Важливо, що білок ячменю є 

повноцінним за амінокислотним складом, а за вмістом таких амінокислот, як 
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лізин і триптофан, він переважає показники усіх інших злакових культур [3-11]. 

Важливість цієї культури в зерновому балансі держави важко переоцінити. 

Так, як біокліматичний потенціал України в цілому, і зони Степу зокрема, дає 

можливість вирощувати досить високі врожаї ячменю ярого, він займає друге 

місце за площею посівів після пшениці озимої [12-15], а за об’ємом виробництва 

зерна ячменю знаходиться у світовій топ-п’ятірці [13-23]. 

Одним із критеріїв інтенсифікації є фактор екологічної ефективності 

вирощуваних сортів. Інтенсивні сорти ячменю відрізняються високою 

біологічною продуктивністю, але при недостатній кількості вологи здатність 

саморегуляції знижується [14]. 

Значну частину у виробництві зерна АПК України займає ячмінь озимий. 

Він є цінною зерновою, кормовою і продовольчою культурою. Основні площі 

його зовсім недавно були зосереджені тільки в південних областях, а тепер – і в 

інших регіонах України. 

Головною причиною його стрімкого поширення є те, що ячмінь озимий – 

одна з найбільш врожайних озимих культур. За врожайністю зерна він перевищує 

інші озимі культури на 0,84-1,11 т/га, а в окремі роки – на 1,6-3,3 т/га [20, 21, 76, 

97-99, 125, 130, 131, 190]. Інша причина – погодно-кліматичні умови в Україні 

змінилися в бік потепління. За останні 25 років температура січня підвищилася на 

1,5-2,5ºС, лютого – на 1,5-2,1ºС, а за весь рік – на 0,5-0,6ºС. Суми негативних 

температур зросли на 500-600ºС. Підвищилися й температури на глибині 

залягання вузла кущіння, тож загроза вимерзання озимих значно зменшилася. 

Надалі можна чекати переваги теплих зим без постійного сніжного покриву [8, 10, 

29, 30, 115]. Збільшення площ ячменю озимого стало можливим тому, що 

скоротилися площі посіву жита озимого, в окремі роки зменшуються площі 

посівів кукурудзи, гороху та інших с.-г. культур [14-20, 87, 97, 140-142]. 

Впродовж останніх років відбулося значне зростання виробництва ячменю 

озимого як у світі, так і в окремих регіонах і країнах. Найбільше за останні 20 

років площі посівів і врожайність ячменю озимого зросли в Степу України, 

значно менше – в Лісостепу і Поліссі та становлять відповідно 89,5; 8,8 і 1,7% від 
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загальних показників по Україні. Основні площі посівів його сьогодні 

зосереджені в 14 областях України, головним чином в південних і центральних, 

на частку яких припадає близько половини його виробництва [67, 104, 191-198]. 

За сприятливих умов перезимівлі за врожайністю він перевершує ячмінь 

ярий в середньому на 0,7-0,8 т/га, а в окремі роки – на 2,5-3,0 т/га. Врожайність 

його нерідко досягала 8,5-9,0 т/га, а в окремі роки перевищувала 10,0 т/га [7, 14, 

20, 25, 62, 64-68, 76, 94, 154, 199-212]. 

Не можна не відзначити і важливого агротехнічного значення ячменю 

озимого. Він є добрим компонентом в наборі культур польової сівозміни. Він 

відрізняється коротким вегетаційним періодом, раніше за інші зернові колосові 

культури звільняє поле для підготовки ґрунту під сівбу наступних культур. У 

південних областях та на зрошенні після збирання ячменю озимого можна 

вирощувати пожнивно і поукісних посівах як зернові (просо, гречка, кукурудза), 

так і кормові та овочеві культури. Він також добрий попередник для більшості 

сільськогосподарських культур, у тому числі і для озимих, оскільки після його 

збирання можна застосовувати напівпарову підготовку ґрунту. Наявність ячменю 

озимого у сівозмінах дозволяє раціонально використовувати 

сільськогосподарську техніку, зменшити напруженість у найбільш відповідальні 

періоди польових робіт [67, 76-78, 84, 91, 125, 154, 213-218]. 

Успіх вирощування ячменю як озимого, так і ярого, незважаючи на 

зростаючу роль у підвищенні врожайності агротехнологічних прийомів, сильно 

залежить від погодних умов [43, 44, 72, 97, 219-223]. Доказом цього є варіювання 

врожайності зерна ячменю за роками вирощування та отримання як рекордно 

високих, так і зовсім низьких врожаїв [224-225]. 

Залежно від погодних умов року врожайність ячменю в зоні Степу України 

може відрізнятися від середньої в 5-6 разів і більше [226]. 

В Україні на даний час поки що не існує загальноприйнятих підходів до 

розробки національної та регіональної політики адаптації сільського господарства 

до зміни клімату [8-20]. 

Проте багато вчених стверджують, що саме при розробці технології 
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вирощування ячменю озимого та ярого одним з найважливіших і 

найнеобхідніших умов отримання високих і стабільних урожаїв є адаптація 

елементів технології до агрометеорологічних факторів [11, 15, 29, 30, 63, 66, 80, 

97, 107-113, 121, 132-137, 150, 227-229]. 

Вологість ґрунту – вирішальний фактор своєчасної появи сходів і доброго 

розвитку ячменю на початку вегетації. При цьому стартовий розвиток рослин 

найчастіше погіршується через нестачу вологи і нестійке зволоження посівного і 

орного шарів ґрунту [15, 114, 230-233]. Крім того порівняно з пшеницею ячмінь 

повільніше розвиває вторинну кореневу систему [190-193, 234]. 

Вирішальне значення для доброго передзимового розвитку і кущіння 

рослин після сівби ячменю озимого має наявність достатньої кількості тепла. Як 

його нестача, так і сівба в надранні строки призводить до недобору врожаю зерна. 

Урожайність ячменю озимого може знижуватися на 1,4 т/га і, навіть більше [43, 

44, 97, 235-238]. 

Головним чинником, що визначає перезимівлю ячменю озимого і його 

продуктивність, є стійкість вузла кущіння до низьких температур і різке їх 

коливання під час зимово-весняних відлиг. Встановлено, що в зимовий період з 

кожним сантиметром заглиблення вузла кущіння в ґрунт температура його 

виявляється на 0,6-0,7ºС вищою [15, 18-20, 156, 239-243]. 

Важливим напрямком у підвищенні адаптивних можливостей рослин 

ячменю озимого та ярого до несприятливих гідротермічних умов є створення 

форм і сортів із підвищеною адаптаційною здатністю [36, 110, 129, 132, 244]. 

Істотні пошкодження рослин при перезимівлі навряд чи можуть 

компенсуватися в наступні періоди вегетації. Відмінності за врожайністю між 

посівами в доброму та ослабленому стані після зимівлі можуть досягати 1,5 т/га і 

більше [97, 103, 245-248]. 

Хороший стан посівів ячменю озимого після виходу з зимівлі за даними 

багатьох дослідників є надійним свідченням отримання високого врожаю зерна [8, 

15, 20, 63, 66, 80, 97, 107, 150, 249]. 

Встановлено також високу позитивну кореляційну залежність між 
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урожайністю зерна ячменю озимого і кількістю опадів у період з моменту 

відновлення весняної вегетації і до фази виходу рослин у трубку [66, 97, 250-253]. 

У той же час часте випадання опадів після колосіння викликає полягання 

посівів ячменю, особливо на ділянках з високими нормами добрив, зокрема 

азотних, і як результат – затримка збирання, подовження періоду спокою насіння, 

зниження врожайності. У посушливі роки внаслідок водного дефіциту 

виповненість зерна і врожайність його були також низькими [97, 254]. 

За іншими даними гідротермічні умови суттєво впливали на проходження 

фаз росту, етапів органогенезу рослин ячменю озимого та ярого і формування 

елементів їх продуктивності, зокрема кущистості, числа зерен в колосі, маси 1000 

зерен тощо [58, 255-259]. У вологі роки, в порівнянні з посушливими, 

ефективність добрив і використання поживних речовин із ґрунту підвищувалися. 

Уповільнене надходження елементів живлення в посушливі роки обумовлювало 

слабке наростання надземної маси, особливо в початкові фази росту і розвитку 

[15, 73, 260]. 

В умовах реформування сільського господарства та поширення 

короткоротаційних сівозмін ще більше зростає роль попередників як засобу 

боротьби із забур’яненістю посівів і захистом їх від хвороб і шкідників. 

Правильно обраний попередник без додаткових витрат підвищує врожайність 

ячменю на 20-60%. У той же час в несприятливі роки навіть після кращих 

попередників рослини можуть загинути [12, 23, 81, 167, 261-264]. 

При впровадженні науково-обґрунтованої сівозміни діє сівозмінний фактор, 

як елемент біологізації землеробства. Він стабілізує рівень продуктивності 

культур сівозміни навіть без внесення добрив [15, 113, 265, 266]. 

Отже, основним критерієм цінності попередника є запаси вологи, які 

залишаються в ґрунті. Тому, є доцільним вивчити вплив різних попередників на 

ріст, розвиток та продуктивність ячменю ярого в умовах північного Степу. 

На відміну від пшениці озимої – ячмінь озимий більшою мірою реагує на 

добрива. Вони позитивно впливають на ріст, розвиток ячменю озимого в ранні 

фази його розвитку. Зміцнілі і розкущені рослини на удобрених ділянках краще 
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переносять несприятливі умови при перезимівлі [12, 15, 19, 39, 40, 56, 57, 73, 75, 

89, 152, 267]. 

Незважаючи на високу пристосованість ячменю озимого та ярого до умов 

вирощування, культура досить вимоглива до ґрунтової родючості. Одержати 

високі врожаї за рахунок природної родючості ґрунтів майже неможливо, а 

продуктивність сівозміни підвищується лише за певного рівня насичення 

добривами [22, 268-271]. Це пов’язано з тим, що за останній час із зниженням 

рівня культури землеробства значно знизилась родючість ґрунтів [23, 272, 273]. 

Але, як зазначають Л. П. Бельтюков, M. Malesevic та І. В. Шанталіи [274-276] 

добрива доцільно використовувати під ті культури, котрі найбільше реагують на 

них, а їх внесення має бути ефективним. 

На відміну від інших зернових культур ячмінь озимий відрізняється більш 

інтенсивним споживанням поживних речовин в ранні фази розвитку, що, 

очевидно, обумовлено слаборозвиненою кореневою системою [39, 40, 115, 277]. 

 Встановлено, що при внесенні з осені фосфорних і калійних добрив дозою 

Р60К60, а навесні, у фазі кущіння, азотних добрив дозою N40, у вигляді 

підживлення, забезпечувалася не тільки найвища врожайність зерна ячменю 

озимого, а й найкраща перезимівля і виживання рослин до збирання [15, 59, 278- 

283]. 

Ячмінь озимий добре реагує на припосівне внесення добрив. Добрі 

результати дає внесення суперфосфату (Р10-15) в рядки при сівбі, що сприяє 

кращому загартуванню та перезимівлі рослин [12, 104, 145, 146, 284]. 

В інших дослідах встановлено, що ячмінь озимий порівняно з пшеницею 

озимою з осені менше реагує на умови мінерального живлення, але більш 

вимогливий до них навесні [10, 53, 285]. 

Застосування мінеральних добрив найефективніше у вологі роки. У 

посушливі роки дія добрив знижувався через нестачу вологи в ґрунті. При 

достатньому зволоженні засвоєння елементів живлення відбувається швидше і у 

великих кількостях. Застосування добрив рекомендованими нормами сприяло 

збільшенню вмісту в зерні білка. У той же час одностороннє внесення азотних, 
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фосфорних або калійних добрив знижувало цей показник у порівнянні з 

комплексним їх застосуванням [12, 13, 15, 19, 46, 56, 286]. 

В північному Степу ячмінь озимий після непарових попередників добре 

реагував на внесення N30P30K30 і збільшував врожайність на 0,9 т/га порівняно з 

ділянками без добрив, а при внесенні подвійної норми – на 1,4 т/га [32, 53, 147, 

148, 152, 287]. 

На півдні України надбавка врожаю ячменю озимого від внесення N60 

досягала 0,88 т/га. Внесення Р60К60 на темно-каштанових ґрунтах було 

неефективним. Максимальна ефективність добрив досягалася при поєднанні 

азотних і фосфорних добрив дозою N60-90Р60-90. Приріст врожайності зерна досягав 

0,97-1,23 т/га. Підвищення врожайності відбувалося, головним чином, за рахунок 

формування більшої кількості продуктивних стебел і маси 1000 зерен [154, 288]. 

Роздрібне внесення добрив істотно збільшувало врожайність озимого 

ячменю і на зрошуваних землях у порівнянні з одноразовим внесенням. Більшість 

дослідників вважає, що обов'язковим технологічним прийомом є проведення 

весняного підживлення посівів ячменю озимого у фазі кущіння азотними 

добривами дозою N30-45 [12, 13, 18, 49, 154, 289]. 

При надмірному зволоженні навесні підживлення проводять лише 

наприкінці фази кущіння – початку виходу рослин у трубку з використанням 

рідких добрив з мікроелементами [16, 73, 290]. 

Перше підживлення по мерзлоталому ґрунту (МТҐ) спрямоване на кращу 

регенерацію рослин, друге, у фазі весняного кущіння, – на формування високої 

продуктивності рослин, позакореневе підживлення у фазі наливу зерна – 

орієнтоване на формування високої якості зерна [49, 115, 135, 291]. 

На півдні України, де умови перезимівлі ячменю озимого більш сприятливі, 

всю дозу добрив (N60Р60) вносять восени під основний обробіток ґрунту [92-94, 

151, 292]. 

Вимогливість ячменю ярого до родючості ґрунту у порівнянні з іншими с.-г. 

культурами характеризується коротким періодом споживання основних елементів 

живлення і слаборозвиненою кореневою системою з низьким рівнем засвоєння 
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важкодоступних форм поживних речовин [27-29, 293]. З урожаєм 1 т зерна він 

виносить азоту – 25 кг, фосфору – 11, калію – 18 кг. Ячмінь розпочинає 

споживати поживні речовини відразу після появи сходів. Більш інтенсивно на 

початку вегетації використовує азот і калій, тоді як фосфор – повільними 

темпами. До виходу в трубку використовується основна частина калію (87%) і 

азот (74%) від загального виносу, а до фази колосіння – весь азот і калій. Добрий 

фосфорний режим необхідний до кінця вегетації [30, 294]. 

Живлення рослин є одним із діючих факторів, який впливає на фізіологічні 

процеси та сприяє розкриттю біологічного потенціалу культури. Відомості про 

динаміку поглинання і інтенсивність засвоєння окремих елементів живлення 

характеризують зміни їхнього співвідношення в рослині у процесі росту і 

дозволяють обґрунтувати заходи для попередження можливої їхньої нестачі. 

Урожайність визначається рівнем їхнього вмісту, а особливо того, що знаходиться 

в мінімумі [31, 295]. 

Ряд авторів зазначають [32, 86, 191], що ефект від добрив залежить від умов 

їх застосування, які складаються по-різному для кожного року і конкретного поля. 

Ґрунти залежно від типу генетично по-різному забезпечені окремими елементами 

живлення. На звичайному чорноземі при основному внесенні добрив у дозі N60Р60 

під зернові культури на полі з низьким вмістом фосфору окупність одиниці діючої 

речовини добрив надбавкою до врожаю складає 11,8, а на полі з підвищеним 

вмістом фосфору – лише 2,3 кг/кг. Надбавки врожаю на цих полях теж різні – 1,42 

і 0,27 т/га відповідно. 

Від внесення добрив у ячменю ярого швидко наростає біомаса та 

збільшується кущистість, що позитивно впливає на продуктивність культури і 

приріст врожаю може досягати 1,5-2,0 т/га. Дози мінеральних добрив найбільш 

доцільно розраховувати на заплановану врожайність або відповідно до зональних 

рекомендацій [1, 2, 8]. 

Висока врожайність ячменю забезпечується при використанні мінеральних 

добрив при основному внесенні на чорноземах центрального і північного Степу – 

N45Р30К30, каштанових і солонцюватих ґрунтах південного Степу – N45Р45. При 
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сівбі ячменю після неудобрених попередників норми мінеральних добрив 

збільшують на 25-30% [41, 195, 235, 296-298]. 

У зоні Степу азотні добрива доцільно вносити одноразово. У роки з 

тривалою посухою, особливо в першій половині вегетації, підживлення азотом не 

сприяють збільшенню врожаю зерна ячменю. Азот, що внесений восени не 

вимивається на важких ґрунтах зони Степу і ефективно використовується 

рослинами у весняно-літній період вегетації [49, 115, 135, 291]. 

Допущені помилки при внесені азотних добрив завжди бувають більш 

істотними. Так, на високих агрофонах, що має місце при розміщенні ярого 

ячменю після добре удобрених просапних, високі дози азоту, внесені до сівби, 

викликають інтенсивне кущення, збільшують його тривалість, що спричиняє 

вилягання рослин, нерівномірне дозрівання, підвищується ламкість стебел і 

колосся. При недостатньому азотному живленні, навпаки, зменшується 

інтенсивність кущіння, посилюється редукція потенційно продуктивних пагонів, 

колосків, знижується фертильність квіток, формується щупле зерно. Все це 

приводить до зменшення врожайності [33, 296]. 

Фосфорні та калійні добрива вносять під основний обробіток ґрунту, азотні 

– краще локально одночасно з передпосівною культивацією на глибину 10-12 см 

[34, 299]. Під ячмінь на середньо забезпечених елементами живлення ґрунтах в 

умовах північного Степу ефективним було внесення мінеральних добрив дозою 

N40Р40К40, що забезпечувало формування додатково до 0,62 т/га зерна. За 

відсутності достатньої кількості добрив внесення 30 кг/га азоту під культивацію 

перед сівбою може забезпечити приріст урожаю до 0,40 т/га [35, 300]. 

На думку K. Hoeser, М. Б. Піскового та ін. [301-304] за комплексного 

застосування добрив та препаратів біологічної та хімічної природи забезпечується 

значне підвищення урожайності культур сівозміни, а в стерньових культур вміст 

білка збільшується з 1,8 до 2,0%. 

Головним критерієм управління якістю продукції є оптимізація 

мінерального живлення рослин. У основу оптимізації живлення с.-г. культур, з 

метою одержання високоякісної продукції, має бути покладений принцип 
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комфортності живлення, тобто створення таких умов, які забезпечують: 

відсутність стресів у рослин від нестачі або надмірних концентрацій елементів 

живлення, позиційну доступність елементів живлення кореневій системі; 

пролонгованість дії добрив; наявність не тільки макро- а й мікроелементів та 

кальцію [37, 164, 202, 305-307]. 

На думку С. М. Каленської та інших дослідників формування високих і 

сталих врожаїв, покращення якості с.-г. культур тісно пов’язане з ефективним 

використання добрив [6, 38, 72, 286]. 

Іноді, через відсутність вологи в більш пізній період, добрива можуть 

негативно вплинути на врожайність, оскільки розвиненіші на удобрених фонах 

рослини сильніше страждають від її нестачі. В цілому прирости врожаю від 

застосування добрив за посухи зменшуються на 25-30% порівняно з приростами в 

роки зі сприятливими погодними умовами. Нестійкі метеорологічні умови року, 

зумовлюють коливання врожайності с.-г. культур у межах 40-50% [39, 115, 209]. 

Дослідженнями вітчизняних та зарубіжних вчених встановлено, що мінеральні 

добрива підвищують осмотичний тиск клітинного соку і ступінь гідратації 

колоїдів, збільшують вміст колоїдно-зв’язаної води у листках. Це позитивно 

позначається на рості вегетативних та генеративних органів і в кінцевому 

підсумку на врожайність [40, 41, 308].  

Дія добрив також пов’язана і з кількістю вологи у період максимальної 

потреби в елементах живлення. Якщо в цей період у ґрунті вологи недостатньо, то 

внесені добрива, в зв’язку з низькою інтенсивністю їхнього надходження в 

рослини та ослабленням через дефіцит вологи всіх фізіологічних процесів, 

зменшують свою ефективність [42, 43, 195, 239, 267]. 

Отримання високих урожаїв забезпечують добрива, особливо азотні [44, 45, 

309]. Підживлення посівів – додатковий прийом, яким поліпшують умови 

живлення рослин у період вегетації. Встановлено, що оптимальна доза азоту, який 

необхідно вносити у підживлення, на доброму агрофоні для ячменю ярого 

становить 30-45 кг/га. Після гірших попередників на ґрунтах з відносно низькою 

родючістю ярі удобрюють в межах 60-90 кг/га азоту при основному внесенні 
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фосфорних та калійних добрив у таких же дозах. При цьому, обов'язковим для 

ярих колосових повинно бути допосівне внесення азотних добрив, не менше 50% 

загальної дози разом з повною дозою фосфорних та калійних добрив. Решту азоту 

необхідно вносити  у фазі колосіння [47, 51, 83, 97, 149]. 

Мінеральні добрива вносять також у рядки під час сівби ячменю. Так, у 

Степу використовують гранульований суперфосфат з розрахунку 10-15 кг/га 

фосфору. У вологі роки у фазі кущіння проводять азотне підживлення з 

розрахунку 20-30 кг/га азоту. Решту азоту для підвищення озерненості колоса 

необхідно вносити у фазі колосіння [11, 203, 310-312]. 

Без достатнього удобрення с.-г. культур їх вирощування стає 

низькорентабельним, втрачають сенс затрати на насіння, пестициди і весь 

комплекс польових та збиральних робіт [49, 147, 216, 289, 301]. 

Наукою та практикою доведено, що одним з ефективних засобів 

підвищення білковості і технологічних якостей зерна є позакореневе азотне 

підживлення в пізні фази розвитку зернових культур, яке усуває дефіцит азоту в 

самій рослині, а не в ґрунті [50, 51, 128, 231, 273, 313]. 

За даними ряду європейських вчених (W. Nielebock, J. Passiaura та ін.) 

позакореневе підживлення азотом збільшує врожай зерна на 11-23% порівняно з 

допосівним його внесенням може бути ефективним лише в умовах достатнього 

зволоження або зрошення [313-317]. 

Результати недавніх досліджень, проведених в Степу України свідчать, що 

азотні добрива під зернові культури краще вносити вроздріб [318-320]. 

Таким чином, застосування мінеральних добрив є важливим фактором 

покращення умов росту та розвитку рослин, а отже і зростання продуктивності 

зернових культур. Але, на ефективність добрив значно впливають ґрунт, кількість 

елементів живлення в ньому, погодні умови в період вегетації рослин. В живленні 

рослин, формуванні врожаю та його якості, поряд з основними елементами – 

азотом, фосфором, калієм, кальцієм, магнієм, сіркою важлива роль належить 

бору, йоду, кобальту, марганцю, міді, молібдену, цинку та іншим мікроелементам. 

Їх вміст у рослинах коливається від сотих до тисячних масових часток. Вони 
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беруть участь у багатьох фізіологічних і біохімічних процесах, що відбуваються в 

рослинах, входять до складу багатьох ферментів, вітамінів, ростових речовин, які 

в рослинах виконують важливу роль біохімічних прискорювачів і регуляторів 

найскладніших біологічних процесів [54, 55, 321, 322]. 

Є дві обставини, які обумовлюють включення в систему удобрення 

внесення мікроелементів: перша – це зменшення їх надходження у ґрунт; друга – 

інтенсивні технології вирощування. Раніше потреба в мікроелементах 

задовольнялася внесенням перегною і мінеральних мікродобрив. Нині 

використовуються висококонцентровані добрива, які не містять мікроелементів, а 

внесення органічних добрив різко скоротилося. При формуванні низьких рівнів 

урожайності зерна (2,0-3,0 т/га) на більшості типів ґрунтів обмежуючим фактором 

росту продуктивності є недостатня забезпеченість мікроелементами. 

Вирощування високих врожаїв по інтенсивній технології базується на внесенні 

значних доз мінеральних добрив, які перестають бути обмежуючим фактором. 

При високих дозах NPK різко зростає швидкість і тривалість засвоєння 

мікроелементів [56, 170, 264, 314]. 

Досить часто нестача того або іншого мікроелементу є лімітуючим 

фактором в отриманні високого врожаю. Нестача мікроелементів у ґрунті не 

призводить до загибелі рослин, але є причиною зниження швидкості і 

ефективності проходження процесів, які відповідають за розвиток рослинного 

організму. Мікроелементи не можуть бути замінені іншими речовинами [85, 110, 

184, 198, 253]. Рослини не можуть нормально розвиватися за їх відсутності [259, 

296, 313]. Мікроелементи беруть участь у процесах синтезу білків, вуглеводів, 

жирів, вітамінів [261]. В результаті дії мікроелементів рослини стають стійкішими 

до несприятливих умов: посухи, низьких температур, ураження хворобами та 

шкідниками [226, 323]. Застосування деяких мікроелементів дає можливість 

прискорити строки достигання с.-г. культур [63, 215, 319]. 

Одним із головних напрямків розвитку аграрного сектору в Україні є 

інтенсифікація виробництва, застосування нових прогресивних технологій, які 

дають змогу підвищувати врожайність і стійкість с.-г. культур до несприятливих 
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чинників довкілля [278]. Складовою частиною цього напрямку є розробка методів 

стабілізації адаптивних реакцій рослин завдяки використанню фізіологічно 

активних речовин синтетичного та природного походження [319, 324]. 

Інтенсивні технології вирощування ячменю неможливі без впровадження 

таких сортів, які б забезпечували високі прибавки врожаю і компенсували 

додаткові витрати на інтенсифікацію [15, 48, 51, 149, 269]. 

Для сортів, що вирощуються в Степу повинні бути характерні висока 

зимостійкість, стійкість до вилягання, високий імунітет, що незмінно призведе до 

стабільного підвищення врожайності зерна та його якості [48, 51, 149, 325]. 

Однак практика показує, що повсюдне впровадження нових інтенсивних 

сортів ячменю озимого, особливо в останні роки, вплинуло на підвищення його 

врожайності [77-85, 118, 138-144, 156]. 

Помітно ослабла стійкість нових сортів до хвороб і стресових факторів. В 

умовах низької культури землеробства інтенсивні сорти все частіше стали 

поступатися за врожайністю сортам екстенсивного типу [15, 48, 112]. 

Важливе значення для формування величини врожаю зерна мають строки 

сівби і норми висіву насіння, так як вони багато в чому визначають ступінь 

розвитку рослин до закінчення осінньої вегетації і їх зимостійкість, а також всі 

елементи врожаю [15, 17, 46, 47, 77, 78, 138, 139, 154, 326]. 

Порівняно з озимими сортами жита, тритикале та пшениці оптимальний 

період для сівби ячменю озимого коротший, що пов’язано з меншою 

зимостійкістю рослин останнього [6, 15, 17, 138, 139, 154]. Тому, строки сівби 

ячменю озимого встановлюють залежно від регіону, в якому його вирощують і 

біологічних особливостей самого сорту [1, 3, 6, 23, 77, 78, 114, 136, 327]. 

Як показали дослідження, ні для якої іншої зернової культури строки сівби 

та пов’язані з ними умови зволоження не мають такого важливого значення, як 

для ячменю озимого. Отримання восени своєчасних і дружніх сходів, добрий їх 

розвиток до настання зими – одне з найважливіших завдань, що визначає 

ефективність агротехніки його вирощування [149]. 

Оптимальними строками сівби для типово озимих сортів в північному 
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Степу України вважається перша декада вересня, в центральному Степу – 5-15 

вересня, південному Степу – 25 вересня-10 жовтня. Для сортів дворучок 

оптимальні строки сівби починаються на 5-7 діб пізніше [223, 256, 278, 297, 304, 

314, 322]. 

У дослідах, проведених в ДП ДГ «Дніпро» ІСГСЗ НААН України впродовж 

2007-2010 рр. оптимальним строком сівби ячменю озимого після непарового 

попередника була третя декада вересня, а в останні роки у зв’язку з глобальним 

потеплінням – до 5 жовтня [134, 142, 239, 257]. 

У південному Степу України на початку минулого століття оптимальними і 

допустимими строками сівби озимих зернових вважався період з 10 вересня по 10 

жовтня, а на початку нинішнього століття вони змістилися на пізніший період – з 

20 вересня по 20 жовтня [1-5]. Відхилення від цих строків приводили до значних 

недоборів зерна. Надранні і, особливо, надпізні посіви страждали від 

несприятливих умов зимівлі сильніше, ніж рослини оптимальних строків сівби 

[261, 279, 308, 316, 318]. Причому сівба ячменю озимого в сухий ґрунт після 

непарових попередників пізніше оптимальних строків недоцільний і ризикований. 

Сівбу в пізні строки вчені рекомендують проводити сортами-дворучками [323]. 

При своєчасній сівбі восени рослини ячменю озимого утворюють достатню 

кількість пагонів кущіння, у них добре розвиваються первинна та вторинна 

кореневі системи [77, 78, 138, 149, 328]. 

Ячмінь здатний інтенсивно кущитись, чим вигідно відрізняється від інших 

ярих зернових культур. Бокові пагони формують майже таку ж продуктивність, як 

і основні, стеблостій вирівняний за розвитком та висотою. При ресурсоощадних 

технологіях необхідно повністю реалізовувати цю цінну біологічну особливість. 

На полях з високою культурою землеробства, де забезпечується польова схожість 

на рівні 80%, а загальне виживання рослин в межах 70-75%, на високих агрофонах 

можна застосовувати знижені норми висіву – 3,0-4,0 млн сх. насінин/га [11, 64]. 

Прийоми догляду за посівами ячменю озимого та ярого включають систему 

захисту рослин від хвороб, шкідників і бур’янів, а також проведення підживлення 

посівів [77, 78, 103, 154, 327, 328]. 
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Таким чином, ґрунтуючись на проведеному аналізі літературних джерел 

слід відзначити наступне. Одним із шляхів збільшення виробництва зерна ячменю 

озимого та ярого є розробка нових та суттєве вдосконалення існуючих елементів 

технології вирощування. Потенціал культури може успішно реалізовуватися, 

перш за все, за рахунок застосування інтенсивних технологій вирощування та 

використання високопродуктивних сортів. Але сучасні інтенсивні технології, які 

передбачають використання значних доз мінеральних добрив, крім позитивного 

впливу на продуктивність культури, мають і ряд недоліків – високі енергетичні та 

матеріальні затрати на одиницю вирощеної продукції. Перспективним напрямком 

вдосконалення технологій вирощування с.-г. культур, в основі якого лежить 

зменшення витрат на одиницю продукції, є запровадження альтернативних і 

ресурсозберігаючих технологій. Оптимізація умов вирощування через поєднання 

дії структурних елементів технології (сорти, система удобрення, інокулянти, 

регулятори росту рослин, мікродобрива та інтегрованого захисту рослин) 

сприятиме максимальній реалізації генетичного потенціалу сортів ячменю. 

В той же час, за даними літератури недостатньо вивченими та розкритими 

залишаються агробіологічні особливості технології вирощування сучасних сортів 

ячменю озимого та ярого в умовах нестійкого зволоження північного Степу 

України, що є актуальним і потребує всебічного дослідження та обґрунтування. 

 

1.3. Агротехнічні заходи вирощування вівса 

Овес, крім продовольчої та кормової цінності, також має важливе 

агробіологічне та агротехнічне значення. Він є найбільш холодостійкою ярою 

ранньою культурою, що дозволяє проводити сівбу в ранні строки та максимально 

продуктивно використати весняну ґрунтову вологу, яка має велике значення для 

розвитку рослин на початку вегетації культури [1-8, 329]. 

Завдяки добре розвиненій фізіологічно активній кореневій системі, овес 

дуже ефективно використовує родючість ґрунтів і поживні речовини, що 

залишилися від попередньої культури. Він краще ніж інші зернові культури 

пристосований до різних типів ґрунтів і може рости на кислих ґрунтах у 
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порівнянні з іншими зерновими культурами. Він також стійкий до хвороб і 

здатний конкурувати з бур’янами [330]. Овес також є альтернативною культурою 

в районах де не вистачає ресурсів або коштів для вирощування кукурудзи та сої. 

Загалом, продуктивність вівса залежить від таких основних елементів, як 

кількість волотей на рослині, озерненість та маса волоті, маса 1000 зерен. 

Підраховано, що для отримання врожайності зерна вівса на рівні 2,0-2,5 т/га 

необхідно, аби на кожній рослині було розвинуто 1-2 волоті по 35-40 зерен у 

кожній та масі зерна з рослини в середньому від 1 до 2,0-2,5 г [331-332]. 

А. Г. Мусатов зазначав, що одним із найбільш важливих ознак 

продуктивності вівса є кількість зерен у волоті [333]. 

Інші наполягають на більшому впливі густоти продуктивного стеблостою 

[334-337]. Таким чином, не з’ясовано, який із елементів продуктивності є 

вирішальним у підвищенні врожаю культури і, поєднанням яких агротехнічних 

заходів досягається найвищий рівень продуктивності рослин вівса. 

Значення вівса як зернової культури протягом довгого часу 

недооцінювалось. Нерідко овес сіяли на малородючих полях. Вважають, що ця 

культура невибаглива до попередників. Певною мірою це пояснюється тим, що у 

нього більш розвинута коренева система, яка порівняно легко засвоює 

важкодоступні для рослин поживні речовини ґрунту. Поряд з цим, оцінці вівса як 

культури менш вимогливої до попередників сприяло й те, що його рослини 

відзначаються доброю облистяністю, внаслідок чого він легко пригнічує бур’яни 

[24, 338]. Завдяки цьому овес з давніх часів розміщували останньою культурою в 

сівозміні [339-342]. 

Однак, як свідчать результати досліджень, овес, як і інші колосові культури, 

добре реагує на просапні попередники, які залишають поле чистим від бур’янів. 

Найкращими попередниками для вівса є просапні й зернобобові культури. Проте 

у виробництві овес частіше висівають після зернових озимих культур. Не 

рекомендується висівати його після буряків, якщо вони уражені нематодою. 

Овес часто висівають на зайнятих парах у сумішах з викою, горохом, 

пелюшкою, люпином. Його зазвичай висівають першою культурою на 
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свіжозораній дернині осушених торфовищ. Однак на таких ґрунтах доцільніше 

спочатку вирощувати з вівсом вику яру [343-345]. 

В засушливих регіонах зернові часто є кращими попередниками для вівса, 

ніж конюшина, люцерна чи цукрові буряки, які знижують водні запаси в ґрунті. 

За більш вологих умов просапні, удобрені гноєм, конюшина, люцерна та 

багаторічні трави – добрі попередники, так як овес добре використовує повільно 

накопичений азот. Добрий зерновий попередник – жито, але і пшениця, і озимий 

ячмінь є можливими попередниками [305, 329, 330, 344]. 

Дані свідчать, що овес, порівняно з ячменем ярим, є більш пластичною 

культурою, тому він менш вимогливий до попередників. Розміщають його у 

сівозміні після кукурудзи, цукрових буряків та стерньових попередників 

(пшениця озима, ячмінь озимий, жито озиме, гречка). У посушливі роки не 

рекомендується висівати його після цукрових буряків, які надто висушують ґрунт 

і мають спільних з вівсом шкідників [329-333, 346]. 

За даними З. Б. Борисоніка у Степу кращі попередники для вівса ті ж, що й 

для ячменю ярого. На Запорізькій обласній державній с.-г. дослідній станції у 

середньому за 1969-1971 рр. урожай вівса після кукурудзи на силос становив 3,09 

т/га зерна, або на 0,5 т/га більше, ніж ячменю ярого. На Ерастівській дослідній 

станції у середньому за два роки урожай вівса після кукурудзи був лише на 0,08 

т/га вищий, ніж після озимої пшениці. Проте, як показали досліди, важливе 

значення має також передпопередник. У середньому за 1972-1973 рр. урожай 

вівса в ланці сівозміни: горох – кукурудза на зерно – овес становив 2,14 т/га, а в 

ланці: чорний пар – озима пшениця – овес – 2,47 т/га зерна [24]. 

За даними В. В. Лихочвора у сівозміні овес слід висівати після 

зернобобових, тоді він формує високобілкове зерно і дає приріст урожаю до 0,3-

0,4 т/га і більше. Відмінними попередниками для вівса є удобрені просапні 

культури. На Поліссі його посіви продуктивніші після картоплі, гречки та льону-

довгунця. Через загрозу погіршення фітосанітарної ситуації овес не 

рекомендується вирощувати після вівса та ячменю ярого [39, 56, 90, 251, 293]. 

Овес, в зв’язку з великою кількістю кореневих залишків також може бути 
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непоганим попередником для інших культур. В умовах спеціалізації сівозмін, 

коли насиченість зерновими культурами досягає 65-70%, овес виконує функцію 

«санітарної» культури, тому що він має підвищену стійкість до кореневих гнилей. 

Завдяки таким біологічним властивостям вівса пригнічується і на 1,5-3,6% 

зменшується ураженість кукурудзи пухирчатою та летючою сажкою при 

сумісності цих культур у сівозміні [27, 42, 78, 285]. 

Ю. Я. Сидоренко в своїх дослідженнях звертає увагу на те, що вплив 

попередника та обробіток грунту під овес та ячмінь ярий та особливості їх сівби 

визначаються не лише культурою, яку вирощували в попередньому році. Для 

правильної оцінки попередника необхідно враховувати, крім того, яка була на 

цьому полі агротехніка. Добрий обробіток просапної культури сприяє очищенню 

поля від бур’янів; своєчасне розпушення міжрядь на необхідну глибину поліпшує 

мікробіологічну діяльність у ґрунті, що сприяє збагаченню його легкодоступними 

для рослин поживними речовинами [353]. 

За низької агротехніки знецінюється навіть найкращий попередник. 

Оскільки окремі зони України неоднакові за природними умовами, то цілком 

зрозуміло, що по-різному в сівозміні слід розміщувати ярі колосові культури [24, 

329-334, 347-353]. 

Одним з найважливіших завдань сьогодення є прискорення темпів розвитку 

землеробства, перетворення його на високорозвинений сектор економіки. У 

вирішенні цих завдань велике значення відіграє, зокрема, більш широке та 

кваліфіковане застосування засобів хімізації, насамперед мінеральних добрив і 

хімічних меліорантів. 

Вплив добрив та інших прийомів агротехніки на врожайність вівса вивчали 

ряд вітчизняних [349-351] та зарубіжних вчених [347, 348, 352-353]. 

Для одержання високих урожаїв вівса навіть на родючих чорноземах 

доводиться вносити в ґрунт азотні, фосфорні й калійні добрива [24, 345, 354-357]. 

Овес краще за інші зернові культури засвоює елементи живлення з ґрунту і 

переносить кислу реакцію ґрунтового розчину. Він добре використовує післядію 

добрив і засвоює поживні речовини рівномірно впродовж вегетації [56, 90, 358-
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362]. Однак Ю. І. Чулкін та ін. [362-367] зазначають, що для отримання високого 

врожаю цієї культури необхідна значна кількість поживних речовин. Згідно даних 

М. П. Гнатюка, Т. Горпиченка та інших вчених [368-372] овес за виносом 

поживних речовин значно перевищує ячмінь і наближається до пшениці озимої. 

Л. К. Губанова  [373, 374] вказує, що в допосівний період під овес краще 

використовувати фосфорні, азотно-фосфорні та повне мінеральне удобрення в 

дозах 45 кг/га поживних речовин зі співвідношенням між азотом, фосфором і 

калієм як 1:1:0,5. Додатковий врожай при цьому становить 0,6-0,9 т/га, а 

окупність одного кілограму добрив – 4,4 кг зерна. Підвищення доз азоту і 

фосфору в складі повного мінерального добрива до 60-90 кг/га сприяє 

збільшенню приростів врожаю до 0,8-1,2 т/га. Однак окупність добрив зерном 

знижується. Мінеральні добрива під овес треба вносити восени перед оранкою. 

Навесні кращі результати отримують за локального внесення зерно-туковими 

сівалками перед сівбою. На неудобрених полях внесення в рядки під час сівби 

гранульованого суперфосфату дозами 10-20 кг/га підвищує врожай цих культур 

на 0,2-0,3 т/га. А застосування в цей період повного мінерального добрива 

N10Р10К10 підвищує стійкість рослин до несприятливих умов вегетації і сприяє 

подальшому збільшенню врожаю. Для рядкового внесення доцільно 

використовувати складні мінеральні добрива. 

А. О. Семяшкіна дослідним шляхом встановила, що при внесенні 

мінеральних добрив дозою N30P30K30 врожайність сортів вівса становила 3,17- 

3,53 т/га. Доза N60P30K30 забезпечувала врожайність на рівні 3,48-3,86 т/га. 

Найвища врожайність була отримана на фоні N90P60K60 – 3,64-4,02 т/га. Вплив 

умов вегетації на врожайність вівса також був значним – максимальна 

врожайність в оптимальних умовах вологозабезпечення при внесенні N90P60K60 

становила 5,36-5,85 т/га [142, 292]. 

Ефективність повного мінерального живлення при високих дозах добрив є 

значною лише в умовах достатнього вологозабезпечення. В посушливих умовах 

вирощування доцільне за внесення добрив дозою N60P30K30 [334, 359, 375-387]. 

Дослідження Т. В. Качанової показали, що мінеральні добрива є потужним 
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фактором, який сприяє підвищенню вмісту основних поживних речовин у 

рослинах та, зрештою, збільшенню врожайності зерна вівса. Найвищі показники 

врожайності (по 2,17-2,36 т/га залежно від сорту) забезпечує внесення основного 

удобрення в кількості N90P60 [388, 389]. 

Найбільша ефективність використання добрив вівсом досягається за 

інтенсивних технологій його вирощування, які, за даними різних вчених, 

передбачають повне забезпечення потреб у поживних речовинах упродовж 

вегетації, особливо в найбільш критичні періоди росту та розвитку [390-397].  

За даними R. Wedwood, І. А. Маркової, А. Я. Марухняка та інших вчених, 

вирощування вівса, яке б забезпечувало врожайність зерна не нижче 3,0 т/га має 

здійснюватися за комплексного поєднання агротехнічних та організаційних 

заходів вирощування [398-412]. 

Дослідженнями А. Г. Мусатова у степовій зоні [413] встановлено, що 

максимальний урожай вівса сорту Синельниківський 21 (4,07 т/га) отримано при 

внесенні N90Р90К60 локально перед сівбою. 

При вирощуванні вівса на різних типах ґрунтів найбільшу врожайність (4,0-

4,5 т/га) овес формував за внесення N90Р80К110 [414-423], а за використання 

системи захисту – навіть більше 5,0 т/га [424-437]. 

Ефективне використання рослинами добрив значною мірою визначається 

способом і строком їх внесення. Відомо, що добрі результати дає внесення 

органічних і мінеральних добрив під оранку на зяб. Але, якщо добрива не 

вносили восени під зяб, можна це зробити навесні під культивацію. Виявляється, 

що в умовах північного Степу й південного Лісостепу перегній і мінеральні 

добрива, внесені під культивацію, за ефективністю майже рівноцінні внесенню їх 

при оранці на зяб. Так, на Ерастівській дослідній станції у середньому за три роки 

при внесенні повного мінерального добрива (N45Р60К45) восени під зяблеву оранку 

приріст врожаю зерна вівса становив 0,63 т/га, а навесні під культивацію – 0,60 

т/га [24]. 

При основному внесенні мінеральних добрив під овес рекомендують 

приблизно такі дози поживних речовин в кг/га: на дерново-підзолистих, світло-
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сірих і сірих опідзолених ґрунтах – 45 азоту і по 30 фосфору і калію; на темно-

сірих опідзолених ґрунтах і чорноземах опідзолених – 30 азоту і 45 фосфору й 

калію: на чорноземах середньо- і слабовилужених – 45 азоту і фосфору й 30 

калію; на чорноземах звичайних – 30 азоту й калію і 45 фосфору; на 

солонцюватих каштанових ґрунтах і солонцях 30 азоту і 45-60 фосфору [24]. 

 Згідно даних В. В. Лихочвора доза внесення мінеральних добрив під овес 

повинна становити N30-60Р30-60К30-60. При розміщенні їх після стерньових 

попередників та на бідних ґрунтах дозу мінеральних добрив збільшують на 25-

30% [39, 56, 90, 251, 293]. 

Якщо доза азотних добрив вище N40, то добрива вносять роздрібно. Частина 

з них вноситься у передпосівну культивацію, а решта на початку виходу в трубку. 

Залежно від забезпеченості азотом визначається інтенсивність синтезу білка та 

інших азотистих сполук, що безпосередньо впливає на урожайність культури 

[438-452]. 

Традиційні системи удобрення вівса складаються з основного удобрення та 

підживлення лише азотними добривами. Для формування врожаю 3,5-4,5 т/га 

зерна цього цілком достатньо. Подальше зростання врожайності потребує 

інтенсифікації вирощування [453-458]. 

Інтенсивна технологія вирощування вівса розрахована на урожайність 5 т/га 

і вище, тому передбачає програму мінерального живлення, основану на 

збалансованому застосуванні як макро-, так і мезо- та мікроелементів. Недостатнє 

забезпечення будь-яким елементом мінерального живлення, крім NРК, не лише 

обмежує ефективність засвоєння азоту, фосфору чи калію, а й зменшує 

урожайність та якість [459-464]. 

Найдієвішим та ефективним шляхом забезпечення зернових культур 

мікроелементами є проведення позакореневих підживлень. Цей спосіб дає змогу 

уникнути небажаних у ґрунті й зовнішньому середовищі процесів. Він не 

потребує значних капіталовкладень, оскільки легко поєднується із застосуванням 

засобів захисту рослин. А головне – це контрольований процес, який дає 

можливість застосовувати мікроелементи тоді, коли вони найбільш потрібні [465-
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474]. 

Таким чином, особливості росту, розвитку рослин та формування зерна 

вівса вивчені недостатньо повно, а пропоновані технологічні прийоми його 

вирощування в більшості випадків можуть бути прийнятними тільки для окремих 

регіонів України або розроблені з використанням сортів, які виключені з Реєстру, 

застарілих технологічних підходів в умовах, які суттєво відрізняються від умов 

північного Степу України і не можуть бути формально використаними у 

конкретних ґрунтово-кліматичних і сучасних організаційних умовах 

господарювання, тож потребують всебічного наукового дослідження і 

обґрунтування. 

 

Висновки до розділу 1 

Таким чином, на основі аналізу результатів численних досліджень науково-

дослідних установ виявлено, що в зоні Степу, як в інших ґрунтово-кліматичних 

зонах України різною мірою вивчені окремі закономірності стосовно значення 

озимих і ярих форм пшениці, ячменю, а також вівса у зерновому балансі, їхня 

роль у вирішенні проблеми забезпечення населення продовольством, 

тваринництва – кормами, а промисловості – сировиною, а також ряд питань, що 

стосуються особливостей мінерального живлення, строків сівби, норм висіву та 

системи захисту і їхнього впливу на продуктивність культур. 

Разом з тим, як показав проведений аналіз, у зв’язку зі змінами погодно-

кліматичних умов, які спостерігаються протягом останніх десятиріч і обумовили 

відповідні зміни в ефективності існуючих технологій вирощування озимих і ярих 

зернових колосових культур та окремих їх складових у зоні Степу. Зі зміною 

економічних механізмів функціонування ринку зерна виникає необхідність 

виявлення агробіологічних основ формування високих врожаїв озимих і ярих 

форм пшениці, ячменю, а також вівса шляхом теоретичного обґрунтування основ 

оптимізації розміщення, розроблення ефективних шляхів інтенсифікації 

вирощування і на їх основі стабілізації виробництва зерна колосових культур в 

зоні Степу України. Все це повинно базуватися, перш за все, на дослідженні 
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необхідності і доцільності виробництва зерна цих культур в конкретних регіонах 

зони із врахуванням природних, технологічних і економічних чинників, виявленні 

і встановленні оптимального рівня значущості зазначених факторів (погодні 

умови, елементи агротехніки, економічні та біоенергетичні критерії ефективності) 

у технологічному циклі вирощування цього виду рослинницької продукції з 

метою забезпечення потреб внутрішнього ринку необхідною кількістю дешевої 

продукції та підвищення експортного потенціалу ринку зерна колосових культур 

за умови їх високої конкурентоспроможності. 
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РОЗДІЛ 2 

 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дисертація з проблеми розробки агробіологічних основ формування 

продуктивності озимих та ярих зернових культур у північному Степу України 

базується на результатах визначення ступеня мінливості погодно-кліматичних 

умов, екологічної пластичності озимих і ярих форм пшениці, ячменю, а також 

вівса, оптимізації умов вирощування, залежності рівня їхньої урожайності та 

стабілізації виробництва зернової продукції від дії комплексу погодних факторів 

на основі експериментальних досліджень, проведених у трьох областях 

північного Степу (Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій) у 14 

польових дослідах з вивчення ефективності впливу окремих агротехнічних 

прийомів і комплексної дії елементів технології вирощування на формування 

високопродуктивних ценозів озимих і ярих зернових культур впродовж 2006-2015 

років. 

Під час проведення досліджень керувалися твердженням, що ріст і розвиток 

рослин відбуваються при складній взаємодії кліматичних і ґрунтових факторів, 

основними з яких є тепло, волога, світло і режим живлення. Закономірності 

взаємодії ґрунту і рослини є визначальними в теоретичному обґрунтуванні 

сучасних систем землеробства. 

 

2.1. Ґрунтово-кліматичні умови 

Для успішного вирішення основних завдань рослинництва поряд з 

розробкою і удосконаленням агротехнічних заходів необхідно враховувати 

ґрунтово-кліматичні умови як регіону в цілому так і місця проведення 

досліджень. Погодні умови відіграють вирішальну роль у формуванні 

урожайності с.-г. культур. Знання умов середовища і реакції на них культур 

дозволяє не тільки обґрунтовувати функціональну здатність рослин, а і повніше 

використовувати потенціал їх продуктивності в кожній ґрунтово-кліматичній зоні. 
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Це важливо не лише для районування сортів, але і для розробки певних техноло-

гій вирощування, які забезпечують реалізацію генетичного потенціалу біотипів. 

Характерними особливостями клімату зони Степу України є значні 

коливання температури, кількості місячних і річних опадів та нерівномірний їх 

розподіл протягом вегетації рослин. Клімат зони є помірно континентальним з 

недостатнім та нестійким зволоженням (додаток А). 

За квітень-жовтень випадає 60% загальної кількості опадів, в тому числі за 

літні місяці – 30-40%. Найбільш рівномірно опади випадають в осінньо-зимовий 

період, вони відіграють головну роль в накопиченні вологи в ґрунті. Поряд з цим 

висока температура та низька вологість повітря обумовлюють інтенсивне 

випаровування вологи з ґрунту. Сухі сильні вітри зі швидкістю 10-20 м/с 

спостерігаються 15-20 діб на рік, викликають зниження врожаю с.-г. культур. 

Зима в підзоні характеризується недостатньою потужністю снігового 

покриву, частими і глибокими відлигами, коли температура повітря підвищується 

до 5-10ºС. 

Характерною особливістю весни є інтенсивне наростання температур, 

завдяки чому середні температури повітря о 13 годині вже в квітні досягають 11-

13ºС. Літо жарке, малохмарне. В літньо-осінні місяці часто спостерігаються довгі 

періоди без опадів, коли вологість ґрунту знижується до мертвого запасу. 

Осінній період характеризується збільшенням хмарних та дощових днів, 

нічними заморозками, інтенсивним зниженням температур. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводили в ДП ДГ «Дніпро» 

та Ерастівській ДС ДУ ІСГСЗ НААН України, а також в науково-дослідних 

установах, координацію досліджень з технології вирощування озимих і ярих 

зернових культур в яких виконує ДУ ІСГСЗ НААН України – у Кіровоградській 

ДСГДС та Донецькій ДСГДС. 

Земельні угіддя ДП ДГ «Дніпро», де ми проводили дослідження із 

пшеницею озимою, знаходяться на правобережжі Дніпра у Дніпропетровській 

області, прилягає до південної околиці м. Дніпропетровська відноситься до 

центральної частини Степу України. Господарство розташоване в південно-
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східній частині Придніпровської височини (130-140 м над рівнем моря). 

Клімат регіону помірно-континентальний з недостатнім та нестійким 

зволоженням. За багаторічними даними метеостанції м. Дніпропетровська, 

середньорічна температура повітря складає 8,7°С, а середньобагаторічна сума 

опадів – 459 мм. Основна частина опадів (68% річної суми) випадає протягом 

теплого періоду (квітень – жовтень), але переважно зливовий характер дощів у 

цей час сильно знижує їх ефективність,  невисока відносна вологість і підвищена 

температура повітря обумовлює значні витрати вологи на випаровування. 

За останні роки погодні умови помітно відрізнялись від середніх 

багаторічних цілим рядом особливостей: підвищеннями температури повітря як у 

теплий, так і в прохолодний час, зменшеною кількістю опадів та нерівномірним 

характером їх розподілу, а також більш високою відносною вологістю повітря у 

весняні та літні місяці. Помітно знизилось атмосферне зволоження в теплий 

період, особливо влітку та на початку осені. 

Сума річних активних температур вище 10°С в районі діяльності дослідного 

господарства складає 2900-3000°С, а тривалість безморозного періоду – 165-170 

діб, що є цілком достатнім для вирощування озимих та ярих зернових культур. 

Південно-східні вітри у весняні та літні місяці приносять пересушені маси 

повітря і нерідко викликають сильні посухи. 

Основними ґрунтоутворюючими породами в зоні діяльності дослідного 

господарства є леси бурувато-палеві, порівняно нещільні, карбонатні. Ґрунтовий 

покрив представлений чорноземами звичайними малогумусними 

повнопрофільними (близько 70%) та слабоеродованими (близько 30%). Вміст 

валового азоту складає 0,20%, рухомого фосфору міститься 100-150 мг/кг, 

обмінного калію – 60-120 мг/кг (за Чириковим). 

Результати проведених досліджень показують, що ґрунти, на яких 

закладались досліди, відносяться до чорноземів звичайних малогумусних, на лесі. 

Вони мають достатню потужність гумусових горизонтів. 

Механічний склад ґрунту середньосуглинковий. Всі його властивості 

сприятливі для більшості польових культур (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Агрофізичні показники ґрунту ДП ДГ «Дніпро» 

(за даними Ю. Є. Кізякова, М. В. Гниненка) 

Показники 
Горизонти 

Н Нр Phk Pk 

Глибина залягання ґрунтового горизонту, см 0-40 41-80 81-128 129-500 

Об’ємна маса, г/см
3 

1,21 1,33 1,45 1,35 

Питома маса, г/см
3
 2,65 2,67 2,69 2,73 

Загальна пористість, % 54,4 50,2 46,2 50,9 

Вологість розриву капілярного зв’язку, % 16,7 15,8 14,0 13,7 

Максимальна гігроскопічність, % 8,45 8,21 8,42 8,30 

Вологість в’янення, % 10,3 10,7 10,5 10,8 

Найменша вологоємкість, % 26,1 22,9 22,2 22,1 

Діапазон активної вологості при найменшій 

вологоємкості, мм 
19,1 16,2 16,9 16,6 

Аерація при найменшій вологоємкості, % від 

об’єму ґрунту 
25,5 25,2 18,1 20,8 

 

Реакція ґрунтового розчину гумусового горизонту чорноземів близька до 

нейтральної (рН водної суспензії 6,75), перехідного – слаболужна (7,30-7,97), з 

глибиною значення рН поступово збільшується і з 200-300 см реакція ґрунтового 

розчину стає лужною. Глибина залягання ґрунтових вод – 8-12 м. 

Взагалі родючість ґрунту, його агрофізичні властивості та кліматичні умови 

є цілком задовільними для вирощування озимої пшениці та отримання врожаїв 

високої якості, але іноді нетипові екстремальні умови в різні роки можуть стати 

на заваді в досягненні поставленої мети. 

Земельні угіддя Ерастівської ДС ДУ ІСГСЗ НААН України розташовані в 

П’ятихатському районі Дніпропетровської області, на правобережному 

Придніпровському плато в межиріччі Інгульця і Саксагані і згідно з 

агрокліматичним районуванням відноситься до північного Степу. 

Ґрунтові води на вододілах і схилах залягають на глибині 12-20 м і 

зволоження ґрунтів здійснюється винятково за рахунок атмосферних опадів. 

Ґрунтовий покрив дослідних ділянок представлений звичайним 

малогумусним важкосуглинковим чорноземом на лесовидному суглинку. Глибина 

гумусового шару 60-65 см. Вміст гумусу в орному шарі 4,0% (за Тюріним), зага-
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льного азоту – 0,23-0,26% (за К’єльдалем), рухомого фосфору – 14-17 мг/100 г 

ґрунту (за Чириковим), обмінного калію – 11-12 мг/100 г ґрунту (за Чириковим), 

рН водяне – 6,5-7,0. Структура орного шару пилувато-грудкувата, підорного – 

грудкувато-зерниста (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Агрофізичні показники ґрунту Ерастівської ДС 

(за даними Ю. Є. Кізякова, М. В. Гниненка) 

Показники 
Шар ґрунту, см 

0-30 30-70 70-100 100-150 0-70 0-100 0-150 

Питома маса, г/см
3
 2,65 2,68 2,71 2,73 2,17 2,68 2,70 

Об’ємна маса, г/см
3
 1,22 1,31 1,39 1,37 1,27 1,31 1,33 

Загальна пористість, % 53,9 51,1 48,5 49,7 52,3 51,2 50,7 

Ґрунтова вологість стійкого 

в’янення 

% 11,1 11,5 10,8 11,2 11,3 11,2 11,2 

мм 40,6 60,2 45,2 77,0 100,8 146,0 223,0 

Найменша вологоємкість 
% 29,2 24,7 22,5 22,1 26,6 25,4 24,3 

мм 106,8 129,0 94,1 151,6 235,8 329,9 481,5 

Діапазон активної вологи, мм 66,2 68,8 48,9 74,6 135,0 183,9 258,5 

Вологість уповільнення 

росту рослин 

% 20,4 17,3 15,7 15,5 18,6 17,8 17,0 

мм 74,8 90,3 55,9 106,1 165,1 230,9 337,0 

 

Середня багаторічна сума опадів за рік за даними Комісарівської метео-

станції складає 475 мм. У літні місяці опади бувають переважно зливового ха-

рактеру, тому ефективність їхнього використання є незначною. Середня бага-

торічна сума ефективних температур (вище10
о
С) за травень – вересень складає 

1220
о
С при значному варіюванні її в роки досліджень. 

У весняний період перехід середньодобової температури повітря через 10С 

відмічається в другій декаді квітня, через 15С – в першій декаді травня. 

Тривалість теплого періоду (вище 10С) знаходиться в межах 165 – 175 діб. Перші 

осінні заморозки бувають в кінці вересня – на початку жовтня. 

Найнжча середньодобова відносна вологість повітря спостерігається в липні 

– серпні. За багаторічними даними число днів з відносною вологістю повітря 30% 

і нижче за вегетаційний період налічується 31. 

Земельні угіддя Кіровоградської ДСГДС НААН України відносяться до 

центральної частини Кіровоградської області, яка розташована в перехідній 

агроґрунтовій зоні між Лісостепом центральним і Степом північним. 
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Територія, де розміщена установа, знаходиться у чорноземній зоні 

північного Степу Правобережжя України в підзоні чорноземів звичайних 

перехідних до глибоких. Рельєф місцевості в зоні діяльності установи 

середньохвилястий з широким плато і досить глибокими балками. Чорнозем 

звичайний середньогумусний глибокий важкосуглинковий, на якому проводилися 

дослідження, в орному шарі (0–30 см) містить гумусу 4,63 %, рН – 5,4, 

гідролітична кислотність 2,88 мг-екв. на 100 г, вміст рухомих форм фосфору – 

11,6 мг на 100 г, калію – 11,8 мг на 100 г, вміст лужногідролізованого азоту 12,0 

мг на 100 г ґрунту. Сума ввібраних основ у цих ґрунтах від 39,4 до 42,0 мг на 100 

г ґрунту. Вміст мікроелементу бор в середньому 1,0 мг; марганцю – 7,6 та цинку – 

0,14 мг на 100 г ґрунту. Для кожного 10 сантиметрового шару чорнозему 

звичайного важкосуглинкового показники щільності змінюються в межах 1,13-

1,26 г/см
3
. 

Клімат зони – помірно-континентальний. Середня річна температура 

повітря, за даними Кіровоградської метеостанції, становить +7,9ºС, а річна сума 

опадів складає 499 мм, основна кількість яких випадає з травня по вересень. Літо 

жарке, середня температура липня +20ºС. За початок літа прийнято вважати 

перехід середньодобової температури через +15ºС. Погода малохмарна, з 

випаданням опадів у вигляді злив. Безморозний період складає 184 доби. Восени 

перші приморозки починаються з другої декади вересня, а перехід 

середньодобових температур через +5ºС спостерігається в третій декаді вересня. 

Вегетаційний період закінчується в другій декаді жовтня. Зима з частими 

відлигами, середня температура січня -5,4ºС, сніговий покрив невеликий, 

встановлюється в середньому з 18 грудня, а зникає повністю до 18 березня. 

Тривалість снігового покриву складає 75 діб. У суворі зими ґрунт промерзає до 

125 см. Для північного Степу характерні бездощові періоди тривалістю 10–20 діб 

у квітні – червні та липні – серпні з ймовірністю 30–70 %. Гідротермічний 

коефіцієнт за Г. Т. Селяніновим в останні десятиріччя змінювався в межах 0,3-1,3. 

Це характеризує то надмірне зволоження, то посуху. Сильна посуха буває один 

раз в п’ять років. Із десяти років біля трьох характеризується недобором 30 % 
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середньобагаторічної річної суми опадів, а в посушливі роки – 45%. Частина 

опадів втрачається внаслідок поверхневого стоку. 

Максимум сонячної радіації припадає на липень, мінімум – на грудень. 

Тривалість сонячного світла в грудні 20-70 годин, в липні – 230-350 годин. Річне 

значення ФАР складає 56,6 ккал/см
2
. 

Дефіцит опадів найчастіше настає влітку. Дуже часто спостерігаються 

суховії, випадання граду, грозові дощі та високі температури повітря. За рік буває 

від 10 до 25, а інколи 30-35 діб із сильним вітром. У зоні розташування установи 

переважають північні, північно-західні і східні вітри, при суховіях – східні та 

південно-східні. 

Земельні угіддя Донецької ДСГДС НААН України знаходяться в 

центральній частині Донецької області. Територія землекористування 

характеризується в цілому континентальним кліматом з жарким сухим літом, 

малосніжною з відлигами зимою. За багаторічними даними середньорічна 

температура повітря складає 7,6-8,0°С. Найжаркіший місяць – липень (23,0-

23,3°С), найхолодніший – січень (-5,6-6,2°С). Максимальна температура повітря 

+42°С, мінімальна – -39°С. 

Вегетаційний період триває 208 діб, а тривалість періоду з температурою 

вище +10°С складає 160-170 діб. Сума позитивних температур за вегетацію – 

3010°С, що дає можливість вирощувати всі основні с.-г. культури. Безморозний 

період триває в середньому 150-160 діб, останні весняні заморозки 

спостерігаються 18-21 квітня, а перші осінні – 11-12 жовтня. 

Середньорічна кількість опадів складає 419-433 мм, максимум опадів 

припадає на червень – липень (107-111 мм), які випадають у вигляді злив, мінімум 

– на лютий – березень (43-44 мм). Гідротермічний коефіцієнт 0,8-0,9. Запаси 

вологи в ґрунті формуються під впливом осінньо-весняних опадів. Взимку 

частина опадів випадає у вигляді снігу, який захищає ґрунт від сильного 

промерзання і служить джерелом накопичення вологи. Середня висота снігового 

покрову 14 см, максимальна – 23 см, мінімальна – 3 см. 

Відносна вологість повітря в літні місяці 58-63%, порівняно низька, що 
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негативно позначається на вегетації рослин. Кількість діб з відносною вологістю 

повітря 30% і нижче – 60 за рік. 

Характерне панування вітрів північно-східного (40%) напрямку. Вони часто 

носять характер суховіїв і зумовлюють ґрунтову посуху. За період з квітня по 

вересень буває в середньому 79 діб із суховіями, з них 42 доби – слабкої, 24 доби 

– середньої інтенсивності, 9 діб з інтенсивними і 4 доби з дуже інтенсивними 

суховіями. Відносна вологість повітря в період суховіїв знижується до 30%, що 

несприятливо впливає на вегетацію с.-г. культур. Сильні (більше 15 м/с) вітри, які 

викликають пилові бурі, в середньому спостерігаються 41 добу на рік. Вони 

видувають поверхневий шар ґрунту та ушкоджують посіви. 

Кліматичні умови району діяльності станції дозволяють вирощувати всі 

основні польові культури. Інтенсивне сніготанення, зливовий характер літніх 

опадів, сильні вітри зумовлюють ерозію ґрунтів. У літній період с.-г. культури 

відчувають нестачу вологи, що посилюється під час суховіїв. 

Ґрунтовий покрив представлений чорноземом звичайним малогумусним, 

важкосуглинковим. Вміст гумусу в орному шарі становить 4,5%. Валовий вміст 

основних поживних речовин: N – 0,28-0,31%, Р2О5 – 0,16-0,18%, К2О – 1,8-2,0 %. 

Реакція ґрунтового розчину гумусового горизонту чорнозему слабо лужна, 

близька до нейтральної (рН водної суспензії 6,9). 

В цілому ґрунтово-кліматичні умови місць, де проводили досліди є 

типовими для зони Степу України та цілком задовільними для вирощування 

озимих і ярих зернових культур та отримання вагомих врожаїв їх зерна високої 

якості. 

 

2.2. Погодні умови в роки проведення експериментів 

Від метеорологічних умов кожного року значною мірою залежить не тільки 

урожай та валовий збір зернових культур, але і якість їхнього зерна. Погодні 

умови в цілому були характерними для даної зони і місця проведення досліджень, 

проте, за роками помітно відрізнялись. 

Основні показники метеорологічних факторів за вегетаційний період в роки 
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досліджень, які суттєво впливають на ріст і розвиток озимих та ярих зернових 

культур, були наступними. 

Характеристика погодних умов ДП ДГ «Дніпро» ДУ ІСГСЗ НААН 

України подана на основі даних Дніпропетровського ОЦГ (додаток Б). 

З матеріалів спостережень метеостанції використовували дані про кількість 

опадів та варіювання температурного режиму. Одержані показники 

гідротермічного режиму, порівнювали із середньою багаторічною нормою. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2006-2007 рр. відзначалися значними 

аномаліями температури повітря, недобором опадів та нерівномірним розподілом 

їх за фазами росту і розвитку рослин, тривалими посушливими періодами у 

весняно-літній сезон та суховіями, які досягали критеріїв небезпечних та 

стихійних явищ (рис. 2.1). 

Рис. 2.1 Гідротермічні умови під час проведення дослідів у ДП ДГ «Дніпро» у 

2006-2007 рр. (за даними Дніпропетровського ОЦГ) 

 

За комплексом агрометеорологічних умов вегетаційний період був одним із 

найбільш несприятливих для росту і розвитку зернових колосових культур. 

Погодні умови у 2006 р. під час сівби та осінньої вегетації озимих зернових 

культур були сприятливі. У більшості місяців температура повітря на 1,5-4,5°С 

перевищувала норму, лише в листопаді 2006 р. виявилася близькою до неї. 
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Перезимівля озимих зернових культур не мала негативних наслідків. 

Загалом зима була теплою та сухою, кількість опадів за ХПР (холодний період 

року) становила 170 мм або 75% норми. 

Для ТПР (теплого періоду року) був характерним стійкий недобір опадів. 

Так, сума опадів за квітень – вересень 2007 р. склала 200 мм або 71% норми. 

Агрометеорологічні умови через таку посуху були вкрай несприятливі для 

вегетації озимих культур. Тривале утримання посушливої спекотної погоди та 

наявність суховійних явищ обумовило несприятливі умови для формування 

повноцінного урожаю озимих зернових культур. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2007-2008 рр. були достатньо 

контрастними. Умови осені 2007 р. для сівби озимих зернових культур через 

затяжні, тривалі та інтенсивні дощі були надто складними. За вересень та жовтень 

випало 95,1 мм опадів або 140% норми, у тому числі за вересень випало 41 мм 

при нормі 36 мм. Рясні дощі та перезволожений ґрунт затримували проведення 

сівби озимих культур. Осіння вегетація рослин відбувалась при оптимальній 

вологозабезпеченості та помірному температурному режимі. 

Погодні умови для перезимівлі озимих були несприятливі (рис. 2.2). 

Рис. 2.2 Гідротермічні умови під час проведення дослідів у ДП ДГ «Дніпро» у 

2007-2008 рр. (за даними Дніпропетровського ОЦГ) 
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Сильні морози чергувались з відлигою, відмічались часті і інтенсивні опади 

у вигляді дощу, снігу з дощем, а також тумани та ожеледиця. Внаслідок 

чергування відлиг та похолодання на посівах утворилась притерта льодова кірка, 

товщина якої, в залежності від рельєфу місцевості, складала від 2 до 6 мм. 

Умови ТПР складались достатньо сприятливо. З початку березня 

відмічалося поступове підвищення середньодобових температур повітря, що 

поєднувалося із достатнім режимом вологозабезпечення. У червні відмічалася 

достатньо тепла та суха погода, що сприяло процесам формування та дозрівання 

зерна пшениці озимої. Таким чином, 2007-2008 рр. характеризувалися 

позитивними температурними умовами та сприятливим режимом 

вологозабезпечення, що вплинуло на ріст, розвиток та продуктивність пшениці 

озимої. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2008-2009 рр. відзначалися значним 

перевищенням температури повітря, недобором опадів і дуже нерівномірним їх 

розподілом, тривалими посушливими періодами весни та літа, суховійними 

явищами, які досягали небезпечних критеріїв. (рис. 2.3). 

Рис. 2.3 Гідротермічні умови у ДП ДГ «Дніпро» у 2008-2009 рр. (за даними 

Дніпропетровського ОЦГ) 

 

У серпні, протягом тривалого часу, переважала аномально суха, жарка 
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погода, яка тривала до середини вересня. Ситуація значно покращилася з 

випаданням дощу 16 вересня. Це дало змогу отримати своєчасні та дружні сходи. 

Тимчасове ПОВ відмітили 7 листопада, але вже 1 грудня озимі відновили 

вегетацію. У посівах відмічалися слабкі процеси життєдіяльності. 9 грудня 

рослини остаточно припинили вегетацію. Погодні умови зими сприяли добрій 

перезимівлі озимини. 

ВВВ відбулося 30 березня, дещо раніше середньобагаторічного строку. 

Протягом квітня утримувалась аномально суха з нестійким температурним 

режимом та заморозками погода. У травні переважала прохолодна з частими 

дощами погода. Аномально жарка, суха з суховійними явищами погода в червні 

була несприятлива для наливу та дозрівання зерна озимини. Таким чином, погодні 

умови, які спостерігалися у 2008-2009 рр., можна розділити на дві частини: перша 

половина вегетації озимини була достатньо сприятливою, а весняно-літній період 

супроводжувався жорсткими посушливими умовами. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2009-2010 рр. відзначалися дуже 

нерівномірним розподілом опадів, у часі та по території, літній період – 

тривалими суховійними явищами та аномально високими температурами повітря 

(рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4 Гідротермічні умови у ДП ДГ «Дніпро» у 2009-2010 рр. (за даними 

Дніпропетровського ОЦГ) 
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Погодні умови для сівби озимих під урожай 2010 р. були цілком задовільні. 

Достатні запаси продуктивної вологи та підвищений температурний режим 

дозволили отримати дружні сходи озимих. 31 жовтня у озимих відмічено 

тимчасове ПОВ. У зв’язку з підвищенням середньодобових температур повітря 8 

листопада озимі тимчасово відновили вегетацію. Але вже 3 грудня, відмічено 

остаточне ПОВ, що на два тижні пізніше середньобагаторічної дати. 

Агрометеорологічні умови зимового періоду 2009-2010 pp. були задовільні. 

Зима була надзвичайно сніжною, із сильними снігопадами, хуртовинами та 

ожеледдю. Завдяки різкому потеплінню, 26 березня, на два тижні раніше середніх 

багаторічних строків, відмічено ВВВ. 

У березні, за місяць випало 17,7 мм опадів, що на 52,1% менше норми. 

Середня температура повітря становила 1,7ºС, що на 1ºС було вище середньої 

багаторічної норми. У квітні переважала суха й тепла погода, а у травні – тепла, з 

частими дощами погода. Аномально жарка, суха погода в першій половині червня 

була несприятлива для цвітіння, наливу та дозрівання зерна озимих. Таким чином, 

погодні умови, восени 2009 р. для озимини були досить сприятливими, а весняно-

літній період 2010 р. супроводжувався дуже нерівномірним розподілом опадів, 

тривалими посушливими періодами, суховійними явищами та аномально 

високими температурами повітря, що негативно вплинуло на формування 

продуктивності озимих культур. 

Характеристика погодних умов Ерастівської ДС ДУ ІСГСЗ НААН 

України подана на основі даних Комісарівської метеостанції 

(Дніпропетровського ОЦГ), яка розташована в П’ятихатському районі біля 

центральної садиби господарства, що знаходиться на відстані чотирьох кілометрів 

від місця закладки польових дослідів. Гідротермічні умови в роки проведення 

досліджень різнилися між собою (додаток В). 

Погодні умови вегетаційного періоду 2010 р. характеризувалися 

контрастними температурними умовами та режимом вологозабезпечення. Весна 

була пізня, незвичайно коротка й посушлива. У першій її половині утримувався 

підвищений температурний режим, а в другій половині – помірний. (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5 Гідротермічні умови у Ерастівській ДС у 2010 р. (за даними 

Дніпропетровського ОЦГ) 

 

Аномально сухою видалась третя декада березня, коли опади практично 

були відсутні. Істотні опади відмічались лише в першій п’ятиденці квітня. 

Метеорологічне літо настало 1 травня. Впродовж літнього сезону 

утримувався підвищений, на 2-9°С вище за норму температурний режим. Середня 

температура повітря за літній сезон виявилась на 3,0°С вищою за середню 

багаторічну і становила 21,5°С. 

Опади протягом літнього періоду розподілялись дуже нерівномірно, як по 

території так і в часі. Дуже вологими були третя декада травня, червня та перша 

декада липня. Сума опадів значно перевищувала відповідні декадні норми. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2011 р. характеризувалися значними 

аномаліями середньодобових температур повітря та нерівномірним розподілом 

опадів впродовж вегетації ярих зернових культур. Протягом весняного сезону 

спостерігався нестійкий температурний режим. Останні весняні заморозки 

відмічались 21-24 квітня (у повітрі до -2°С, на поверхні ґрунту – до -8°С). Опади 

спостерігались переважно у вигляді дощу. Сума опадів за сезон сягала 60-80 мм 

(75-115% норми). Весна тривала до середини травня і виявилась на тиждень 
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коротше звичайного (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6 Гідротермічні умови у Ерастівській ДС у 2011 р. (за даними 

Дніпропетровського ОЦГ) 

 

Впродовж літнього сезону утримувався підвищений, на 1,0-4,5°С вищий за 

норму або близький до неї температурний режим. Середня температура повітря за 

літній сезон виявилась на 1,5-2,0°С вище за середню багаторічну і сягала 22°С. 

Опади протягом літнього періоду розподілялись нерівномірно як по території, так 

і в часі. Дуже вологими були третя декада червня та перша декада липня. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2012 р. характеризувалися 

контрастними температурними умовами та режимом вологозабезпечення. Стійкий 

перехід середньої добової температури повітря через +5°С відбувся на початку 

третьої декади березня, в строки близькі до звичайних. У квітні й червні 

утримувалась аномально жарка, з недобором опадів погода. Середні добові 

температури повітря на 5-11°С перевищували середню багаторічну норму і 

знаходились у межах 16-28°С. Агрометеорологічні умови для вегетації озимих та 

ярих зернових у весняно-літній період через посуху склалися вкрай несприятливі. 

У рослин спостерігалось передчасне пожовтіння листків нижнього ярусу, слабке 

формування репродуктивних органів та в’янення (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7 Гідротермічні умови у Ерастівській ДС у 2012 р. (за даними 

Дніпропетровського ОЦГ) 

 

Наприкінці другої декади червня зерно пшениці озимої досягло воскової, а в 

кінці червня – повної стиглості, це на два тижні раніше звичайних строків. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2012-2013 рр. характеризувалися 

значними аномаліями середньодобових температур повітря та нерівномірним 

розподілом опадів впродовж вегетації озимих та ярих зернових культур. 

Протягом осіннього сезону утримувався підвищений (на 2-5°С вище норми) 

температурний режим. Стійке ПОВ відбулося на початку другої декади 

листопада, на тиждень пізніше середніх багаторічних строків. Осінь закінчилась 

наприкінці першої декади грудня і тривала на три тижні довше звичайного. 

Впродовж ХПР переважав підвищений (на 1-6°С вище за норму) 

температурний режим. Середня температура повітря за зиму виявилась на 1,5°С 

вищою за середньобагаторічну. Опади спостерігались у вигляді снігу, мокрого 

снігу та дощу. В цілому за зимовий період сума опадів сягала 90 мм (115% 

норми). Стійкий сніговий покрив протягом зими не встановлювався (рис. 2.8). 

Весна виявилась ранньою та дуже тривалою. Протягом весняного сезону, 

утримувався  підвищений температурний режим, опади практично були відсутні. 
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Рис. 2.8 Гідротермічні умови у Ерастівській ДС у 2012-2013 рр. (за даними 

Дніпропетровського ОЦГ) 

 

Метеорологічне літо настало на півмісяця раніше кліматичних строків. 

Середня температура повітря за літній сезон виявилась на 2,0°С вищою за 

середню багаторічну і становила 21,5°С. Опади протягом літнього періоду 

розподілялись дуже нерівномірно як по території, так і в часі. Дуже вологою була 

перша декада липня – 48 мм (227% декадної норми). 

Погодні умови вегетаційного періоду 2013-2014 рр. характеризувалися 

значними аномаліями температур повітря, нерівномірним розподілом опадів у 

часі та по території, тривалими посушливими періодами, суховійними явищами. 

Восени переважав підвищений температурний режим. Середня температура 

повітря за осінній період виявилась на 1,1°С вищою за середню багаторічну. 

Стійке ПОВ відбулося в середині листопада, на два тижні пізніше середніх 

багаторічних строків. Аномально вологою виявилася перша половина осені 

(остання декада вересня – друга декада жовтня) – кількість опадів складала 75 мм 

(227% норми). Дуже сухою була друга половина осені – опадів випало 12 мм (24% 

норми). Особливістю осені було дуже раннє (3-5 жовтня) тимчасове залягання 

снігового покриву – до 12 см (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9 Гідротермічні умови у Ерастівській ДС у 2013-2014 рр. (за даними 

Дніпропетровського ОЦГ) 

 

На початку та в кінці холодного періоду переважав знижений 

температурний режим. Найбільш холодним виявився період з 20 січня по 7 

лютого (температура повітря знижувалась до -27°С, а поверхня снігу 

охолоджувалась до -31°С). Опади протягом зими спостерігались у вигляді снігу 

та дощу, сума їх склала 60 мм (65% норми). Стійкий сніговий покрив не 

встановлювався і залягав дуже нерівномірно. Зима закінчилась наприкінці першої 

декади лютого на 20 діб раніше кліматичних строків. 

Стійке ВВВ відмітили 15 березня (при нормі – 28 березня). Протягом весни, 

відмічали підвищений температурний режим. Середня за сезон температура 

повітря виявилась на 3,5°С вищою з середню багаторічну і становила 8°С. Опади 

спостерігались у вигляді снігу та мокрого снігу, решту часу у вигляді дощу. Сума 

опадів за сезон склала 90 мм (90% норми). 

Впродовж літнього сезону стійко переважав підвищений (на 6°С вище 

норми) температурний режим. Середня температура повітря за літній сезон 

виявилась на 2,5°С вищою за середню багаторічну. Опади протягом літнього 

періоду розподілялись дуже нерівномірно як по території, так і в часі. 
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Погодні умови вегетаційного періоду 2014-2015 рр. характеризувалися 

значними аномаліями середньодобових температур повітря та нерівномірним 

розподілом опадів впродовж вегетації озимих та ярих зернових                    

культур (рис. 2.10). 

  

Рис. 2.10 Гідротермічні умови у Ерастівській ДС у 2014-2015 рр. (за даними 

Дніпропетровського ОЦГ) 

 

Так, погодні умови для сівби озимих зернових культур під урожай 2015 р. 

були цілком задовільні. Запаси продуктивної вологи на час сівби були достатніми 

для проростання зерна та появи дружних сходів. Осіння вегетація озимих 

відбувалась при достатній тепло- та вологозабезпеченості. 

На початку третьої декади листопада (20 листопада) відмітили ПОВ. 

Агрометеорологічні умови для перезимівлі озимини були задовільними. 

Небезпечних та загрозливих явищ впродовж зимового періоду не спостерігалось. 

Холодний період характеризувався переважанням підвищеного температурного 

режиму, опадами змішаного характеру. В більшості часу ґрунт був талий, а 

стійкий сніговий покрив впродовж зими не утворювався. 

26 березня, в стоки близькі до середньобагаторічних, у посівах озимих 

відмітили ВВВ. В умовах 2015 р. фаза повних сходів рослин була відмічена на 16-

18 добу після сівби. В цей час спостерігалося надмірне насичення посівного шару 
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ґрунту вологою (за квітень місяць випало 128,5 мм опадів, або 3,7 

середньобагаторічних місячних норми), яка, за знижених температур, 

унеможливлювала вільний доступ повітря до кореневої системи та уповільнила 

перебіг процесів нітрифікації. 

У травні спостерігалася нестійка, з опадами різної інтенсивності, грозами, 

небезпечними та стихійними гідрометеорологічними явищами погода. Так, 

середня температура повітря за місяць виявилась близькою до середньої 

багаторічної становила 16,0ºС, сума опадів склала 49,4 мм або 109% від середньої 

багаторічної. 

Протягом червня 2015 р. встановилася волога, тепла з перепадами холодних 

днів погода. Температура повітря, яка знижалась в окремі дні до 15-17°С, і добра 

вологозабезпеченість ґрунту позитивно вплинули на налив зерна ячменю, 

пшениці та вівса.  

У цілому погодні умови вегетаційного періоду 2014-2015 рр. відзначалися 

значними аномаліями погодних умов, які не мали помітних негативних наслідків 

на формування урожаю зерна та його якості. 

Отже, погодні умови 2006-2015 рр. досліджень характеризувалися суттєвим 

варіюванням агрокліматичних показників, але загалом були сприятливими, 

оскільки їх позитивний розподіл дав змогу встановити реакцію рослин ячменю 

озимого і ярого, пшениці ярої, а також вівса на усі прояви погодних умов, які 

характерні для північного Степу. 

Характеристика погодних умов Кіровоградської ДСГДС НААН 

України за період проведення експериментальних досліджень (дод. Ґ). 

Погодні умови вегетаційного періоду 2011 р. характеризувалися 

позитивними температурними умовами та сприятливим режимом 

вологозабезпечення. 

Загалом за температурним режимом березень виявився в межах норми із 

значним недобором опадів. Середня за місяць температура повітря становила  

1,1°С, що майже в межах норми. Опади протягом місяця випадали у вигляді дощу 

та мокрого снігу, їх сума за місяць склала 5 мм, що становить 18% норми. В 
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третій декаді ґрунт відтав на повну глибину. Сніговий покрив (висотою до 3-8 см) 

відмічався локально і до кінця місяця розтанув повністю (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11 Гідротермічні умови у Кіровоградській ДСГДС у 2011 р. (за даними 

Кіровоградського ОЦГ) 

 

На час сівби ячменю ярого (перша декада квітня) погодні умови були 

сприятливими для проростання насіння. На початку третьої декади відмічалися 

короткочасні заморозки на поверхні ґрунту інтенсивністю до -6°С, але вони 

майже не завдали шкоди сходам ячменю ярого. Наприкінці квітня встановилася 

суха та жарка погода. Мінімальна відносна вологість повітря становила 30 % і 

нижче, що у поєднанні з посиленням швидкості вітру та підвищенням 

температури повітря в денні години обумовило виникнення суховійних явищ і 

швидкого підсихання верхніх шарів ґрунту. Опади відмічалися в першій та другій 

декадах. Їх сума за місяць склала 43,2 мм, що становило 120% місячної норми. 

У травні температура повітря становила +18°С, на 3,3°С вище норми. Сума 

опадів за місяць склала 20,5 мм, що становило 45,5 % від середньобагаторічної їх 

кількості. Посуха співпала з критичною фазою росту і розвитку ячменю ярого. За 

цих умов у нього відмічалося утворення нижнього вузла соломини. 

У першій декаді червня переважала спекотна та суха, а в другій та третій – 
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дощова погода. Сума опадів за червень склала 162,5 мм, що в 2,5 рази вище 

середньобагаторічного показника. Середня за місяць температура повітря 

становила +21,5°С, що на 2,9°С вище норми. 

Протягом липня випало 48 мм опадів (за норми 72 мм). Середньомісячна 

температура повітря склала +24,0°С, що на 4°С вище середньобагаторічної норми. 

На кінець другої декади липня ячмінь ярий досяг повної стиглості. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2012 р. в цілому були сприятливими 

для росту і розвитку рослин (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12 Гідротермічні умови у Кіровоградській ДСГДС у 2012 р. (за даними 

Кіровоградського ОЦГ) 

 

Березень характеризувався контрастним температурним режимом. Середня 

за місяць температура повітря становила 1,0°С, що відповідала нормі. Опади у 

вигляді снігу, мокрого снігу та дощу відмічалися впродовж 15-19 діб. Сума опадів 

за місяць склала 16 мм (59% норми). 

Протягом квітня була помірно тепла з опадами погода. Середньомісячна 

температура повітря склала +14,1°С, що на 5,2°С вище середньобагаторічного 

показника. Кількість опадів за місяць становила 15,5 мм (43% від норми). У 

ячменю ярого в цей час відмічали фазу сходів та інтенсивне листкоутворення. 
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У травні була по-літньому спекотна погода. Короткочасні зливові дощі 

розподілялися вкрай нерівномірно. Середньомісячна температура повітря 

становила 21,1°С, що на 5,8°С вище середньобагаторічної. Сума опадів за місяць 

склала 21,1 мм (47% середньобагаторічної норми). Спостерігалась вітряна погода, 

що призвела до інтенсивного висушування ґрунту. 

Червень характеризувався нестійкою, з різким коливанням температурного 

режиму та з дефіцитом опадів погодою. За місяць середня температура повітря 

становила +23,9°С, що на 5,3°С норми. Опади були у вигляді короткочасних 

дощів різної інтенсивності, їх сума за місяць становила 31,7 мм або 48% норми. 

Протягом липня тривала спекотна погода. Температура повітря становила 

26,1°С. Сума опадів за місяць становила 60,4 мм. На кінець першої декади липня 

зерно ячменю ярого досягло повної стиглості. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2013 р. характеризувалися 

відсутністю небезпечних для рослин агрометеорологічних явищ (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13 Гідротермічні умови у Кіровоградській ДСГДС у 2013 р. (за даними 

Кіровоградського ОЦГ) 

 

Березень характеризувався дуже контрастним температурним режимом. 

Середня за місяць температура повітря становила 0,4°С, що в межах норми. 
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Опади у вигляді снігу, мокрого снігу, дощу та мряки відмічалися досить часто. 

Сума опадів за місяць склала 51 мм, що становить 189% норми. До кінця місяця 

снігу на полях вже не було. 

У квітні середньомісячна температура повітря становила +11,9°С, що на 3°С 

вище за середньобагаторічну. Сума опадів за місяць склала 17,0 мм, що становило 

47% середньобагаторічної норми. 

У травні середня за місяць температура повітря становила 21,4°С, що на 

5,9°С вище норми. Протягом 8-13 діб в денні години відмічалося зниження 

відносної вологості повітря до 30% і нижче. Стан посівів ячменю ярого був 

задовільний, колосіння розпочалося на 1,5 тижні раніше звичних строків. 

Відмічалося пожовтіння листків нижнього ярусу і редукція стебел. 

У червні спостерігалася нестійка, жарка, в окремі періоди спекотна погода. 

Середня температура повітря становила 23,4°С, що на 4,8°С вище 

середньобагаторічної. Сума опадів за місяць склала 65 мм, що становило 98% від 

норми. 

Характеристика погодних умов Донецької ДСГДС НААН України 

представлена в додатку Д. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2012 р. Погодні умови березня були 

на рівні середньобагаторічного показника (-0,7ºС при нормі -0,5ºС). Впродовж 

місяця утримувалася прохолодна, хмарна, іноді з проясненнями погода, 

спостерігалися опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Це ускладнювало 

проведення польових робіт в оптимальні строки. 

У квітні була тепліша за звичну для цього місяця погода. Середньомісячна 

температура повітря виявилась на 4,6ºС вище за норму і становила 13,5ºС. Сума 

опадів за місяць склала 31 мм, (норма – 39 мм). 

В травні переважала тепліша за звичайну погода. Середня місячна 

температура повітря склала 19,5ºС, що на 3,9ºС вище норми. Сума опадів за 

місяць склала 64 мм. Відносна вологість повітря варіювала від 46 до 93% (рис. 

2.17) 

У червні спостерігалась нестійка часто хмарна погода. 
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Рис. 2.17 Гідротермічні умови у Донецькій ДСГДС у 2012 р. (за даними 

Донецького ОЦГ) 

 

Середньодобова місячна температура повітря становила 21,9ºС (на 2,6ºС 

вище норми), сума опадів склала 35,9 мм (64% від багаторічної норми). Такі 

погодні умови сприяли швидкому дозріванню ярих зернових колосових культур. 

 Температура в липні також була значно теплішою за середньобагаторічні 

показники і становила 24,4ºС (на 3,2ºС вище норми). Сума опадів за місяць склала 

42,1 мм (82% від багаторічної норми). Сума ефективних температур становила 

1374ºС при нормі 1013ºС. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2013 р. Весна настала із запізненням 

на 11 діб, хоча ВВВ й відмічали 31 березня. Наростання температури в         

першій декаді квітня йшло швидко. Середньодекадна температура повітря 

перевищила багаторічну на 2,7°С, з третьої декади почалось різке          

потепління. Останній весняний заморозок в повітрі та на поверхні ґрунту був 24 

квітня (рис. 2.18). 

Літо настало на 12 діб раніше багаторічного строку, тривало 132 доби, з 

температурним режимом, в цілому, вище багаторічної норми. Середньомісячна 

температура травня перевищила норму на 5,1°С, червня – на 2,6°С, липня – на 

0,5°С, вересня – на 1,9°С. 
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Рис. 2.18 Гідротермічні умови у Донецькій ДСГДС у 2013 р. (за даними 

Донецького ОЦГ) 

 

Максимальна температура повітря (35,2°С) спостерігалась 27 червня, 

мінімальна (6,0°С) – 27 квітня. Підвищений температурний режим влітку 

негативно впливав на розвиток рослин. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2014 р. Березень в основному був 

прохолодний, хмарний, іноді з проясненнями, опадами у вигляді снігу, мокрого 

снігу та дощу (рис. 2.19). 

Початок квітня був помірно теплий, часом прохолодний з незначними 

заморозками на поверхні ґрунту. Середньомісячна температура повітря виявилась 

на 2,4ºС вище за норму та склала 11,3ºС. Сума опадів за місяць склала 23,3 мм, що 

на 15,7 мм нижче за  середньобагаторічній показник (39 мм). 

В травні переважала тепла, суха погода. Середньомісячна температура 

повітря склала 18,8ºС, що на 3,2ºС вище норми (15,6ºС). Сума опадів за місяць 

склала 69,9 мм. Відносна вологість повітря коливалась  в межах 35-86%. У червні 

спостерігалась нестійка, часто хмарна погода з короткочасними опадами погода. 

Сума опадів за місяць склала 134,1 мм. Середньодобова місячна температура 

повітря становила 19,0ºС, на 0,3ºС менше кліматичної норми. 
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Рис. 2.19 Гідротермічні умови у Донецькій ДСГДС у 2014 р. (за даними 

Донецького ОЦГ) 

 

Протягом липня спостерігалася спекотна погода з дощами. Сума опадів 

склала 50,2 мм. Середньодобова температура повітря становила 22,6ºС і 1,4ºС 

перевищила норму. 

Таким чином, погодні умови 2006-2015 рр. досліджень характеризувалися 

суттєвим варіюванням агрокліматичних показників, які спостерігалися в місцях 

проведення експерименту, загалом були досить інформативними і дали нам змогу 

встановити реакцію рослин озимих та ярих форм пшениці та ячменю, а також 

вівса на усі прояви погодних умов, які відмічаються в зоні північного Степу. 

 

2.3 Методика досліджень 

Експериментальна частина польових досліджень за темою дисертаційної 

роботи виконувалась: із пшеницею озимою – у лабораторії технології 

вирощування озимих зернових культур Інституту зернового господарства УААН 

(нині – ДУ ІСГСЗ НААН, на дослідному полі ДП ДГ «Дніпро»); із ячменем 

озимим і ярим, пшеницею ярою та вівсом – у дослідах лабораторії технології 

вирощування ярих зернових і зернобобових культур ДУ ІСГСЗ НААН (на 
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дослідному полі Ерастівської ДС); із ячменем ярим – у дослідах лабораторії 

селекції та насінництва зернових і технічних культур Кіровоградської ДСГДС 

НААН; із ярою пшеницею та ячменем – у дослідному полі Донецької ДСГДС 

НААН. 

Для детального дослідження особливостей формування агроценозів різних 

сортів озимих і ярих форм пшениці та ячменю, а також вівса, залежно від строків 

сівби, норм висіву, попередників, застосування біопрепаратів, мікродобрив, 

регуляторів росту, системи мінерального живлення та захисту рослин у дослідах 

висівали внесені до Реєстру сорти озимих та ярих зернових культур, 

рекомендовані для вирощування в степовій зоні України, а також речовини і 

препарати різного походження, що внесені до Переліку, у чіткій відповідності із 

регламентами їх застосування. 

Дослідження проводили у багатофакторних польових дослідах, закладених 

за методом послідовних ділянок, систематичним способом. Повторність у 

дослідах – три- та чотириразова. Площа облікової ділянки становила 40-80 м
2
. 

Підготовка ґрунту в передпосівний період залежала від попередника і була 

спрямована на максимальне збереження і накопичення вологи у ґрунті та 

знищення бур’янів. У дослідах із ячменем озимим після збирання пшениці озимої 

здійснювалось якісне подрібнення пожнивних решток та часткова їх заробка в 

ґрунт дисковими лущильниками або важкими дисковими боронами БДТ-7. У 

подальшому проводили мілкий обробіток ґрунту культиваторами КПЕ-3,8 на 

глибину 10-12 см. По мірі появи сходів бур’янів та випадання опадів 

застосовували боронування з метою знищення бур’янів, руйнування ґрунтової 

кірки та вирівнювання ґрунту. 

Обробіток ґрунту під ячмінь і пшеницю ярі, а також овес включав: після 

збирання попередника – дворазове дискування та оранку на глибину 20-22 см. 

Навесні боронували і проводили передпосівну культивацію. 

Сівбу здійснювали сівалкою СН-16 в агрегаті з трактором Т-25. Спосіб 

сівби зернових культур у досліді – суцільний рядковий, із шириною міжрядь 15 

см. Норма висіву насіння становила: по пару 4,5, а після інших попередників – 5,0 
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млн схожих насінин на 1 гектар. Глибина загортання насіння в ґрунт 5-6 см. З 

метою покращання умов для його проростання проводили ущільнення ґрунту 

кільчасто-шпоровими котками 3ККШ – 6А. 

Технологія вирощування озимих та ярих зернових культур була 

загальноприйнятою для північної частини Степу України, крім поставлених на 

вивчення питань та відповідала зональним і регіональним рекомендаціям. 

З метою визначення агробіологічних особливостей збільшення 

продуктивності озимих та ярих зернових культур за рахунок покращення 

існуючих і розробки нових ефективних прийомів підвищення адаптивності 

рослин різних сортів озимих і ярих форм пшениці та ячменю, а також вівса з 

урахуванням зміни погодних факторів, морфобіологічних особливостей сортів, їх 

реакції на застосування органічних та мінеральних добрив, а також регуляторів 

росту і біопрепаратів нами були проведені наступні дослідження. 

У досліді №1 «Екологічне випробування сортів озимих зернових культур» 

впродовж 2006-2009 рр. висівали 51 сорт пшениці озимої та 15 сортів ячменю 

озимого різних селекційних центрів. 

У досліді №2 «Продуктивність пшениці ярої залежно від строку сівби, 

глибини заробки насіння та фону мінерального живлення» впродовж 2009-      

2011 рр. висівали 2 сорти пшениці ярої – Спадщина та Харківська 30 у 2 строки 

(ранній та оптимальний) на 2 фонах мінерального живлення – 1. Без добрив 

(контроль); 2. N40P20K20 із 3 глибинами загортання насіння – 3-4; 5-6 та 7-8 см. 

У досліді №3 «Вплив різних систем захисту на продуктивність посівів 

пшениці ярої» впродовж 2010-2012 рр. висівали 2 сорти пшениці ярої – Спадщина 

та Харківська 30 на 6 варіантах системи захисту: 1. Контроль (без захисту); 2. 

Вітавакс 200 ФФ (2,5 л/т); 3. Фунгіцид тілт 250 ЕС (0,5 л/га), 4. Біофунгіцид агат 

25-К (14 г/га); 5. Тілт 250 ЕС (0,5 л/га) + агат 25-К (14 г/га); 6. Тілт 250 ЕС (0,5 

л/га) + агат 25-К (14 г/га) + гербіцид гранстар 75 (0,015 кг/га). 

У досліді №4 «Екологічне випробування сортів ярих зернових культур» 

впродовж 2010-2015 рр. висівали 8 сортів пшениці ярої, 49 сортів ячменю ярого та 

8 сортів вівса різних селекційних центрів. 
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У досліді №5 «Вплив попередників та норми висіву на продуктивність 

ячменю ярого плівчастого та голозерного» впродовж 2011-2013 рр. висівали 

ячмінь ярий плівчастий (сорт Статок) та голозерний (сорт Ґатунок) після 3 

попередників (пшениця озима, соя, соняшник) із 5 нормами висіву насіння – (4,0; 

4,5; 5,0; 5,5 і 6,0 млн сх. зерен/га). 

У досліді №6 «Продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневого 

підживлення рослин мікроелементними та рістрегулюючими препаратами на 

різних фонах мінерального живлення» впродовж 2012-2014 рр. висівали ячмінь 

ярий сорту Ілот на 4 фонах мінерального живлення – (1. Без добрив (контроль); 2. 

N30P30K30; 3. N45P45K45; 4. N60P60K60) із 5 варіантами обприскування посівів 

водними розчинами добрив та рістрегулюючих препаратів – (1. Контроль 

(обприскування водою); 2. Аміачна селітра, 20 кг/га д.р.; 3. Реаком, 4 л/га; 4. 

Антистрес, 1,7 л/га; 5. Деймос, 1,5 л/га). 

У досліді №7 «Продуктивність пшениці ярої залежно від строку сівби, 

норми висіву насіння та режиму мінерального живлення» впродовж 2013-2015 рр. 

висівали сорт пшениці ярої Спадщина у 2 строки (ранній та через 5 діб) на 2 

фонах мінерального живлення – 1. Без добрив (контроль); 2. N40P20K20 із 3 

нормами висіву насіння – 4, 5 і 6 млн сх. зерен/га. 

У досліді №8 «Вплив стимуляторів росту на формування врожайності зерна 

пшениці ярої на різних фонах мінеральних добрив» впродовж 2013-2015 рр. 

висівали сорт пшениці ярої Спадщина на 4 варіантах застосування РРР –               

1. Контроль (обробка насіння водою); 2. Обробка насіння Е.К.О. Стим PREMIUM 

(1 л/т); 3. Обприскування рослин Е.К.О. Стим PREMIUM у фазі кущіння (1 л/га); 

4. Комплексне застосування Е.К.О. Стим PREMIUM: обробка насіння (1 л/т) + 

обприскування рослин у фазі кущіння (1л/га) на 2 фонах мінерального живлення –

1. N20P20K20; 2. N40P40K40. 

У досліді №9 «Формування продуктивності ячменю озимого та ярого 

залежно від строків сівби та рівня мінерального живлення» впродовж 2013-     

2015 рр. висівали сорти ячменю: озимого-дворучки – Достойний (сівба восени та 

навесні), ярого – Ілот (сівба навесні) на 3 фонах мінерального живлення – 1. Без 
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добрив (контроль); 2. N30P30K30; 3. N60P60K60 із 4 варіантами обробки насіння –      

1. Контроль (обробка водою); 2. Реаком, 4 л/т; 3. Антистрес, 0,3 л/т; 4. Деймос,  

0,6 л/т. 

У досліді №10 «Вплив регулятора росту та комплексного мікродобрива на 

формування врожайності та якості зерна ячменю ярого на різних фонах 

мінеральних добрив» впродовж 2013-2015 рр. на 2 фонах удобрення –                  

(1. N30P30K30; 2. N60P60K60) досліджували вплив регуляторів росту рослин – 

Вимпел, Вимпел-К та комплексних рідких мікродобрив – Оракул насіння, Оракул 

мультикомплекс, Оракул хелат міді та Оракул біомарганець на формування 

врожайності та якості зерна ячменю ярого (сорт Галактик) згідно такої схеми: 

№ 

вар. 

Обробка насіння Обприскування рослин у фазі 

Вим-

пел-К,  

г/т 

Оракул  

насіння, 

л/т 

кущіння вихід в трубку 

Вимпел, 

г/га 

Оракул 
Вимпел, 

г/га 

Оракул 

мультиком-

плекс, л/га 

хелат  

міді, л/га 

мультиком-

плекс, л/га 

біомарга-

нець, л/га 

1. – – – – – – – – 

2. 500  1 500  – – – – – 

3. 500  1 500  1 – – – – 

4. 500 1 500 1 1 – – – 

5. 500 1 500 – – 500 – – 

6. 500  1 500  1 – 500  – – 

7. 500  1 500  1 – 500  1 – 

8. 500  1 500  1 1 500  1 2 

 

У досліді №11 «Вплив мінеральних добрив, мікродобрива та попередників 

на підвищення врожайності та поліпшення якості зерна вівса голозерного» 

впродовж 2013-2015 рр. висівали овес голозерний (сорт Скарб України) після 3 

попередників (пшениця озима, кукурудза та соняшник), що включав 12 варіантів 

застосування мінеральних добрив та обприскування посівів мікродобривом 

реаком Плюс (4 л/га), а саме: 

1. Без добрив (контроль). 

2. N20P20K20. 

3. N40P40K40. 

4. N30 (Л) (локальне підживлення у фазі кущіння). 

5. N20P20K20 + N30 (Л). 
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6. N40P40K40 + N30 (Л). 

7. Реаком Плюс (обприскування рослин). 

8. N20P20K20 + реаком Плюс (обприскування рослин). 

9. N40P40K40 + реаком Плюс (обприскування рослин). 

10. N30 (Л) + реаком Плюс (обприскування рослин). 

11. N20P20K20 + N30 (Л) + реаком Плюс (обприскування рослин). 

12. N40P40K40 + N30 (Л) + реаком Плюс (обприскування рослин). 

 У досліді №12 «Ефективність застосування органічних та мінеральних 

добрив у технології вирощування ярих зернових культур», який проводили в 

Донецькій ДСГДС впродовж 2012-2014 рр. висівали пшеницю яру (сорт 

Харківська 23) та ячмінь ярий (сорт Донецький 14) після попередника горох на 4 

фонах мінерального живлення – 1. Без добрив (контроль); 2. N30 (аміачна селітра); 

3. N30 (аміак безводний); 4. Гранульований біогумус, 250 кг/га. Дослід 

двофакторний, повторність трикратна, розмір посівної ділянки 0,12 га, облікової – 

0,08 га. Ґрунт дослідного поля – чорнозем звичайний важкосуглинковий з вмістом 

гумусу в шарі 0-30 см – 4,5%. Валовий вміст основних поживних речовин: N – 

0,28-0,31%, Р2О5 – 0,16-0,18%, К2О – 1,8-2,0 %. 

У досліді №13 «Вплив мульчування ґрунту рослинними рештками 

колосових культур на вологозабезпеченість та продуктивність ячменю ярого» 

впродовж 2012-2014 рр. висівали сорт ячменю ярого Ілот за двох способів сівби – 

1. Звичайний рядковий, ширина міжрядь 15 см; 2. Широкорядний, ширина 

міжрядь 30 см на 2 фонах мінерального живлення – 1. N30P30K30; 2. N60P60K60. 

Згідно Постанови Загальних зборів Української академії аграрних наук від 

22 листопада 2007 р. щодо проблем і перспектив розвитку галузі землеробства 

України та Наказу № 05 від 23 січня 2008 р. дослідне господарство «Дніпро» 

Інституту зернового господарства було визначене базовим для відпрацювання 

новітніх технологій обробітку ґрунту. У зв’язку з цим у дослідному господарстві 

«Дніпро» ІЗГ УААН (Дніпропетровська обл.) на визначеному полі №7 (відділок 

№2) було закладено виробничий дослід №14 «Ефективність технологій 

мінімального обробітку ґрунту». Дослідження проводили протягом 2008-2010 рр. 
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у ланці сівозміни: горох – пшениця озима – кукурудза на зерно. Дослід 

однофакторний, повторність двократна, розмір посівної ділянки 1,76 га, облікової 

– 0,38 га. Загальна площа під дослідом 11 га. Розмір ділянок варіантів технологій 

обробітку – 1,12 га. Ґрунт дослідного поля – чорнозем звичайний 

важкосуглинковий з вмістом гумусу в шарі 0-30 см – 4,1%, нітратного азоту – 

11,5, рухомих сполук фосфору – 133, калію – 137 мг/кг. У посівах пшениці озимої 

застосовували 3 способи обробітку ґрунту і сівби – (1. Нульовий обробіток, сівба з 

використанням посівного комплексу АТД-6.35; 2. Мілкий обробіток БДВ-7 на 8-

10 см та безполицеве (плоскорізне) розпушування комбінованим агрегатом КР-4,5 

на 10-12 см, передпосівна культивація КПС-4 на 6-8 см, сівба АТД-6.35. Інші 

елементи агротехніки – загальноприйняті для зони Степу; 3. Мілкий обробіток 

БДВ-7  на 8-10 см та безполицеве розпушування комбінованим агрегатом КР-4,5 

на 10-12 см, передпосівна культивація КПС-4 на 6-8 см, сівба СЗ-3,6). 

Мінеральні добрива, які використовували у дослідах із озимими та ярими 

зерновими культурами застосовували таким чином: нітроамофоску (16,0% д.р.) 

вносили в передпосівну культивацію, аміачну селітру (34,7% д.р.) – в 

передпосівну культивацію або наприкінці фази кущіння – на початку фази виходу 

рослин в трубку локально (Л) за допомогою дискової сівалки. Безводний аміак 

(82,3% д.р.) вносили восени (18-20 листопада) агрегатом по внесенню безводного 

аміаку Case DMI, оснащеним електронною дозуючою системою контролю 

витрати аміаку Raven. Гранульований біогумус вносили одночасно із сівбою 

дисковою сівалкою. 

Біогумус – органічне добриво, яке виготовляється за допомогою дощових 

черв’яків «Старатель». Містить у збалансованому співвідношенні комплекс 

необхідних речовин живлення та мікроелементів, ферменти, ґрунтові 

антибіотики, вітаміни, гормони росту й розвитку рослин. Біогумус не містить в 

собі патогенну мікрофлору, яйця гельмінтів, личинки синантропних мух, насіння 

бур’янів і має наступні показники: вологість – 38,96%; вміст органічної речовини 

в перерахунку на вуглець – 12,34 %; масова частка азоту – 1,08 %; фосфору – 1,64; 

калію – 1,21 %; рН – 7,6. 
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Е.К.О. Стим Premium – комплексний, багатокомпонентний препарат для 

передпосівної обробки насіння і позакореневого підживлення рослин на основі 

гумату калію, що має властивості стимулятора росту та в своєму складі містить: 

гумінові кислоти – 75 г/л; N – 4,8 г/л; P2O5 – 1,2 г/л; К – 50 г/л; Са – 2,0 г/л; Mg – 

0,4 г/л; В – 5,0 г/л, Cu – 0,08 г/л; Mn – 0,15 г/л; Zn – 0,06 г/л; Со – 0,0004 г/л; Мо – 

0,0001 г/л; бурштинова кислота – 20 г/л. 

Реаком Плюс – рідка композиція макроелементів: N – 130-150 г/л; P2O5 – 45-

55 г/л; K2O – 70-90 г/л та хелатів мікроелементів: S – 15 г/л; Zn – 4-10 г/л; Cu – 5-

10 г/л; B – 1-2 г/л; Mo – 0,02-0,07 г/л; Co – 0,009-0,02 г/л. 

Антистрес – плівкоутворюючий регулятор росту рослин з підвищеною кріо- 

та фунгіпротекторною і адаптогенною дією. Включає в своєму складі марс ЕL, 

диметилсульфоксид, гліцерин, P2O5, К і гумінові кислоти. 

Деймос – плівкоутворюючий двохкомпозиційний препарат із 

стимулюючими, фунгіцидними і антиоксидантними властивостями. Включає 

полімерний препарат марс ЕL; цидисепт – антибіотик; диметилсульфоксид – 

розчинник; бішофіт – природний мінерал з великою кількістю життєнеобхідних 

мікроелементів; стевія – рослинна витяжка з фунгіцидною, антибактеріальною і 

антивірусною активністю. 

Вимпел і Вимпел-К – комплексні природно-синтетичні препарати 

контактно-системної з наявністю солей гумінових кислот та призначені для 

обробки насіння і вегетуючих рослин. Мають властивості стимулятора росту, 

адаптогену, кріо- та термопротектора, антистресанта, прилипача, інгібітора 

хвороб і активатора ґрунту. 

Оракул насіння (для обробки насіння), Оракул мультикомплекс (для 

позакореневого підживлення рослин) – комплексні універсальні рідкі добрива, що 

в своєму складі містять: N – 20-184 г/л; P2O5 – 66-99 г/л; K2O – 44-65 г/л; SO3 – 36-

57 г/л; Fe – 6-15 г/л; Cu – 5,4-8,0 г/л; Zn – 5,4-8,0 г/л; B – 1,8-6,0 г/л; Mn – 6,0-      

15 г/л; Co – 0,05-0,10 г/л; Mo – 0,12-0,40 г/л. 

Оракул хелат міді та Оракул біомарганець – концентровані мікродобрива в 

хелатній формі призначені для позакореневого підживлення рослин, перший з 
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яких у своєму складі містить Cu – 100 г/л; N – 89 г/л; SO3 – 126 г/л; коламін –    

200 г/л, а другий – Mn – 50 г/л; N – 30 г/л; SO3 – 75 г/л; амінокислоти – 139 г/л. 

Догляд за посівами включав при необхідності застосування хімічних 

препаратів для захисту рослин від шкідників хвороб та бур’янів, згідно з 

існуючими зональними рекомендаціями. Обприскування рослин проводили 

ранцевим обприскувачем. Збирання врожаю здійснювали шляхом прямого 

комбайнування. Зібраний з кожного варіанту врожай зерна підлягав 

поділяночному зважуванню і перерахунку на стандартну чистоту і вологість 

зерна. 

З метою детальнішого вивчення та наукового обґрунтування особливостей 

росту і розвитку рослин озимих та ярих зернових культур залежно від прийомів, 

що вивчали і отримання достовірних у дослідах результатів, ми проводили 

наступні спостереження, дослідження та аналізи, що включали: 

1. Фенологічні спостереження за настанням фаз росту та розвитку рослин. 

Відмічали початок і повну появу сходів, кущіння, вихід у трубку, колосіння 

(викидання волоті), цвітіння, молочний стан, воскову та повну стиглість зерна. 

Початок фази визначали при її настанні у 10% рослин, повну – 75%. 

2. Облік густоти стояння рослин визначали по всіх варіантах досліду на 10-

15 добу після появи сходів, у фазі кущіння, (перед припиненням осінньої та в 

період відновлення весняної вегетації озимих), у фазі виходу рослин в трубку і 

колосіння (викидання волоті вівса), в період стиглості зерна перед збиранням на 

постійно закріплених ділянках площею 0,25 м
2
 в чотириразовій повторності. 

3. Для визначення збиральної густоти стояння рослин у фазі повної 

стиглості зерна рослини із закріплених ділянок усіх варіантів досліду викопували, 

зв’язували у снопи і зберігали для детального лабораторного аналізу з метою 

визначення структурних елементів урожайності. Пробні снопи брали з кожної 

ділянки двох суміжних повторень. Аналіз снопових зразків проводили за 

розробленою в ДУ ІСГСЗ НААН методикою згідно якої рослини у снопах 

спочатку розподіляли на класи за кількістю продуктивних пагонів, а потім 

детально аналізували з використанням спеціального методу мікроструктурного 
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аналізу. 

4. Облік приросту вегетативної маси рослин проводили в динаміці шляхом 

відбору рослинних проб із площі 0,25 м
2 
по діагоналі ділянки, у чотирьох місцях, з 

двох суміжних рядків несуміжних повторень на спеціально закріплених ділянках, 

які були найбільш типовими за густотою. Відбір здійснювали в період появи 

повних сходів, кущіння, (перед припиненням осінньої та через 10-15 діб після 

відновлення весняної вегетації озимих), у фазі виходу рослин в трубку, колосіння 

(викидання волоті вівса) та в період воскової стиглості зерна. Аналіз проб 

проводили за такими показниками як кількість рослин і пагонів у пробі, 

фіксувалася висота рослин. Масу абсолютно-сухої надземної частини рослин 

визначали так: проби рослин зважували, висушували при температурі 105˚С до 

незмінної маси і перераховували на абсолютно суху масу 100 рослин. 

5. Визначення глибини залягання вузла кущіння озимих проводили в період 

появи у рослин 2-3 пагонів. Для отримання більш точних даних по цьому 

показнику перед відбором проб надземну масу рослин зрізали на рівні ґрунту, 

після чого викопували і зв’язували в пучки або клали в заздалегідь приготовлені 

пакети. В лабораторії здійснювали наступні виміри: глибини залягання насіння 

(від зрізу до насінини), глибини залягання вузла кущіння (від зрізу до вузла 

кущіння), довжини підземного коренеподібного міжвузля епікотиля (від вузла 

кущіння до насінини). 

6. Визначення загальної кущистості рослин проводили до фази виходу 

рослин в трубку, тобто коли кущіння в основному вже закінчувалося. В цей час 

визначалася і загальна кущистість по всіх варіантах досліду. На відібраних 

рослинних зразках окремо для кожної проби робили підрахунок рослин і стебел. 

Коефіцієнт кущіння визначали діленням загальної кількості стебел на кількість 

рослин у пробі. 

7. Визначення продуктивної кущистості проводили у фазі воскової 

стиглості зерна у рослин. Проби відбирали по всіх варіантах досліду, що 

відрізнялися за строками сівби та рівнем і строками проведення азотних 

підживлень. Продуктивну кущистість обчислювали шляхом ділення загальної 
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кількості нормально розвинутих продуктивних стебел на загальну кількість 

рослин у пробі. 

8. Визначення вологості ґрунту здійснювали шляхом відбору проб ґрунтовим 

буром у трьох місцях по діагоналі ділянки в динаміці у посіві під рослинами 

озимих і ярих зернових культур в основні періоди та фази їх росту і розвитку: 

перед сівбою (фонова) та в період кущіння, (перед припиненням осінньої та в 

період відновлення весняної вегетації озимих), у фазі виходу рослин в трубку, 

колосіння (викидання волоті вівса) і повної стиглості зерна на глибину 1,5 м через 

кожні 10 см термостатно-ваговим методом (ГОСТ 5180-84). 

9. Оцінку стійкості рослин до вилягання проводили на основі спостережень, 

починаючи з моменту появи полеглих рослин у посівах. В цих випадках ступінь 

полягання на ділянках відмічалася в той же або на наступний день (наприклад, 

після дощу, сильного вітру тощо), а потім знову через визначений проміжок часу, 

коли рослини в посіві в тій чи іншій мірі зможуть оправитися від вилягання. 

Стійкість до вилягання оцінювали окомірно за п’ятибальною шкалою. При 

кожному визначенні відмічали дату і фазу розвитку рослин. Остаточну оцінку 

стійкості рослин до вилягання здійснювали перед збиранням з урахуванням всіх 

попередніх спостережень. Оцінку проводили по варіантах і повторностях окремо 

в цілих балах, а середню виводили з точністю до 0,1. 

10. Відбір зразків для визначення структури врожаю здійснювали в період 

настання фази воскової стиглості зерна. З кожного варіанту в двох місцях ділянки 

відбирали по два суміжних рядки довжиною 0,5 м. Проби рослин викопували і 

обережно очищали від землі для того, щоб зберегти цілісність кожного окремого 

куща. Кожну пару рядків зв’язували в окремі снопики, до яких прикріплювали 

відповідні етикетки. 

11. Оцінку забур’яненості посівів проводили по варіантах з різними строками 

сівби та різними дозами і строками азотних підживлень. Обстеження робили не 

менше трьох разів: перед припиненням осінньої вегетації озимих, у фазі колосіння 

(викидання волоті вівса) і перед збиранням, а також в інші строки, коли 

забур’яненість у посівах проявлялася сильнішою мірою. Балами відмічали ступінь 
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забур’яненості і визначали їх видовий склад. Балом 1 відмічали слабку 

забур’яненість посівів, коли бур’яни займали загалом не більше 5% площі; 2 – 

середня забур’яненість – бур’яни губляться в масі культурних рослин, займаючи 

площу від 5 до 20%; 3 – бур’яни засмічують посіви сильною мірою, але не 

переважають над ними; 4 – бур’яни суцільною масою покривають ділянки і їх 

кількість значно перевищує кількість культурних рослин. Крім візуальної оцінки 

проводили також спеціальний облік забур’яненості посівів. 

12. У лабораторії родючості ґрунтів ДУ ІСГСЗ НААН згідно з діючими 

ДСТУ та у відповідності до загальноприйнятих методик проводилися агрохімічні 

аналізи ґрунту і зерна. Зразки ґрунту з ділянок досліду відбирали та готували до 

аналізів згідно з ГОСТ 28168-89 та ДСТУ ISO 11464-2001. Визначали такі 

показники: вміст гумусу за І. В. Тюріним (ГОСТ 26213-91), гідролітичну 

кислотність за Г. Каппеном (ГОСТ 26212-91), рН сольової витяжки – 

іонометричним методом (ГОСТ 26483-85), ємність поглинання ґрунту (за К. К. 

Гедройцом), вміст нітратного азоту – іонометричним методом (ГОСТ 26951-86), 

рухомого фосфору і калію – за Ф. В. Чириковим (ГОСТ 26204-91). 

13. Динаміку асимілюючої площі листків визначали у фенологічні фази 

шляхом множення довжини листкової пластинки на її ширину і на коефіцієнт 0,65 

та фотосинтетичного потенціалу, який розраховували шляхом множення 

середньої площі листків на 1 га на кількість діб у період між першим і останнім 

обліками (за А. О. Ничипоровичем). Показник чистої продуктивності фотосинтезу 

визначали по основних міжфазних періодах розвитку озимої пшениці (г/м
2
 за 

добу) за формулою Кідда, Веста, Бріггса: 

Фч.пр = (В2 – В1) / ((Л1 + Л2)/2)×Т, 

де В1 і В2 – маса сухої речовини рослин на початку і наприкінці облікового 

періоду Т (діб); 

(Л1+Л2)/2 – середня площа листкової поверхні на початку і наприкінці того ж 

облікового періоду. 

14. Ступінь ураження рослин хворобами та пошкодженість шкідниками 

визначали за шкалою Т. Д. Страхова, Е. Е. Гешеле. 
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15. Облік урожайності здійснювали шляхом скошування і обмолоту зерна з 

усієї облікової площі кожної ділянки у фазі повної стиглості комбайном Sampo 

500 з подальшим зважуванням. Зерно з кожної ділянки зважували з точністю до 

0,05 кг. Разом з цим визначали вологість і засміченість зерна. Отримані дані 

перераховували на стандартну вологість зерна (14%) та 100% чистоту. 

16. Технологічні якості зерна визначали у лабораторії якості зерна ДУ ІСГСЗ 

НААН згідно діючих ДСТУ. Визначали такі показники якості: вміст білка в зерні 

– методом інфрачервоної спектроскопії (ГОСТ 10846-91), крохмалю – 

поляриметричним методом за Еверсом (ДСТУ 46.045.2003); кількість та якість 

клейковини визначали шляхом ручного відмивання у воді (ГОСТ 13586.1-68); 

масу 1000 зерен (ДСТУ 4138-2002), натуру (з використанням пурки на 1000 мл 

згідно ГОСТ 10840-64). 

17.  Економічну ефективність вирощування озимих та ярих зернових культур 

залежно від прийомів, які вивчали в досліді визначали відповідно до існуючих 

методик разом із науковими співробітниками лабораторії економічних та 

маркетингових досліджень ДУ Інститут сільського господарства степової зони 

НААН та технологічних карт і оцінювали згідно з діючими цінами 2015 

маркетингового року. 

18.  Енергетичну ефективність технологій вирощування оцінювали за 

сукупними витратами енергії, енергетичною цінністю зерна, коефіцієнтом 

енергетичної ефективності за методиками ДУ ІСГСЗ НААН України. 

19. Математичну обробку, узагальнення і аналіз експериментальних 

результатів польових і лабораторних дослідів, а також різних супутніх 

спостережень і досліджень проводили дисперсійним, кореляційним, статистичним 

та регресійним методами з використанням загальнодоступних спеціальних 

комп’ютерних програм. 

 

Висновки до розділу 2 

Таким чином, слід відмітити, що дослідження за темою дисертаційної 

роботи проведені в типових для північного Степу ґрунтово-кліматичних умовах 
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шляхом закладки польових і лабораторно-польових дослідів за сучасними 

методиками. 

Вони є достовірними, мають новизну, високе наукове і виробниче значення. 

Одержані експериментальні результати перевірені у виробничих умовах і 

впроваджені в господарствах різних форм власності, що забезпечує збільшення 

валових зборів зерна високої якості. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ВПЛИВ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ЗАХОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 

 

Метеорологічні умови як важливий фактор оптимізації технології 

вирощування зернових культур та ресурс реалізації їхнього продуктивного 

потенціалу мають значні відмінності не лише в окремих природно-кліматичних 

зонах, але й у межах останніх. Це вимагає врахування при визначенні 

найсприятливіших виробничих зон, підборі відповідних технологій та окремих їх 

складових елементів. 

Територія основних регіонів зерновиробництва зони Степу України, а також 

областей, що входять до її складу, у більшості своїй характеризується 

малосприятливими кліматичними умовами. Часта повторюваність небезпечних 

для с.-г. виробництва явищ погоди, зокрема суховії, різкі коливання 

температурного режиму і рівня вологозабезпеченості вимагають дослідження 

шляхів зниження негативного впливу метеорологічних умов на формування 

високої продуктивності зернових культур і підвищення валових зборів зерна до 

оптимальних показників у зоні недостатнього зволоження. 

 

3.1 Агрокліматичний потенціал зони Степу 

Степова зона України займає площу 240,2 тис. км
2
, що складає близько 40% 

простору держави. Значна протяжність цієї території обумовлює її неоднорідність 

за природними умовами – геоморфологічними, літогранулометричними, 

кліматичними, що знаходить відповідне відображення в ґрунтах та їх 

агровиробничих якостях. Неоднорідність степової території в агрокліматичному 

відношенні обумовлює необхідність районування технологій та сортів озимих і 

ярих зернових культур за ґрунтово-екологічними ресурсами з метою їх 

ефективного використання [1]. 
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Відмінності гідротермічних і агрокліматичних умов спричиняють 

неоднаковий рівень забезпечення рослин сонячною інсоляцією, теплом, 

поживними речовинами і, що найголовніше – вологою. Відомо, що сорти цих 

культур, які відрізняються тривалістю вегетаційного періоду, формують різний 

габітус рослин, що відображається, в першу чергу, у ростових процесах, розмірах 

листового апарату, потужності кореневої системи та інших біометричних і 

морфологічних показниках, що у свою чергу позначається на рівні 

водоспоживання рослин, забезпеченні їх поживними речовинами і здатності до 

формування найвищої продуктивності агроценозу. 

В якості пріоритетного кліматичного критерію ресурсів 

вологозабезпечення, природи й енергетики ґрунтоутворення та родючості ґрунтів 

для зонування степової території вчені-кліматологи пропонують використовувати 

відносний показник – гідротермічний коефіцієнт Селянінова (ГТК), який являє 

собою співвідношення між кількістю опадів за період, коли температура повітря 

вище 10ºС, і сумою температур за цей період, помножене на 10. У межах України 

тривалість цього періоду не збігається, тому для дотримання принципу єдиної 

відміни взято проміжок часу травень-вересень. Між показником ГТКV-IX і вмістом 

гумусу у степових ґрунтах існує висока щільність зв’язку (R = 0,94-0,98), що дає 

можливість використати його як критерій для диференціації степової території на 

ґрунтово-екологічні підрозділи. 

Середньорічні кліматичні умови Степової території коливаються в широких 

межах – ГТК за травень-вересень змінюється від 0,89 до 0,45, річна кількість 

опадів – від 310 до 520 мм, у т.ч. за травень-вересень – 140-265 мм; середня 

температура січня – від -7,9 до -0,7ºС, липня – від 20,8 до 23,7ºС, сума середніх 

добових температур вище 10ºС за ТПР складає 2800-3500ºС, у т.ч. за травень-

вересень 2750-3050ºС; тривалість періодів із середньодобовою температурою 

повітря понад 0ºС – 250-300, 5ºС – 210-245, 10ºС – 160-195, 15ºС – 120-145, 

безморозного – 160-220 діб [1]. 

Таким чином, для нормального росту і розвитку озимих і ярих зернових 

колосових культур в Степу України, існують реальні умови достатнього 
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теплозабезпечення, проте запаси вологи в ґрунті, які формуються виключно за 

рахунок опадів, а тим більше їх розподіл за фазами розвитку, особливо в 

критичний за водоспоживанням період виявляється недостатнім. 

Північний Степ диференціюється на 3 підзони – 1) північну недостатньо 

зволожену з ГТКV-IX = 0,83-0,89; 2) північно-центральну помірно посушливу з 

ГТКV-IX = 0,76-0,82; 3) південно-центральну посушливу з ГТКV-IX = 0,68-0,75. Зона 

південного Степу характеризується помірно посушливим кліматом з ГТКV-IX = 

0,61-0,67. Зона Сухого Степу поділяється на 2 підзони: 1) суху (ГТКV-IX = 0,52-

0,60) і 2) дуже суху (ГТКV-IX = 0,45-0,51) [1]. 

Зона Степу України входить у степову атлантико-континентальну область 

клімату. Клімат цього регіону характеризується найбільшою континентальністю. 

Серед найрізноманітніших природних багатств вагоме місце займають кліматичні 

ресурси, у першу чергу, сонячне тепло і волога. Від того, як вони 

використовуються, багато в чому залежать результати господарської діяльності. 

В Степовій частині території України ресурсів тепла достатньо для 

вирощування зернових культур, зокрема, озимих і ярих форм пшениці, ячменю, а 

також вівса. Проте, умови зволоження тут дуже обмежені, тому вирощування 

ярих зернових культур в південному Степу може бути ефективним лише при 

зрошенні [1-6]. 

Одержання високих урожаїв с.-г. культур в Степу України в значній мірі 

залежить від накопичення і правильного використання ґрунтової вологи. 

Головним джерелом її поповнення є атмосферні опади. Розподіл їх як по 

кількості, так і в часі випадання тут дуже нерівномірний. У ТПР (квітень – 

жовтень) опади мають особливо важливе значення для сільського господарства. У 

цей час нерідко спостерігаються зливи в супроводі граду, гроз, шквалистого 

посилення вітру та буревіїв, що приводять до значних збитків [1]. 

Як між зонами, так і між окремими областями, районами і навіть в одному 

господарстві опади розподіляються вкрай нерівномірно. Від опадів у ХПР в 

степовій зоні України в ґрунт потрапляє 65-75% вологи. 

З несприятливих для землеробства умов найбільш істотними є періодичні 
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посухи, суховії, пилові бурі та нестійкість снігового покриву і температурного 

режиму в холодний період року. У південному Степу майже щорічно бувають 

бездощові періоди різної тривалості, що приводять, як правило, до ґрунтової 

посухи. Згубно впливає на стан посівів с.-г. культур і їх урожайність також і 

низька відносна вологість повітря (30% і менше) у поєднанні з високою 

температурою повітря  (30ºС і вище) і вітром понад 5 м/секунду. Середня 

багаторічна кількість діб із суховіями за квітень-жовтень становить: у північному 

Степу 40-52, у південному Степу – 25-35, імовірність бездощових періодів 

тривалістю 30 діб і більше за вегетаційний період – 20-40%, тобто 2-4 рази в 10 

років. Ступінь шкідливості суховіїв визначається їх інтенсивністю, тривалістю і 

станом посівів. Найбільш шкідливі суховії в період цвітіння та наливу зерна. 

Доведено, що найкращі умови для одержання високих урожаїв зернових культур 

створюються тоді, коли ГТК за відповідний період дорівнює 1,0-1,4. При значенні 

цього показника 0,6 і менше рослини пригнічуються посухою, а при значенні його 

1,6 і більше – перезволоженням. 

Раціональне ведення с.-г. виробництва можливе тільки за умови 

найповнішого використання природного потенціалу ґрунтів. Це зумовлює 

необхідність мати інформацію щодо таких важливих якісних показників 

земельних ресурсів як їхній агроґрунтовий потенціал для конкретних с.-г.  

культур [1]. 

За природної родючості ґрунтів агропотенціали пшениці озимої після 

зайнятого пару становлять від 1,0 до 3,7 т/га. Практично аналогічна 

продуктивність пшениці озимої після гороху на зерно. Агропотенціал пшениці 

озимої після попередника кукурудза МВС знижується на всіх ґрунтах. На 

амплітуду різниці впливають зволоженість ґрунту під час сівби і тривалість 

позитивних температур в осінній період. У зоні північного Степу по цьому 

попереднику зменшення врожайності відповідно зайнятого пару становить 20-

30%, що пов’язано як погіршенням вмісту вологи так і відносно коротким осіннім 

теплим періодом. На південь розрив поступово зменшується до 10% у зв’язку зі 

збільшенням тривалості вегетації і поліпшення за цей час вологості ґрунту 



96 

 

завдяки опадам. 

У зоні північного Степу агропотенціал пшениці озимої за природної 

родючості після стерньових колосових зменшується відносно зайнятого пару на 

20-35%, південного і Сухого – 20-30%. 

Рівень продуктивності пшениці озимої після зайнятого пару за ефективної 

родючості у межах від 1,8 до 4,5 т/га. У підзоні Північного Степу реалізація 

природного потенціалу становить 15-20% завдяки 150-180 кг д.р. NPK, а 

Центральному – 19-24% від внесення 120-180 кг д.р. NPK. Природний потенціал 

чорноземів південних і темно-каштанових ґрунтів пшениця озима реалізує на 17-

20% від 100-120 кг д.р. NPK, каштанових солонцюватих ґрунтів і солонців – на 

10-12% при використанні 90-110 кг д.р. NPK. 

Пшениця озима по чорному пару дає найвищий урожай, проте в розрахунку 

на рік за продуктивністю пшениці озимої він поступається всім попередникам. 

Слід відмітити незначне (8-14%) зростання продуктивності пшениці озимої 

на чорних парах за ефективної родючості. Проте чорний пар необхідний у 

структурі посівних площ у посушливих і сухих регіонах як гарант одержання 

сталих урожаїв пшениці озимої, що важливо в умовах ринку. 

У помірно посушливих і посушливих регіонах Степу його частина повинна 

становити 10-20%. При цьому забезпечується зростання виходу продукції з 1 га 

сівозмінної площі порівняно з площами без чорного пару. 

Потенціал врожаїв ячменю озимого має практично аналогічну до озимої 

пшениці залежність від запасів гумусу, ГТК, ксероморфності, щебінюватості, та 

інших супутніх факторів. 

Ячмінь ярий як друга за поширенням серед зернових культур вирощується 

на всій території Степу. Його біологічною особливістю є висока чутливість до 

родючості ґрунтів. Маючи відносно слаборозвинену кореневу систему, він добре 

реагує на рівень трофності, зумовлений як гранулометричним складом ґрунтів, 

так і рівнем використання добрив. Водночас ячмінь досить вимогливий до вологи, 

особливо до опадів за травень-червень, проте відносно добре витримує високі 

температури. У зв’язку з цим параметри його агропотенціалів природної і 
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ефективної родючості функціонально залежать від географії ґрунтово-

екологічних ресурсів. 

У межах кожного ареалу агропотенціали ячменю ярого диференціюються 

залежно від ступеню ксероморфності. На слабоксероморфних ґрунтах параметри 

агропотенціалу знижуються на 10-20%, середньоксеромрфних – на 25-30, 

сильноксероморфних – на 40-50%. Щебенюватість ще більше посилює 

посушливість місцезнаходжень і знижує родючість щебенюватих 

слабоксероморфних грунтів на 35-40%, середньоксероморфних – на 50-60, 

сильноксероморфних – на 65-75% відносно фону. 

Порівняно з агропотенціалом природної родючості при використанні 

добрив в оптимальних дозах продуктивність зростає на чорноземах звичайних на 

50-60%, чорноземах південних – на 40-50, темно-каштанових і каштанових 

ґрунтах – на 30-40%, що забезпечується внесенням на чорноземах звичайних 

глибоких помірно добре гумусоакумулятивних 150-200 кг/га д.р. NPK, на решті 

ґрунтів – у межах 100-150 кг/га. Окупність їх становить на чорноземах звичайних 

7-10 кг, чорноземах південних – 5-7, а на темно-каштанових і каштанових 

солонцюватих ґрунтах знижується до 4-6 кг зерна на 1 кг д.р. NPK. На 

ксероморфних і щебенюватих ґрунтах внесення добрив підвищує їх родючість, 

проте співвідношення між агропотенціалами ефективної і природної родючості 

залишається на рівні пропорцій для фонових ґрунтів. 

Таким чином, при проведені заходів щодо районування і оптимізації 

структурного складу сортів озимих і ярих форм пшениці та ячменю, а також вівса 

у конкретних регіонах степової зони необхідно враховувати агрокліматичні 

особливості території в сучасних умовах зміни клімату, що дасть змогу 

найповніше використати природні ресурси стосовно генетичного потенціалу 

культур. 

Так, значною неоднорідністю метеорологічних умов відзначаються окремі 

регіони й області Степу (дод. А-Д). 

Зокрема, за середньобагаторічними даними Українського Гідрометеоцентру 

різниця в показниках середньомісячної температури в областях Степової зони 
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становить 3ºС, змінюючись від 7,9ºС – у Луганській до 10,9ºС – в Автономній 

Республіці Крим, кількості опадів 127 мм (від 416 мм – у Херсонській до 543 мм – 

у Донецькій областях), а в ТПР відповідно – 1,6ºС і 99 мм, з мінімальними 

абсолютними величинами в Кіровоградській області (16,2ºС) та АР Крим (250 мм) 

і максимальними – в Херсонській (17,8ºС) та Кіровоградській (349 мм) областях. 

Найкраще забезпечені теплом АР Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська 

і Херсонська області, а найгірше – Кіровоградська. У відношенні ж вологи, 

навпаки, найкраще – Кіровоградська і певною мірою Донецька області, а 

найгірше – АР Крим та Херсонська область. 

Отже, для ґрунтово-кліматичної зони Степу України характерним є істотне 

коливання рівня тепло- і вологозабезпечення, коли протягом вегетації с.-г. 

культур періоди надмірного надходження тепла змінюються прохолодними, а 

надмірного зволоження, які обумовлені інтенсивними опадами у вигляді зливових 

дощів, тривалими посухами, що негативно впливає на ріст і розвиток рослин. 

Все це обумовлює безумовну актуальність проблеми встановлення 

залежності особливостей росту і розвитку рослин різних сортів озимих та ярих 

зернових культур від кліматичних ресурсів тих чи інших областей з метою 

визначення більш сприятливих регіонів вирощування та збільшення обсягів 

виробництва зерна. 

 

3.2 Концепція оптимізації виробництва зерна в контексті кліматичних 

змін 

Формування врожаю зернових колосових культур залежить від численних 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених факторів, рівнем реакції на умови 

середовища. Вирішальне значення при цьому відіграють умови 

вологозабезпеченості. Попри обмеженість складових агрокліматичних 

характеристик для озимих та ярих зернових культур, низькі кількісний і якісний 

рівні спостережень за впливом погодних умов на ефективність агротехнічних 

заходів, принципи агрометеорологічного обґрунтування формування врожаю 

зерна дають можливість підвищити обсяги його виробництва, враховуючи ступінь 
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нестабільності погодних умов окремих років. 

Отже, вважаємо доцільним провести детальний аналіз основних показників 

зерновиробництва озимих і ярих форм пшениці, ячменю, а також вівса у трьох 

областях північного Степу (Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій), у 

зоні Степу та Україні в цілому за останні 15 років (з 2000 по 2014 р.), а також 

визначити діапазон їх варіювання. 

Так, згідно даних Мінагрополітики та Держкомстату посівна площа всіх 

зернових та зернобобових культур у всіх областях, ґрунтово-кліматичних зонах, 

та Україні в цілому найменшою за обліковий період була у 2003 р., що 

пояснюється вкрай несприятливими погодними умовами зими 2002-2003 рр. Це 

призвело до значного зниження збиральної площі та формування найнижчої 

врожайності зерна в Україні (1,82 т/га) і особливо в Степу (1,45 т/га) та 

зменшення валового збору зерна за 15-річний обліковий період (дод. Е). 

Подібні, але менш чітко виражені несприятливі погодні умови, які мали 

локальний характер, спостерігалися також у 2000, 2007 та 2012 рр. і призвели до 

закономірного зниження врожайності та валових зборів зерна. 

Впродовж останніх років спостерігаються порівняно сприятливі погодні 

умови, що дають змогу аграріям нарощувати обсяги виробництва зерна. Так, у 

2014 р. врожайність зернових та зернобобових культур у Степу становила 3,21 

т/га, а в Україні – 4,37 т/га, що дало змогу отримати найбільший  за всю історію 

АПВ валовий збір зерна – 21 491,0 та 63 859,3 тис. т зерна відповідно. 

У Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях 

забезпечується стабільний ріст врожайності та валових зборів зерна, який в 

середньому становить 3,09; 2,64 та 2,48 т/га й 2 514,1; 2 708,8 та 1 802,5 тис. т. 

Аналіз відсоткового співвідношення валових зборів зерна всіх зернових та 

зернобобових культур в ґрунтово-кліматичних зонах свідчить про те, що степова 

зона та області північної її частини, незважаючи на гірші умови 

вологозабезпечення (порівняно з Лісостепом та Поліссям), становлять значну 

частку в зерновиробництві країни (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1 Відсоткове співвідношення валових зборів зерна всіх зернових та 

зернобобових культур в ґрунтово-кліматичних зонах та областях України 

(середнє за 2000-2014 рр.) 

 

Так, частка Кіровоградської, Дніпропетровської та Донецької областей у 

загальнодержавній структурі виробництва зернових та зернобобових культур в 

сумі становить понад 16,5%, а зони Степу – 41,3%. 

Для більш детального аналізу зерновиробництва варто розглянути 

показники врожайності окремих культур. Так, динаміка врожайності зерна 

пшениці озимої та ярої в північному Степу України свідчить про значні 

коливання продуктивності згаданих культур, що спричинені вкрай 

несприятливими погодними умовами, які особливо критично проявилися у      

2003 р., знизивши врожайність до мінімального за обліковий період показника в 

Степу – 0,94 т/га, а в цілому по Україні – до 1,47 т/га. 

Виробництво зерна пшениці багато в чому повторює закономірності, які 

характерні для валових зборів зерна всіх зернових та зернобобових культур, що 

пояснюється значною часткою впливу даного виду зернової продукції у 

загальнодержавному обсязі виробництва зерна. 

Та все ж, досить показовим є зростання частки виробництва зерна пшениці 

в зоні Степу (особливо в Дніпропетровській та Донецькій обл.), що сягає 7,98% 
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порівняно з валовим збором всіх зернових та зернобобових культур. 

Несприятливі погодні умови, які особливо критично проявилися у 2003 р. в 

Дніпропетровській та Кіровоградській обл. призвели до зниження врожайності 

зерна (0,63 та 0,72 т/га). Разом з тим, у більш сприятливих 2001, 2004, 2008 та 

2014 рр. спостерігалося зростання врожайності до 3,42-4,36 т/га. 

Збільшення середнього рівня врожайності цього виду продукції, поряд зі 

значними щорічними посівними площами закономірно веде до збільшення 

валових зборів зерна пшениці озимої в Кіровоградській, Дніпропетровській та 

Донецькій обл., і в цілому по степовій зоні, частка якої становить більше 

половини від загальнодержавного і сягає 51,07% (рис. 3.2, дод. Ж). 

 

Рис. 3.2 Відсоткове співвідношення валових зборів зерна пшениці озимої в 

ґрунтово-кліматичних зонах та областях України (середнє за 2000-2014 рр.) 

 

Що стосується показників продуктивності пшениці ярої, то відмічено їх 

періодичне варіювання подібне озимій, хоч і суттєво їй поступається. 

Якщо у озимих форм пшениці за 15-річний період врожайність варіює в 

межах від 2,0 до 4,0 т/га, то в ярих – від 1,0 до 2,5 т/га, що пояснюється низькою 

адаптивною здатністю культури до частого прояву посушливих умов Степу 

України. Так, у 2014 р. отримано найвищу врожайність пшениці ярої, яка у 

Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій обл. сягала 3,09; 2,45 та 2,09 
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т/га відповідно. 

Невелика врожайність та незначні площі, зайняті під пшеницею ярою в 

Степу впливають і на валові збори її зерна. Так, у Степу вирощується лише 7,54% 

загальнодержавного обсягу виробництва цього виду продукції. Показовим є те, 

що більше половини зерна пшениці ярої в Степу вирощується в трьох північних 

областях (Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій) (рис. 3.3, дод. З). 

 

Рис. 3.3 Відсоткове співвідношення валових зборів зерна пшениці ярої в ґрунтово-

кліматичних зонах та областях України (середнє за 2000-2014 рр.) 

 

Незважаючи на позитивну динаміку по збільшенню врожайності культури у 

сприятливі роки, все ж помітна тенденція до зменшення щорічних посівних площ 

зайнятих під пшеницею ярою, а отже й валових зборів її зерна. Суттєве 

збільшення посівної площі культури спостерігається лише в роки масового 

пересіву загиблих озимих і впродовж 2-3 років поступово зменшується. 

Динаміка врожайності зерна ячменю озимого та ярого в північному Степу 

України є подібним пшениці, що свідчить про значні її коливання спричинені 

комплексом несприятливих погодних умов 2003 та 2007 рр., які знизили 

врожайність до мінімального за обліковий період показника в Степу – 1,14 та 1,08 

т/га, а в цілому по Україні – до 1,49 та 1,46 т/га. Найбільшу ж врожайність 

отримано в 2001, 2008 та 2014 роках. 
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Обсяги виробництва зерна ячменю в цілому подібні до валових зборів зерна 

пшениці. Але тут варто відзначити певні особливості. Так, у загальному обсязі 

виробництва зерна ячменю співвідношення озимої форми до ярої становить 1 : 4, 

в той час як у пшениці – 24 : 1. 

Слід також відмітити значно більшу частку, яка припадає на зону Степу у 

загальнодержавному обсязі виробництва зерна і сягає 53,19%. Це пояснюється 

значними посівними площами та високою врожайністю даного виду зернової 

продукції. 

Несприятливі погодні умови, які особливо негативно проявилися у 2003 р. в 

Дніпропетровській та Кіровоградській обл. призвели до зниження врожайності 

зерна не тільки пшениці озимої, а й ячменю – до 0,63 та 0,72 т/га. У 

сприятливіших (2001, 2004, 2008 та 2014 рр.) – спостерігається зростання його 

врожайності до рівня 3,42-4,36 т/га. 

У зв’язку з підвищенням температурного режиму повітря взимку в останні 

роки у Степу спостерігається розширення посівних площ ячменю озимого. Так, 

якщо на початку 2000-х рр. його висівали в Україні на площі 300-500 тис. га, то 

починаючи з 2009 р. – 1,0-1,5 млн га. 

Досить показовим є значне зростання частки виробництва зерна в зоні 

Степу, що становить 84,20% від загальнодержавного обсягу і сягає понад 1,565 

млн тонн. Особливо стрімке нарощування виробництва даного виду продукції 

відмічено в Дніпропетровській та Кіровоградській обл., які поступаються лише 

Миколаївській та Одеській областям (рис. 3.4, дод. И). 

Наведені вище зміни погодних умов, які проявлялися також і в весняно-

літній період негативно впливали на врожайність ячменю ярого, яка навіть у 

сприятливі за гідротермічним режимом роки в Кіровоградській, 

Дніпропетровській та Донецькій обл. не перевищує 2,5-3,0 т/га, а в Степу і в 

цілому в Україні – 2,7 та 3,0 т/га. 

Помітна тенденція до зменшення щорічних посівних площ зайнятих під 

ячменем ярим, а отже й валових зборів його зерна. 
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Рис. 3.4 Відсоткове співвідношення валових зборів зерна ячменю озимого в 

ґрунтово-кліматичних зонах та областях України (середнє за 2000-2014 рр.) 

 

Так, якщо на початку 2000-х рр. його висівали в Степу на площі 1,9-2,0 млн 

га, а в Україні – 3,5-4,0 млн га, то впродовж останньої п’ятирічки ця культура 

займала відповідно 1,0-1,5 та 2,0-3,0 млн га. Подібно до пшениці ярої у ячменю 

збільшення посівної площі спостерігається лише в роки масового пересіву 

загиблих озимих. Разом з тим, варто відмітити значну частку, яка припадає на 

зону Степу у загальнодержавному обсязі виробництва зерна ячменю ярого і сягає 

45,25%, що відповідає рівню валового збору даного виду продукції у більш 

сприятливій за умовами вологозабезпечення лісостеповій зоні (рис. 3.5, дод. К). 

Стабільно високі показники щорічного виробництва зерна ячменю ярого 

утримує Дніпропетровська обл., дещо менші – Кіровоградська та Донецька 

області, які в сумі забезпечують майже половину валового збору зерна степової 

зони та понад 21% – загальнодержавного. 

Аналіз показників зернової продуктивності вівса свідчить, що навіть в 

умовах найпосушливішого 2007 р. урожайність зерна цієї культури не опускалася 

нижче 1,0 т/га, що свідчить про значний адаптивний потенціал. Попри 

недостатню увагу аграріїв (які більш орієнтовані на вирощування ячменю ярого) 

до культури вівса врожайність його стабільно знаходиться в межах 1,5-2,5 т/га. 
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Рис. 3.5 Відсоткове співвідношення валових зборів зерна ячменю ярого в 

ґрунтово-кліматичних зонах та областях України (середнє за 2000-2014 рр.) 

 

Спостерігається тенденція до зменшення щорічних посівних площ зайнятих 

під вівсом, а отже й валових зборів його зерна. Серед основних причин цього 

явища є значне скорочення поголів’я у тваринництві та недостатній розвиток 

переробної харчової промисловості, для якої овес є цінною сировиною. 

Так, 16,79% загальнодержавного обсягу виробництва зерна вівса припадає 

на зону Степу, причому близько третини – у трьох північних областях 

(Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій) (рис. 3. 6, дод. Л). 

Проведений детальний аналіз основних показників зерновиробництва 

озимих і ярих форм пшениці, ячменю, а також вівса у трьох областях північного 

Степу (Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій), у зоні Степу та Україні 

в цілому за останні 15 років (з 2000 по 2014 р.), дає всі підстави стверджувати, що 

для підвищення ефективності зерновиробництва у майбутньому важливо 

враховувати ступінь нестабільності прояву погодних умов окремих років, а також 

діапазон варіювання рівня врожайності культур. 

На перспективу, варто визначитися з площами посіву та місцем ярих форм 

ячменю, пшениці, а також вівса в структурі сівозмін та, розглянути можливість 

збільшення обсягів виробництва більш врожайних озимих форм. 
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Рис. 3.6 Відсоткове співвідношення валових зборів зерна вівса в ґрунтово-

кліматичних зонах та областях України (середнє за 2000-2014 рр.) 

 

Аналіз існуючих даних, дає підстави констатувати той факт, що в Степу 

України частота повторюваності сильного ступеня зрідженості і загибелі посівів 

озимих за зимовий період, а отже – й рівень зниження продуктивності рослин, 

значно поступається за обсягами майже щорічному недобору врожаю зерна ярих 

форм від весняно-літніх посух. 

Таким чином, приймаючи до уваги все вищевикладене варто відмітити, що 

лише обґрунтований підхід у організації вирощування озимих та ярих зернових 

культур в Степу і в Україні в цілому буде сприяти підвищенню стійкості озимих і 

ярих форм пшениці, ячменю, а також вівса до впливу несприятливих умов 

зовнішнього середовища, збільшенню обсягів виробництва зерна з високою 

якістю продукції. 

 

3.3 Сучасний стан розвитку ринку українського зерна 

Нині Україна є однією з найпотужніших с.-г. країн світу. За даними 

Мінагрополітики, Держкомстату та СОТ наша держава посідає 3 місце в світі за 

експортом зерна і має величезний нереалізований потенціал для збільшення 

обсягів виробництва та реалізації зерна на внутрішньому та зовнішньому ринку. 
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Тож, вважаємо доцільним провести детальний аналіз обсягів виробництва 

зерна в Україні за останні 15 років (з 2000 по 2014 р.), а також визначити баланс 

внутрішнього споживання та експорту цього виду продукції. 

Так, починаючи з 2000-х рр., коли в країні аграрне виробництво 

переформувалося із державного і колективного господарства у приватний бізнес, 

за 15 років Україна поступово стає одним з найбільших світових виробників та 

експортерів зернової продукції. Оскільки в попередньому підрозділі ми детально 

розглянули обсяги виробництва зерна як в розрізі окремих видів культур, їх форм, 

так і їх груп в цілому, то під час викладення матеріалу даного підрозділу 

вважаємо доцільним зупинитися на культурах, які є предметом наших досліджень 

без розбивки на озимі та ярі форми (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Показники зовнішньоекономічної діяльності за результатами експорту 

українського зерна пшениці, ячменю та вівса (2000-2015 МР) 

МР 

Пшениця озима та яра Ячмінь озимий та ярий Овес 

Об’єм, 

тис. т 

Сума, 

млн USD 

Об’єм, 

тис. т 

Сума, 

млн USD 

Об’єм, 

тис. т 

Сума, 

млн USD 

2000/01 77,15 8,25 1004,40 99,20 32,34 2,41 

2001/02 5466,74 466,01 2797,96 252,00 47,38 3,44 

2002/03 6540,84 524,94 2878,01 232,57 6,36 0,40 

2003/04 47,36 8,73 1517,16 202,63 9,47 1,10 

2004/05 4377,27 505,58 4315,16 433,06 17,20 1,37 

2005/06 6427,37 699,06 3959,01 519,10 0,75 0,06 

2006/07 3329,86 491,42 5102,78 724,50 0,99 0,56 

2007/08 911,23 268,78 1045,00 311,82 23,91 7,25 

2008/09 12714,59 2161,32 6371,21 1336,52 6,22 0,65 

2009/10 9157,45 1337,04 6232,69 819,71 16,35 2,14 

2010/11 4166,16 997,91 2794,11 511,31 3,91 0,62 

2011/12 5254,22 1277,35 2463,10 611,25 1,38 0,56 

2012/13 6844,99 1957,41 2133,81 601,65 1,01 0,25 

2013/14 9343,54 2243,50 2470,20 581,60 3,45 0,75 

2014/15 10909,42 2214,70 4464,15 884,63 38,49 5,11 

Всього 85568,17 15161,99 49548,75 8121,55 209,20 26,67 

 

Так, характеризуючи показники експорту українського зерна озимих та 

ярих форм пшениці, ячменю, а також вівса варто відзначити загальну позитивну 

динаміку по культурах пшениці та ячменю. Особливо чітко прослідковується ріст 
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експортного потенціалу пшениці від 5-6 млн т на початку 2000-х рр. на суму 400-

500 млн USD до 6-10 млн т (в окремі роки до 12 млн т) в останні роки на суму 

понад 2 млрд USD, що пояснюється суттєвим підвищенням ефективності 

вирощування більш врожайних озимих її форм на фоні зниження ярих. 

Подібна закономірність, хоча і менш чітко виражена, спостерігається і по 

відношенню до ячменю. Якщо на початку 2000-х рр. аграрії традиційно 

вирощували більше ячменю ярого і незначну кількість – озимого, то в останні 

роки спостерігається збільшення посівних площ озимих форм. В цілому ж обсяги 

експорту ячменю за 15 років зросли 2 рази, сягнувши 4 (в окремі роки до 6 млн т) 

на суму 400-600 млн USD. Рекордним за цим показником був 2008/09 МР, 

впродовж якого було експортовано ячменю на суму понад 1,3 млрд USD. 

Менш показовими на даний період часу є обсяги експорту зерна вівса, 

культури, яка попри великий потенціал ще не здобула належного поширення в 

Україні, що пояснюється рядом об’єктивних причин. Так, за останні 15 років 

експорт зерна вівса зменшився з 30-40 тис. т на суму 2-3 млн USD до 1-3 тис. т на 

суму 500-700 тис. USD. 

Збільшення валових зборів і експорту зерна вівса і ячменю ярого в окремі 

роки пояснюється пересівом загиблих чи зріджених посівів озимих (пшениці та 

ячменю) спричинене поєднанням несприятливих факторів зимового періоду. 

Характеризуючи показники зовнішньоекономічної діяльності слід 

відзначити, що тільки експорт українського зерна пшениці, ячменю та вівса 

забезпечує щорічне стабільне надходження до державного бюджету 1,0-1,5 млрд 

USD. За 15 років було експортовано зерна пшениці та ячменю на загальну суму 

понад 23 млрд USD, з часткою їх у експортному балансі згаданих 63,2 та 36,6% 

відповідно. 

Одним з найважливіших завдань є робота над балансом зернових: експорту 

і задоволення внутрішніх потреб, що загалом визначають суть продовольчої і 

економічної безпеки держави, яка базується на національному АПК, здатному 

постійно забезпечувати населення продуктами харчування на відповідному рівні, 

адекватно реагуючи на кон’юнктуру продовольчого ринку; фізична і економічна 
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доступність необхідної кількості і асортименту продовольства для різних 

категорій населення забезпечується їх платоспроможністю, що не ставить під 

загрозу задоволення інших основних потреб людини; система захищеності 

вітчизняного виробника продовольчих товарів від імпортної залежності як в 

продовольстві, так і ресурсному забезпеченні. 

Майже впродовж десятиліття (з 2000 до 2009 МР) в Україні на частку 

експорту припадало 6,2-29,9% від загальнодержавного балансу зерна всіх 

зернових та зернобобових культур (рис. 3.7).  

 

Рис. 3.7 Співвідношення частки внутрішнього споживання зерна всіх зернових 

та зернобобових культур до його експорту (2000-2015 МР) 

 

Внутрішнє ж споживання в цей час варіювало в межах від 70,1 до 93,8% і 

визначалося як «здорове» (з економічної точки зору) співвідношення експорту до 

внутрішнього споживання. Така структура споживання продукції аграрного 

виробництва характерна для високорозвинених країн: США, КНР, країн ЄС і 

складає: 75% – внутрішнє споживання і 25% – експорт. 

Впродовж останніх 7 років (2009-2015 МР) відбулося суттєве збільшення 

обсягів експорту зерна зернових та зернобобових культур – частка експорту 

досягає 50-55% в загальнодержавному балансі. 

Надзвичайно важливим є також баланс внутрішнього споживання зерна 
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(дод. М). Так, середньозважений аналіз структури внутрішнього споживання 

зерна всіх зернових та зернобобових культур в Україні за останні 15 МР свідчить 

про значну частку (57%) використання даного виду продукції на корм (рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8 Середньозважена структура внутрішнього споживання зерна всіх 

зернових та зернобобових культур в Україні (середнє за 2000-2015 МР) 

 

На продовольчі потреби щороку використовується близько 21% зерна, на 

насіння – 10%, для виробництва спирту, солоду, крохмалю тощо – близько 5%. 

Щорічні ж втрати в середньому становлять близько 7%, що є неприпустимим. 

 

Рис. 3.9 Співвідношення частки внутрішнього споживання зерна пшениці до його 

експорту (2000-2015 МР) 
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Детальний аналіз загальнодержавного балансу зерна пшениці проведений в 

динаміці також свідчить про поступову щорічну зміну співвідношення експорту 

даного виду продукції до внутрішнього споживання шляхом збільшення обсягів 

першого та зменшення другого в загальній структурі споживання (див. рис. 3.9). 

Так, подібно до показників експорту зернових та зернобобових культур 

впродовж останніх 7 років спостерігається суттєве збільшення обсягів експорту 

зерна пшениці – частка експорту досягає 40-50% в загальнодержавному балансі. 

В структурі внутрішнього споживання на кормові цілі щороку 

використовується 43% зерна пшениці, дещо менше на продовольчі потреби – 38% 

(рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10 Середньозважена структура внутрішнього споживання зерна пшениці 

озимої та ярої в Україні (середнє за 2000-2015 МР) 

 

На насіннєві потреби щороку використовується близько 11% зерна пшениці, 

а на промислові – лише 2%. Досить високим є показник щорічних втрат зерна 

цього виду продукції – в середньому 6% від загального обсягу внутрішнього 

споживання, а це близько 600-800 тис. тонн зерна пшениці. 

Що стосується загальнодержавного балансу зерна ячменю, то він є 

подібним до пшениці з аналогічною (хоча і менш контрастною) поступовою 

зміною співвідношення експорту даного виду продукції до внутрішнього її 

споживання (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11 Співвідношення частки внутрішнього споживання зерна ячменю до його 

експорту (2000-2015 МР) 

 

Так, за 15 МР відмічається щорічне збільшення обсягів експорту та, 

відповідно, зменшення внутрішнього споживання, яке варіює в межах від 2,0 до 

2,6% в загальнодержавному балансі зерна ячменю. 

При аналізі внутрішнього споживання зерна ячменю встановлено, що 

основна частка (70%) цього виду продукції щороку використовується на кормові 

цілі (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12 Середньозважена структура внутрішнього споживання зерна ячменю 

озимого та ярого в Україні (середнє за 2000-2015 МР) 
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На насіннєві потреби щороку використовується близько 15% зерна ячменю, 

для виробництва спирту, солоду, крохмалю тощо – 8%. Показник щорічних втрат 

зерна цього виду продукції залишається на досить високому рівні – 6% від 

загального обсягу внутрішнього споживання. Для промислових потреб  

залучається лише 1% зерна, що є недостатнім та вимагає суттєвого збільшення. 

Детальний аналіз загальнодержавного балансу зерна вівса проведений за 15 

сезонів у динаміці свідчить про стабільно високі (95,4-99,9%) щорічні показники 

внутрішнього споживання цього виду продукції порівняно з експортом, обсяги 

якого тільки в окремі роки сягали 3,2-4,6% (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13 Співвідношення частки внутрішнього споживання зерна вівса до його 

експорту (2000-2015 МР) 

 

Що стосується внутрішнього споживання вівса, то він є подібним до 

ячменю, що пояснюється переважно фуражним напрямом використання їх зерна. 

Так, на кормові цілі щороку використовується 79% зерна вівса (рис. 3.14). 

Варто відзначити, що за останні 8 років спостерігається тенденція до 

стабільного щорічного зростання обсягів (на 5-10 тис. т) використання зерна вівса 

на продовольчі потреби і незначне зменшення обсягів (на 50-200 тис. т) 

використання цього виду продукції на кормові цілі. Таким чином, нині 

спостерігається значний ріст експортного потенціалу держави. 

96,4 
95,4 

99,4 99,0 
98,2 

99,9 99,9 

95,7 

99,3 

98,0 
99,1 

99,7 99,8 
99,1 

96,8 

3,6 
4,6 

0,6 1,0 
1,8 

0,1 0,1 

4,3 

0,7 

2,0 
0,9 

0,3 0,2 
0,9 

3,2 

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Частка внутрішнього споживання, % Частка експорту, % 



114 

 

 

Рис. 3.14 Середньозважена структура внутрішнього споживання зерна вівса в 

Україні (середнє за 2000-2015 МР) 

 

Детальний аналіз зовнішньоекономічної діяльності України на ринку зерна 

дає всі підстави стверджувати, що на сьогодні ми маємо 45-50% експорту зерна 

пшениці та ячменю від загального обсягу, що виробляється в Україні (без 

врахування щорічних перехідних залишків зерна). 

Війна на сході України негативно вплинула на розвиток економіки в країні. 

Та, незважаючи на складну соціально-економічну та політичну ситуацію, 

аграрний сектор вистояв і намагається розвиватися. Тож, вже зараз можна з 

впевненістю сказати, що АПК України став тим «локомотивом», якому випала 

роль «тягти» за собою всі інші галузі економіки. На щастя – в Україні унікальні 

природно-кліматичні ресурси і геополітичне положення, що сприяють розвитку 

аграрного сектору. Цього результату досягнуто завдяки реальному перетворенню 

сільського господарства на аграрний бізнес, де працюють сучасні технології, які 

на сьогодні значно вищі ніж, наприклад, у металургії чи вугільній галузі. 

Отже, оцінюючи позитивно цю динаміку все ж варто відмітити, що світові 

лідери на ринку зернової продукції свідомо віддають сировинний ринок для 

постачальників із значно гіршою економікою. Водночас вони збільшують 

переробку в себе і відіграють більшу роль в експорті готової продукції. Тож на 
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даному етапі розвитку АПВ Україні, на нашу думку, дуже важливо встановити 

оптимальний баланс внутрішнього споживання зернової продукції. Необхідно 

розвивати виробничі потужності з переробки зернової продукції, адже, внутрішнє 

споживання – це харчова промисловість, тваринництво, насіннєвий фонд, там, де 

створюється додана вартість і робочі місця. 

 

3.4. Біокліматичне обґрунтування принципів оптимізації виробництва 

зерна в північному Степу України 

Зміна клімату і причини цього явища є актуальною темою. Достовірно 

встановлено, що середня температура повітря на поверхні землі справді зростає у 

всіх регіонах світу. Внаслідок цього в атмосфері відбувається перебудова 

глобальних процесів перенесення тепла і вологи на всіх континентах, яка 

супроводжується різким почастішанням природних катаклізмів – посух і повеней, 

тайфунів і смерчів, градобоїв, зсувів тощо [10, 11]. 

Т. І. Адаменко [12, 13] висловлює припущення, що такі природні коливання 

і потепління згодом зміняться похолоданням, і, що потепління призупинилося, але 

чи так це – можна буде дізнатися не менш ніж через 30-50 років. 

Суто наукові дискусії ввійшли у звичайне життя через почастішання 

природних катаклізмів, які ведуть до величезних економічних втрат і людських 

жертв. Сучасний економічний збиток від стихійних лих у 8 разів більше, ніж в  

60-і роки минулого століття. Крім прямого збитку, що наноситься природними 

катаклізмами, існують і витрати різних галузей економіки, в тому числі сільського 

господарства, на перебудову виробничих циклів у зв’язку із зміною звичних 

кліматичних умов. 

За дослідженнями метеорологів, за останні дві тисячі років спостерігалися 

три періоди потепління і три періоди похолодання, останнє з яких завершилося в 

першій половині XIX століття. У другій половині XIX століття температура 

повітря спочатку стабілізувалася, а з кінця цього століття почалося потепління, 

що під кінець XX століття становило 0,7-0,8°С [14, 15]. 

Вважається що на 90% головною причиною глобального потепління є 
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парниковий ефект, в основному за рахунок збільшення вмісту СО2, який 

супроводжується підвищенням середньої температури повітря біля поверхні 

землі. Раніше не спостерігалося такої швидкої зміни середньої температури 

повітря – підвищення на 0,7-0,8°С у природі відбувається за тисячі років, а зараз – 

за 100 років! Останні 15 років середня температура змінювалася ще більшими 

темпами [12-16]. 

Світові експерти з питань зміни клімату вважають, що в середньому по 

земній кулі температура повітря біля поверхні землі до кінця XXI століття зросте 

на 2,0-4,5°С. Так, у січневому звіті комісії ООН «Перед обличчям кліматичних 

змін» за 2005 р. вперше було оприлюднено можливий критичний показник 

глобального потепління, після досягнення якого у світі розпочнуться швидкі, 

стрибкоподібні, незворотні зміни. Це підвищення середньосвітової температури 

повітря на два градуси за Цельсієм порівняно з 1750 р. (початок промислової 

революції). Після цієї позначки клімат не зможе повернутися в звичний стан. При 

переході через критичну межу 2°С «пробуджуються» фізичні механізми, які 

приведуть до різкого посилення парникового ефекту. Почнуться незворотні зміни 

стану атмосфери Землі та пов’язані з цим кліматичні катаклізми. 

Існуючі сценарії зміни клімату побудовані на «лінійній» моделі і 

розрізняються лише глибиною та інтенсивністю змін. Та вже зараз зрозуміло, що 

змінені термічний і водний режим потребують істотної перебудови структури 

АПВ, посівного матеріалу, умов боротьби зі шкідниками, збирання та зберігання 

с.-г. продукції тощо. 

Діагностика сучасного клімату дозволяє зробити наступні висновки та 

визначити такі тенденції. 

Температура повітря. Починаючи з 1989 р. в Україні, спостерігається 

найтриваліший за сторіччя період потепління, який триває й досі. У 2007 р. в 

Україні зафіксована найвища середньорічна температура за весь період 

спостережень. Вона перевищила норму на 2-3°С по всій території країни. 

Головний показник глобального потепління – середня річна температура повітря. 

За багаторічний період спостережень вона, наприклад, для ДП ДГ «Дніпро» 
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становить +8,5°С, Ерастівської ДС – +8,4°С, а Кіровоградської та Донецької 

ДСГДС – +8,0°С. Проте, за роки проведення досліджень середня річна 

температура повітря в згаданих місцях проведення польових експериментів 

становила відповідно: 10,0; 9,7; 9,8 та 9,6°С, тобто на 1,3-1,8°С вище              

норми (дод. Б-Д). 

Динаміка зміни температури повітря найбільш показова у відхиленнях від 

норми. Так, нами відмічено перевищення середньої річної температури повітря на 

1,4-1,9°С порівняно з багаторічною нормою для місць проведення досліджень 

(рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15 Відхилення середньої річної температури повітря (ºС) від норми (2006-

2015 рр.) 

 

Аналіз графічного зображення свідчить, що відхилення температури  

повітря суттєво змінювалися залежно від місця проведення досліджень та періоду 

року, а глобальне потепління, в першу чергу, проявляється в ХПР. Зими стали 

набагато теплішими і малосніжнішими. Стабільний сніговий покрив, який би 

встановився в листопаді і пролежав до березня, для Степу України стає    

рідкістю. 

У порівнянні з 1961 р. тривалість зимового періоду зменшилася майже на 

місяць. Звичайним явищем стали січневі і лютневі дощі. Тільки окремі зими 
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(2003, 2007 рр.) були надзвичайно холодними і безсніжними, відбулося 

вимерзання озимих культур на значних площах. Окремо слід виділити в цьому 

ряду зиму 2002-2003 р., катастрофічні наслідки якої для озимих культур також 

обумовлені потеплінням. 

Середня температура повітря в січні і лютому підвищилася найбільше – в 

середньому на 1,5-2,5°С. Січень в останні роки аж ніяк не самий холодний місяць, 

в окремі роки маємо взагалі позитивну середньодекадну температуру повітря. 

Зміни літніх температур менш значні, проте намітилася тенденція до їх 

зростання, що особливо небезпечна загрозою збільшення посух. 

Вже зафіксовано подовження періоду активних ростових процесів рослин 

озимих восени, що призводить до зміщення середньобагаторічних строків ПОВ на 

7-10 діб, а також кількаразове тимчасове поновлення вегетації озимих взимку. Що 

ж стосується весняних умов росту і розвитку озимих зернових культур, то за 

останні роки спостерігається ВВВ в середньому на 2-3 тижні раніше звичних 

строків. Теплозабезпечення вегетаційного періоду збільшилося на 70-100°С. 

Опади. В останні десятиліття по всій території України спостерігається 

зменшення кількості зимових опадів, що є негативним фактором для формування 

достатнього зволоження навесні. Занепокоєння викликає зменшення опадів у 

степовій зоні в липні на фоні зростання температури повітря в цьому місяці. 

Що стосується річної кількості опадів, то воно, в основному, коливається в 

межах норми – 80-120%, проте в 2007 р. ця кількість виявилася вкрай низькою – 

недобір опадів досягав 25-40%, а подекуди й 50%. Так, за багаторічний період 

спостережень річна сума опадів, наприклад, для ДП ДГ «Дніпро» становить 514 

мм, Ерастівської ДС – 494 мм, а Кіровоградської ДСГДС – 499 мм, а Донецької 

ДСГДС – 542 мм. Проте, за роки проведення досліджень річна сума опадів у 

згаданих місцях закладки польових експериментів становила відповідно: 538,3; 

517,0; 489,6 та 574,2 мм, перевищивши норму на 23,0-32,2 мм. Лише в 

Кіровоградській ДСГДС річна сума опадів за роки проведення польових 

експериментів була на 9,4 мм нижче норми (рис. 3.16). 
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Рис. 3.16 Відхилення річної суми опадів (мм) від норми (2006-2015 рр.) 

 

Однак поки немає явної тенденції до зменшення річної кількості опадів. 

Крім того, сума їх – є не настільки важливою, як розподіл, у характері якого 

спостерігається тенденція до збільшення кількості малоефективних тривалих 

дощів і злив. Якщо місячна норма опадів випадає за 1-2 доби, то для с.-г. 

виробництва такі опади приносять більше шкоди аніж користі. 

Відбувається зменшення зони достатнього зволоження ґрунту. Її межа 

піднімається все вище на північ. Якщо раніше вона пролягала по півдню 

Київської та Житомирської областей, то зараз ці регіони вже можна вважати 

зоною нестійкого зволоження. Тобто відбувається поширення посух в північні 

регіони України. 

Існує думка про можливість опустелювання частини української території. 

Сам цей процес включає цілий комплекс чинників, серед яких зменшення 

кількості опадів – один з найважливіших. Наприклад, у південному Степу – в 

Херсонській області є райони, де протягом багатьох років за літо не випадає 

жодного дощу. Безперечно, одним з факторів цього стало порушення екологічної 

рівноваги в низовині Дніпра. Відсутність достатнього снігового покриву 

призводить до того, що в останні роки не формується нормальна весняна повінь, 

яка б наповнила річки і зволожила поля. Це призводить до зміни мікроклімату, 
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який, у свою чергу, впливає на клімат Степу і України в цілому. 

Шкідники і хвороби. Дуже важливий для сільського господарства аспект, 

пов’язаний з потеплінням – це збільшення в 1,5-2,0 рази чисельності основних 

комах-шкідників і дестабілізація фітосанітарного стану агроценозів. Причиною 

стало зменшення в 3-5 разів обсягів щорічних заходів щодо захисту рослин. На 

цьому фоні потепління клімату виявилося благодатним для розмноження і 

поширення комах. 

В Україні після тривалої депресії був зареєстрований спалах масового 

розмноження саранових, збільшилися популяції озимої совки, лучного метелика 

та інших фітофагів. За даними лабораторії прогнозів Інституту захисту рослин 

НААН до 2003 р. чисельність основних шкідників сільськогосподарських культур 

активно збільшувалася. Тільки екстремально холодна зима 2002-2003 рр. частково 

стабілізувала чисельність популяцій деяких спеціалізованих шкідників. Однак 

деякі види продовжували збільшуватися і продовжують, незважаючи на 

стабілізацію обсягів заходів щодо захисту рослин. 

При подальшому потеплінні існують загроза зменшення екологічної 

стабільності, погіршення фітосанітарного стану у зв’язку зі зміною зон 

шкідливості комах, перебудови видової структури шкідників, збільшення 

генерацій і чисельності домінуючих комах-шкідників, збільшення числа 

надзвичайних ситуацій в агросфері, пов’язаних з масовим розмноженням всеїдних 

шкідників. 

В умовах потепління і вирівнювання температурного фону змінюється 

просторовий розподіл і щільність популяцій домінуючих шкідників посівів. Зони 

екологічного оптимуму різних видів поширюються на північ. Відбувається 

перебудова видової структури домінуючих ентомокомплексів і збільшення 

потенційних втрат врожаю. 

Перспективи виробництва українського зерна на фоні мінливих 

кліматичних умов. На думку світових експертів, у майбутньому вплив зміни 

клімату на с.-г. виробництво буде посилюватися у всіх позначених аспектах. 

Очікується подальше підвищення температури повітря, що 
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супроводжуватиметься чергуванням посушливих періодів з періодами 

нормального і надмірного зволоження. Збільшення тривалості вегетаційного 

періоду буде ефективним для сільського господарства в північній частині країни. 

Проте в південних областях України в результаті підвищення середньої річної 

температури повітря на 1-2°С посушливі явища значно посиляться, розшириться 

зона нестійкого зволоження в центральні та північні області. І це одна з найбільш 

серйозних проблем впливу зміни клімату на виробництво зерна ярих культур. 

В даний час отримано досить багато оцінок впливу глобальної зміни 

клімату на АПК України, зокрема для умов північного Степу України, стосовно 

озимих та ярих зернових культур. Були використані кліматичні сценарії, які 

трансформувалися на період вегетації культур, а також динамічна модель 

формування урожаю, яка дозволяє кількісно оцінити реакцію рослин на зміну 

агрокліматичних умов вирощування. 

За всіма сценаріями спостерігається одна тенденція – підвищення 

температури. Разом з тим, не очікується катастрофічного зменшення опадів. 

Моделювання впливу зміни клімату на продуктивність пшениці озимої показало 

наступні результати – вони схожі. За умови реалізації розглянутих сценаріїв змін 

клімату є підстави вважати, що очікувані погодні умови будуть дуже сприятливі 

для виробництва зерна озимих культур в північному Степу України. 

 За модельними розрахунками, будуть переважати сприятливі умови 

осінньої вегетації, що дозволяють на 20-40 діб змістити строки сівби в бік більш 

пізніх і ефективніше використовувати умови осінньої вегетації. 

Очікується також подальше поліпшення умов перезимівлі рослин. Період 

зимового спокою буде проходити при температурі повітря на 4-8°С вище, ніж 

зараз. Тривалість перезимівлі скоротиться на 1,5 місяці. 

ВВВ пшениці озимої відбуватиметься на місяць раніше. Період від ВВВ до 

колосіння буде проходити при зниженому (на 1-2°С) температурному режимі, що 

призведе до підвищення загальної продуктивності посівів на 20-40%. Строки 

дозрівання озимих зернових змістяться в бік більш ранніх на 1-2 місяці. 

У Степу України можна очікувати суттєвого підвищення врожайності 
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пшениці та ячменю озимих до 111-130% і більше порівняно з сучасним рівнем. 

Оцінка можливих коливань врожайності зерна озимих культур показала, що 

за умови реалізації розглянутих сценаріїв зміни клімату можна очікувати 

збільшення валового збору зерна пшениці та ячменю озимих, що по відношенню 

до сучасного рівня може скласти 106-120%. 

Дослідження впливу потепління на продуктивність ячменю і вівса показало, 

що в умовах подвоєння вмісту СО і збільшення вмісту СО2 на 30% температурний 

режим ранньовесняних місяців (прогрівання повітря і ґрунту) дозволить висіяти 

ярі колосові вже до середини лютого, а сходи можна буде отримати вже до 

початку березня. Значно змістяться всі дати настання фенологічних фаз розвитку 

ярих колосових на більш ранні строки. Вегетаційний період в середньому 

скоротиться на 10-20 діб залежно від культур та їх сортового складу. Цікаво 

відзначити, що, при всіх розглянутих сценаріях змін клімату, продуктивність ярих 

колосових буде контрастною і характеризуватиметься або високими її 

показниками або ж напроти – мінімальною. 

На думку більшості дослідників [10-16], для ранніх ярих зернових культур 

агрометеорологічні умови суттєво не зміняться або ж дещо погіршуватимуться за 

рахунок збільшення посушливості періодів кущіння-колосіння й колосіння-

воскова стиглість, які проходитимуть в умовах підвищеного в порівнянні з 

існуючим температурним фоном. При незмінних умовах зволоження це може 

спричинити падіння врожайності ярих культур внаслідок скорочення 

вегетаційного періоду і більш раннього дозрівання. 

 

Висновки до розділу 3 

Встановлено, що на продуктивність зерновиробництва значний вплив 

мають три пов’язаних із кліматом фактори – зволоженість, теплозабезпечення, а 

також тривалість теплого та холодного періоду року, що визначає 

континентальність клімату. Зміни клімату ведуть до переоцінки впливу всіх цих 

пов’язаних між собою факторів. За критеріями основних метеорологічних 

показників (температура повітря, кількість опадів, а також їх відхилення від 
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середніх багаторічних величин в межах календарного року чи теплого/холодного 

його періоду) найсприятливішою з-поміж трьох областей північного Степу 

України є Кіровоградська, менш сприятлива – Донецька, а за надмірною 

температурою повітря та недостатньою кількістю опадів – Дніпропетровська 

область. 

У північному Степу України протягом 2000-2015 рр. спостерігається істотне 

зростання числа випадків прояву несприятливих погодних умов, які викликані 

низькими температурами (чи навпаки – відлигами) взимку та високими – влітку, 

що свідчить про існування тенденції певної зміни кліматичних характеристик у 

бік потепління і більшої посушливості. Найбільша загальна кількість випадків 

прояву несприятливих погодних умов припадає на квітень місяць і співпадає з 

проростанням насіння ярих зернових культур і визначає інтенсивність ростових 

процесів на початкових етапах їх розвитку. 

У Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях північного 

Степу України визначальними у формуванні пшениці і ячменю озимих є 

гідрготермічні умови жовтня - березня (зимостійкість), а також червня - липня 

(формування, ріст і розвиток генеративних органів рослин). Рослини ячменю і 

пшениці ярих, а також вівса найуразливішими є у квітн - червні (формування 

вторинної кореневої системи, ріст і розвиток генеративних органів, налив 

зернівки). 

У світовому аспекті зміна кліматичних факторів, які супроводжують 

антропогенні зміни клімату (від збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері, 

який підвищує фотосинтез, до збільшення тривалості вегетаційного періоду), 

найбільш сприятливо позначаться на зерновиробництві України, яка має великий 

потенціал для нарощування обсягів виробництва та експорту цього виду 

продукції. 

Глобальне потепління призведе до значного збільшення можливостей 

аграрного сектора економіки за рахунок погодних та кліматичних умов. Це 

можливо лише в разі кардинальної адаптації АПК до кліматичних умов, 

синхронізованим з темпами їх зміни. В іншому випадку потепління клімату може 
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призвести до зростання нестабільності с.-г. виробництва в цілому і зерна зокрема. 

Для адаптації сільського господарства до мінливих умов погоди необхідні оцінка 

умов, які склалися, і моделювання агрокліматичних ресурсів та технологій 

вирощування на перспективу. Одним із шляхів адаптації сільського господарства 

до майбутніх змін клімату, які не потребують додаткових витрат, є оптимізація 

строків сівби, розміщення с.-г культур і спеціалізація агровиробництва. 

Незважаючи на тимчасову окупацію російсько-терористичними військами 

АР Крим і частини Донецької та Луганської областей, АПК України не тільки не 

знизив, а й зберіг свої позиції та наростив обсяги виробництва й експорту 

зернової продукції. 

З метою підвищення ефективності зерновиробництва, необхідно 

оптимізувати пропорцію експорт : внутрішнє споживання як 1 : 4, паралельно 

нарощувати виробничі потужності з переробки зернової продукції, що активізує 

внутрішнє споживання і сприятиме розвитку харчової промисловості, 

тваринництва, насіннєвого фонду. Це дозволить створити додану вартість 

зерновій продукції та збільшенню кількості робочих місць у с.-г. виробництві та 

суміжних з АПВ галузях економіки. 
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РОЗДІЛ 4 

 

БІОЛОГІЧНІ Й АГРОТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩННЯ  

ВРОЖАЙНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ТА ЯРОЇ 

 

У підвищенні продуктивності с.-г. культур важлива роль належить 

прийомам, що розроблені на основі концепції отримання високих врожаїв. 

Найвища врожайність та якість зерна пшениці озимої та ярої формується під 

впливом складного комплексу як природно-кліматичних, так і агротехнічних 

умов. Покращуючи умови росту рослини – водний, поживний, світловий та інші 

необхідні фактори, а також змінюючи час впливу цих факторів на рослини, можна 

формувати кількісні та якісні ознаки їх продуктивності за рахунок коригування 

різних елементів структури врожаю. 

В даному розділі викладені результати досліджень з вивчення впливу як 

окремих елементів так і цілісного комплексу удосконалених та розроблених 

агротехнічних прийомів вирощування рослин різних сортів пшениці озимої та 

ярої за мінливих гідротермічних умов місць проведення досліджень. 

 

4.1. Особливості реалізації потенціалу продуктивності сортів пшениці 

озимої та ярої 

В результаті співпраці Мінагрополітики з Державною ветеринарною та 

фітосанітарною службою України (до реорганізації – Український інститут 

експертизи сортів рослин) щорічно готується офіційне друковане видання – 

Реєстр (Державний реєстр сортів рослин придатних до поширення в Україні). За 

результатами державного сортовипробування до реєстру вноситься велика 

кількість сортів і гібридів с.-г. культур, рекомендованих для вирощування в 

господарствах усіх регіонів України. Виробникам різних форм власності 

пропонуються високоінтенсивні, інтенсивні і пластичні сорти та гібриди зернових 

та олійних культур, які мають високий потенціал урожайності та адаптовані до 

конкретних ґрунтово-кліматичних умов. 



126 

 

Агрокліматичні ресурси України і степової зони зокрема, в цілому 

сприятливі для вирощування пшениці озимої та ярої, хоча й досить мінливі 

впродовж вегетаційного періоду. Нерівномірний, а іноді аномальний прояв таких 

кліматичних факторів, як температура повітря та опади, досить часто (2007, 2010 і 

2012 рр.) негативно впливають на ріст, розвиток і продуктивність культур. 

Погодні умови, які детально були розглянуті нами у 2 розділі, були різними, 

що дало змогу всебічно оцінити їх вплив на реалізацію потенціалу зернової 

продуктивності рослин різних сортів пшениці озимої та ярої. 

Вибір сортів пшениці досить широкий і з кожним роком поповнюється 

значною кількістю перспективних новинок (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 Кількість сортів пшениці озимої та ярої, внесених до Реєстру 

(2000-2015 рр.) 

 

Графічне зображення переконливо свідчить про щорічне стійке збільшення 

кількості зареєстрованих сортів пшениці озимої м’якої на 32,7% та твердої – на 

18,1%. В цілому ж за останні 15 років кількість сортів пшениці озимої у Реєстрі 

зросла в 4,7 разів. Так, якщо в 2000 р. у Реєстрі налічувалось 79 сортів пшениці 

озимої (64 сорти м’якої і 7 – твердої), у 2005 р. їх було вже – 112 (відповідно 102 і 

10), у 2010 р. – 205 (відповідно 192 і 13), то на 2015 р. до Реєстру внесено аж 333 

сорти пшениці озимої (314 сорти м’якої і 19 – твердої). 

71 

112 

147 

205 

245 

333 

25 35 39 50 48 45 

0

50

100

150

200

250

300

350

2000 р. 2005 р. 2007 р. 2010 р. 2013 р. 2015 р. 

Пшениця озима Пшениця яра 



127 

 

Стосовно пшениці ярої, то тут варто відмітити, що позитивна динаміка у 

створенні і реєстрації сортів спостерігалася лише до 2010 р. Впродовж останніх 5 

років відмічається незначний спад у кількості зареєстрованих сортів, що, 

очевидно, пояснюється поступовою втратою зацікавленості зерновиробників у 

вирощуванні цієї культури, а відповідно – й зменшенням попиту на насіння. 

Тож можна з впевненістю стверджувати, що в Україні створено багато 

цінних сортів пшениці озимої та ярої, які повністю можуть забезпечити потреби 

держави продовольчим та фуражним зерном, а переробну галузь – сировиною. 

Сучасні сорти здатні формувати вагомі врожаї, а при чіткому дотриманні 

технології вирощування середні врожаї пшениці озимої в Україні можуть сягати 

8,0-10,0 т/га, а ярої – 4,0-6,0 т/га як це є в Європейських державах. Характерною 

рисою виробництва зерна пшениці озимої та ярої в Україні завжди були 

варіювання рівня врожаїв і валових зборів зерна через несталість умов 

вирощування. Тому, в центрі уваги селекційних і технологічних програм по 

культурі пшениці завжди переважали завдання, спрямовані на підвищення і 

стабілізацію врожаїв. Важливого значення при цьому набувають демонстраційні 

полігони пшениці, які закладаються щорічно. 

Для вивчення сукупного впливу факторів зовнішнього середовища і 

виявлення кращих сортів, занесених до Реєстру, ми впродовж 4 років проводили 

екологічне випробування 51 сорту пшениці озимої селекції провідних 

селекційних центрів (рис. 4.2, дод. Н). 

В середньому за роки досліджень найбільший рівень урожайності зерна 

забезпечили сорти пшениці озимої: Вдала, Годувальниця одеська, Господиня, 

Дельфін, Заможність, Землячка одеська, Золотоколоса, Зразкова, Литанівка, 

Подяка, Служниця одеська, Співанка, Супутниця та Українка одеська – 

врожайність становить 6,50-8,15 т/га. 

Як свідчать дані рисунка, серед найпродуктивніших слід виділити сорти 

пшениці озимої м’якої, які демонструють мінімальні варіювання показника 

врожайності за роками – Вдала, Годувальниця, Господиня, Литанівка, тобто 

характеризуються стабільним проявом цієї ознаки. 
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Рис. 4.2 Діапазон варіювання врожайності зерна найбільш продуктивних сортів 

пшениці озимої, т/га (середнє за 2007-2010 рр.) 

 

Досить високий рівень врожайності зерна забезпечив також сорт пшениці 

озимої твердої Дельфін (6,68 т/га). Навіть вкрай посушливі умови весняно-

літнього періоду вегетації 2007 р. не призвели до суттєвого зниження врожайності 

зерна цього сорту (4,85 т/га). 

Таким чином, урожайність пшениці озимої значно варіювала залежно від 

умов року проведення випробувань та сортових особливостей культури. 

З метою вивчення сукупного впливу факторів зовнішнього середовища ми 

впродовж 2011-2015 рр. також проводили екологічне випробування 8 сортів 

пшениці ярої селекції провідних селекційних центрів (рис. 4.3). 

Як видно з отриманих даних, урожайність пшениці ярої значно варіювала 

залежно від умов року проведення досліджень та сортових особливостей 

культури. В середньому ж за роки випробувань найбільшу продуктивність і 

комплексну стійкість до посушливих умов Степу забезпечили сорти Нащадок, 

Спадщина, Улюблена, Харківська 30 та Чадо – врожайність становила 1,68-     

1,90 т/га. Разом з тим варто відмітити, що такий рівень врожайності пшениці ярої 

свідчить про низьку адаптаційну здатність рослин цієї культури, яка в 3-4 рази 

поступається кращим сортам пшениці озимої в умовах північного Степу України. 
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Рис. 4.3 Діапазон варіювання врожайності зерна сортів пшениці ярої, т/га (середнє 

за 2011-2015 рр.) 

 

 Тому, на основі результатів досліджень, отриманих у демонстраційних 

полігонах з екологічного випробування сортів пшениці озимої та ярої варто 

відзначити наступне. Рівень зернової продуктивності пшениці ярої в північному 

Степу України свідчить про недостатню реалізацію потенціалу продуктивності  

рослинами цієї культури, не сприяє зацікавленості аграріїв у вирощуванні цього 

виду продукції, а отже тільки посилюватиме темпи стрімкого щорічного 

зменшення площ, зайнятих під посівами пшениці ярої та валових зборів її зерна. 

Це вимагає, з одного боку, удосконалення існуючих та розробки нових 

ефективних агробіологічних заходів (із невідкладним впровадженням їх у 

виробництво) з метою підвищення адаптаційних можливостей рослин, а з іншого 

– заміни низьковрожайних ярих форм пшениці більш продуктивними озимими. 

  

4.2. Продуктивність пшениці ярої залежно від строку сівби, глибини 

загортання насіння та фону мінерального живлення 

Серед агротехнічних заходів при вирощуванні пшениці ярої важливе місце 

займає строк сівби. Досліди проведені в різних кліматичних зонах країни 

показали, що кращий розвиток рослин спостерігався у посівах більш раннього 
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строку сівби. 

Як свідчать результати наших досліджень, польова схожість насіння 

пшениці ярої була вищою за ранніх строків сівби. При цьому рослини краще 

розвивалися, у них збільшувалася кількість вторинних коренів (залежно від сорту 

в середньому  на 12,9-22,7%) та кущіння (на 7,3-10,0%), порівняно з більш пізніми 

строками сівби (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Вплив строків сівби, глибини загортання насіння та режиму живлення на 

утворення вузлових коренів та пагонів кущення різних сортів пшениці ярої 

(середнє за 2009-2011 рр.) 

Фон живлення 

Глибина 

загортання 

насіння, см 

Строк сівби 

ранній (25.03-9.04) через 5 діб після раннього 

к-ть вузл. 

коренів, шт. 

к-ть пагонів 

кущіння, шт. 

к-ть вузл. 

коренів, шт. 

к-ть пагонів 

кущіння, шт. 

Спадщина 

Без добрив 

3-4 2,7 1,08 2,4 1,23 

5-6 2,6 1,09 2,5 1,20 

7-8 2,7 1,09 2,4 1,07 

N40P20K20 

3-4 3,1 1,20 2,6 1,19 

5-6 3,0 1,19 2,6 1,22 

7-8 3,1 1,17 2,4 1,23 

Харківська 30 

Без добрив 

3-4 3,4 1,27 2,9 1,28 

5-6 3,3 1,25 2,8 1,45 

7-8 2,9 1,15 2,6 1,24 

N40P20K20 

3-4 4,4 1,37 3,6 1,49 

5-6 4,2 1,36 3,4 1,48 

7-8 3,3 1,19 3,4 1,36 

 

Отримані дані свідчать про те, що рослини пшениці ярої за раннього   

строку сівби є продуктивнішими і краще реагують на внесення мінеральних 

добрив. Так, урожайність зерна сорту Спадщина при сівбі в ранній строк 

збільшувалась в залежності від фону добрив у середньому на 4,1-5,3% і 

Харківської 30 – на 8,8-10,2%. Розрив між раннім і оптимальним строками не 

повинен перевищувати 7 діб, так як посівний шар ґрунту з наростанням 

температури швидко втрачає вологу, що суттєво знижує утворення вузлових 

коренів та пагонів кущіння. 
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Відомо, що розміри асиміляційного апарату та тривалість його 

функціонування є вирішальним фактором продуктивності фотосинтезу, який 

визначає величину врожаю. Існує думка про пряму залежність між площею 

листків у посівах та величиною врожайності. При збільшенні площі листкової 

поверхні врожайність підвищується, перш за все, за рахунок поглинання більшої 

кількості сонячної радіації. Однак вона має бути оптимальною залежно від умов 

вирощування різних культур. Надмірне збільшення площі листків може призвести 

до затінення і погіршення умов для проходження процесу фотосинтезу, знизити 

його продуктивність, а отже – й врожайність. Результати наших спостережень і 

досліджень викладені в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Фотосинтетичні показники посіву пшениці ярої сорту Харківська 30 залежно 

від строку сівби, глибини загортання насіння та удобрення (середнє за 2009-

2011 рр.) 

Фон 

живлення 

Глибина загортання 

насіння, см 

Площа листків, 

тис. м
2
/га 

Поглинута 

ФАР, % 

Освітленість, 

люкс 

ЧПФ, 

г/м
2
·добу 

ранній строк сівби (25.03-9.04) 

Без добрив 

3-4 15,2 61,3 11,9 5,1 

5-6 17,4 68,9 8,6 4,8 

7-8 14,3 52,1 12,1 5,3 

N40P20K20 

3-4 18,4 72,6 8,3 4,5 

5-6 19,9 78,8 7,7 4,3 

7-8 16,3 67,3 9,0 5,0 

сівба через 5 діб після раннього 

Без добрив 

3-4 13,8 52,3 12,2 5,4 

5-6 15,0 60,1 10,4 4,9 

7-8 12,7 48,4 13,6 5,7 

N40P20K20 

3-4 15,6 55,7 10,8 5,0 

5-6 18,2 69,4 9,2 4,5 

7-8 14,0 51,3 10,2 5,3 

 

Як свідчать наведені дані, у посівах пшениці ярої сорту Харківська 30 за 

ранньої сівби, де вологозабезпеченість була кращою, формувалася на 9,3-17,9% 

більша площа листків порівняно з пізнішим строком. Це сприяло збільшенню 

кількості поглинутої ФАР (на 3,7-16,9%), але погіршувало освітленість листків у 

посівах (на 2,5-30,1%) та призводило до зменшення кількості сухої речовини (на 
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0,1-0,5 г/м
2
·добу), що формується 1 м

2
 листкової поверхні (ЧПФ). Більшу площу 

листків і меншу ЧПФ формували також рослини за сівби на глибину 5-6 см, при 

внесенні N40P20K20. Тобто, розмір показників продуктивності фотосинтезу 

знаходився у зворотній залежності від розмірів листкової поверхні і не завжди 

визначав рівень сформованого врожаю – накопичення більшої сухої маси на 

одиницю площі посіву. 

Встановлено, що розмір фотосинтезуючої поверхні посіву і ЧПФ, як основні 

показники фотосинтетичної діяльності рослин в агроценозах, визначають в 

підсумку інтенсивність та розмір накопичення сухої речовини, а питома вага 

насіння – фактичну врожайність культури. 

При сівбі на глибину 5-6 см у посівах пшениці ярої створюються кращі 

умови забезпечення та споживання вологи і поживних речовин, що сприяє 

формуванню вищої урожайності зерна (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Урожайність пшениці ярої (т/га) залежно від строку сівби, глибини 

загортання насіння та режиму живлення (середнє за 2009-2011 рр.) 

Фон живлення 
Глибина загортання 

насіння, см 

Строк сівби 

ранній (25.03-9.04) через 5 діб після раннього 

Спадщина 

Без добрив 

3-4 2,33 2,06 

5-6 2,43 2,39 

7-8 2,25 2,20 

N40P20K20 

3-4 2,60 2,31 

5-6 2,77 2,41 

7-8 2,67 2,34 

Харківська 30 

Без добрив 

3-4 2,48 2,34 

5-6 3,07 2,58 

7-8 2,72 2,59 

N40P20K20 

3-4 3,12 2,86 

5-6 3,27 2,95 

7-8 2,79 2,63 

НІР05, т/га 0,07-0,09 0,06-0,08 

 

Таким чином, отримані результати експериментальних досліджень  дають 

змогу зробити висновки про те, що польова схожість насіння пшениці ярої 
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залежить від посівних якостей, строку сівби, сортових особливостей та глибини 

загортання. Вищу польову схожість отримано за раннього строку сівби на 

глибину 3-4 см, а за несприятливих умов – на глибину 5-6 см. Сходи при сівбі на 

глибину 3-4 см з’являються на 3 доби раніше, ніж при глибині загортання на 8-9 

см. Рослини пшениці ярої були продуктивнішими при загортанні насіння на 

глибину 5-6 см незалежно від строку сівби. Покращення поживного режиму 

суттєво підвищує врожайність. 

За результатами регресійного аналізу одержаних експериментальних даних 

нами виявлено зростаючу залежність рівня врожайності від збільшення 

глибини заробки насіння пшениці ярої при застосуванні добрив (дод. П). 

Встановлено, що у пшениці ярої твердої сорту Спадщина показник 

достовірності апроксимації (R²) зі зміщенням строку сівби у бік пізнього 

зростає від 0,122 до 0,532, а у пшениці ярої м’якої сорту Харківська 30 – 

навпаки, зменшується від 0,477 до 0,143, що свідчить про різний ступінь реакції 

рослин на строки сівби. 

Таким чином, в умовах Північного Степу України пшеницю яру слід 

висівати в ранній строк із внесенням помірної дози мінеральних добрив 

(N40P20K20), що забезпечує одержання урожайності зерна на рівні 2,77-3,27 т/га. 

 

4.3 Вплив різних систем захисту на продуктивність посівів пшениці 

ярої 

Чисельні результати досліджень, проведені у різних ґрунтово-кліматичних 

умовах і наші дані свідчать, що шляхом заміни високотоксичних хімічних засобів 

захисту рослин на фунгіциди біологічного походження та зниження доз внесення 

пестицидів у бакових сумішах можливо зменшити рівень забруднення 

навколишнього середовища небезпечними речовинами. Раціональне 

використання засобів захисту в бакових сумішах з біофунгіцидами може стати 

одним з елементів енергозбережної технології вирощування пшениці ярої, 

особливо в умовах недостатнього вологозабезпечення Степу України. 

Як встановлено нашими дослідами, посівам пшениці ярої значної шкоди 
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завдають шкідники та хвороби, що змушує використовувати значну кількість 

хімічних засобів захисту, внаслідок чого підвищується токсичність ґрунту і 

накопичення шкідливих речовин у тканинах рослин. Приймаючи до уваги 

недостатню вивченість впливу різних систем захисту рослин в посушливих 

умовах Степу України, ми провели спеціальні досліди із сортами пшениці ярої 

Харківська 30 та Спадщина. 

Повні сходи сорту Харківська 30 відмічали на 10 добу, а сорту Спадщина – 

на 8-11 добу після сівби. Польова схожість насіння сорту Спадщина на 2-4% була 

нижчою порівняно з сортом Харківська 30, що пояснюється особливістю 

консистенції ендосперму зерна (для проростання насіння твердої пшениці 

потрібно більше ґрунтової вологи). 

Впродовж вегетації пшениці ярої проводили систематичні обстеження 

посівів на предмет ураження хворобами, забур’яненості та пошкодження 

шкідниками. В результаті спостережень, виконаних у різні роки, у фазі кущіння 

було виявлено ураження листкової поверхні рослин гельмінтоспоріозною 

плямистістю, борошнистою росою і бурою іржею різного ступеня інтенсивності. 

Посіви були забур’янені амброзією полинолистою, лободою білою, березкою 

польовою та іншими дводольними бур’янами. Кількість бур’янів перевищувала 

межу економічного порогу шкодочинності. В 2010-2012 рр. на краях ділянок 

виявили пошкодження рослин у фазі кущіння гессенською мухою та ураження 

вірусом жовтої карликовості ячменю. Профілактичні заходи захисту проводили 

терміново, при цьому використовували: фунгіцид  тілт 250 ЕС (0,5 л/га), 

біофунгіцид агат 25-К (14 г/га) та гербіцид гранстар 75 (0,015 кг/га). Проти 

гесенської мухи застосовували крайові обприскування посівів інсектицидом 

карате зеон 050 CS (0,15 л/га). Використовували препарати різного походження, 

що внесені до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в 

Україні на 2015 рік у відповідності із регламентами їх застосування. Вітаваксом 

(2,5 л/т) обробляли насіння для знешкодження насіннєвої і ґрунтової інфекції. За 

рахунок цих заходів поширення хвороб та шкідників не відбувалося, до того ж в 

посівах значно зменшилася кількість бур’янів. 
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Встановлено, що інтенсивність кущіння збільшувалась при застосуванні  

агату 25-К і бакової суміші препаратів тілт 250 ЕС + агат 25-К + гранстар 75  і у 

рослин сорту Спадщина становила 14,2-14,8% порівняно з контролем, а в сорту 

Харківська 30 – 10,1-12,3%. Вузлових коренів, що утворилися на 1 рослині, у 

пшениці твердої було на 2,4-2,7 шт. менше порівняно з м’якою. За рахунок 

обприскування агатом 25-К у рослин сорту Спадщина вузлових коренів 

утворилося більше на 12,8%, а в сорту Харківська 30 – на 15,9% порівняно з 

контролем. У варіанті тілт 250 ЕС + агат 25-К + гранстар 75 зелених листків на 

одній рослині сорту Харківська 30 було на 1,6 шт. більше, ніж у рослин сорту 

Спадщина, в зв'язку з цим значно  зростала і загальна листкова поверхня        

(табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Вплив засобів захисту на біометричні показники рослин пшениці ярої  у фазі 

виходу в трубку (середнє за 2010-2012 рр.) 

 

Отже, використання в посівах пшениці ярої агату 25-К та бакової суміші: 

тілт 250 ЕС + агат 25-К + гранстар 75 сприяло підвищенню коефіцієнта 

загального і продуктивного кущіння рослин, збільшенню кількості вузлових 

коренів, інтенсивності наростання надземної маси та асиміляційної поверхні, 

тобто найважливіших біометричних параметрів, які безпосередньо впливають на 

формування урожайності культури. 

Показник 

Засоби захисту рослин 

конт-

роль 

вітавакс 

200 ФФ 

тілт 

250 ЕС 

агат 

25-К 

тілт 250 ЕС + 

агат 25-К 

тілт 250 ЕС + 

агат 25-К + 

гранстар 75 

Спадщина 

Коеф. кущіння 1,03 1,09 1,08 1,21 1,18 1,20 

К-ть вузл. коренів, шт./росл. 3,4 3,7 3,5 3,9 3,8 4,1 

К-ть листків,  шт./росл. 3,4 3,5 3,8 3,9 3,8 3,9 

Площа листків,  см
2
/росл. 

 
36,1 36,8 44,6 48,8 45,3 48,1 

Харківська 30 

Коеф. кущіння 1,07 1,09 1,16 1,19 1,17 1,22 

К-ть вузл. коренів, шт./росл. 5,8 6,1 6,5 6,9 6,8 6,8 

К-ть листків,  шт./росл. 4,2 4,5 4,8 4,9 4,7 5,5 

Площа листків,  см
2
/росл. 

 
38,4 43,1 46,8 50,4 47,1 51,3 
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Передпосівна обробка насіння протруйником забезпечила незначні 

прирости урожайності зерна і захист сходів від ґрунтової інфекції лише на 

початковій стадії розвитку рослин. За рахунок застосування препарату тілт 250 

ЕС проти  ураження рослин хворобами  урожайність зерна у сорту Спадщина 

зростала на 0,23 т/га і на 0,16 т/га у сорту Харківська 30. Обприскування посівів 

біофунгіцидом агат 25-К на початкових стадіях розвитку гельмінтоспоріозу 

суттєво підвищило продуктивність рослин сорту Харківська 30. Збільшення 

продуктивності спостерігалось і при використанні бакової суміші тілт 250 ЕС + 

агат 25-К в посівах обох сортів. За рахунок знищення патогенів та бур’янів 

баковою сумішшю препаратів (фунгіцид + біофунгіцид) в роки з низьким 

гідротермічним коефіцієнтом врожайність сорту Спадщина збільшувалася на 

26,3%, а сорту Харківська 30 – на 28,6% порівняно з контролем (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4 Урожайність зерна пшениці ярої залежно від застосування засобів захисту 

рослин, т/га (середнє за 2010-2012 рр.) 

 

У рослин формувалася добре розвинена асимілююча поверхня, зростала 

кількість вузлових коренів та підвищувався коефіцієнт кущення. В зв’язку з цим 

вони набували кращого розвитку, у них посилювалася стійкість до ураження 

збудниками хвороб, до того ж послаблювався розвиток бур’янів, що дало 

можливість посівам ефективніше використовувати обмежену кількість опадів у 

1,46 

1,61 

1,69 

1,75 

1,9 

1,98 

1,72 

1,84 

1,88 

2,1 

2,21 

2,41 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Контроль (без обробки) 

Вітавакс 200 ФФ 

Тілт 250 ЕС 

Агат 25-К 

Тілт 250 ЕС + агат 25-К 

Тілт 250 ЕС + агат 25-К + 
гранстар 75 

Харківська 30 Спадщина 
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посушливі роки. 

За рахунок застосування такої комбінації елементів захисту приріст врожаю 

зерна у сорту Спадщина та Харківська 30 становив відповідно 0,52 та 0,69 т/га. 

Крім того, використання хімічних і біологічних засобів захисту дає можливість 

знизити негативний вплив пестицидів на навколишнє середовище, збільшити 

продуктивність рослин та підвищити економічний ефект вирощування сортів 

пшениці ярої. 

 

4.4 Продуктивність пшениці ярої залежно від норми висіву насіння та 

режиму живлення при різних строках сівби 

Використання пшениці ярої в сільськогосподарському виробництві і 

особливо як страхової культури створює реальні передумови для стабілізації 

виробництва якісного продовольчого зерна, багатого на білок, клейковину, 

вітаміни, мінеральні солі та інші поживні речовини. Із результатів попередніх 

досліджень відомо, що рослини пшениці ярої досить вибагливі як до 

вологоспоживання, так і до родючості ґрунту, особливо на ранніх етапах 

розвитку, тому потребують значної кількості поживних речовин, зокрема, азоту, 

який суттєво впливає на ріст і розвиток, фотосинтетичну діяльність листкового 

апарату та формування рівня зернової продуктивності. Дослідженнями 

передбачалося встановити оптимальну норму висіву насіння пшениці ярої при 

різних строках сівби та нормах мінерального живлення в умовах північного Степу 

України. 

Польовий дослід закладали в Ерастівській ДС у шестипільній сівозміні 

після пшениці озимої. Висівали пшеницю яру сорту Спадщина. Норми висіву 

насіння становили 4, 5 і 6 млн схожих насінин/га. Реакцію сорту на густоту 

вивчали на двох фонах мінерального живлення: без добрив (контроль) і N40P20K20. 

Сівбу пшениці проводили у два строки: перший – при фізичній стиглості ґрунту, 

другий – через 5 діб після першого. Спосіб сівби – звичайний рядковий з 

міжряддями 15 см. 
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Пшениця яра, як відомо, достатньо вибаглива культура до умов 

вирощування, особливо на ранніх стадіях вегетації. Тому нашими дослідженнями 

передбачалося вивчити основні елементи сортової агротехніки: строки сівби, 

норми висіву та режим живлення цієї культури. 

Спостереження за ростом і розвитком пшениці ярої показали, що загущення 

посівів до 6 млн шт./га за всіх строків сівби і доз добрив сприяло кращому росту, 

але гіршому розвитку рослин (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Біометричні показники рослин пшениці ярої сорту Спадщина залежно від 

строку сівби, норми висіву насіння та удобрення (середнє за 2013-2015 рр.) 

Строк 

сівби 

Доза  

добрив 

Норма висіву, 

млн/га 

Висота 

росл., см 

К-ть, шт./росл. Коеф. заг. 

кущіння вузл. коренів прод. стебел 

І   

строк 

(27.03-

12.04) 

Без добрив 

(контроль) 

4 61,4 2,6 1,20 1,93 

5 64,6 2,2 1,10 1,69 

6 68,7 2,0 1,07 1,40 

N40P20K20 

4 67,4 4,0 1,99 2,39 

5 68,7 2,9 1,61 2,10 

6 72,1 2,2 1,50 1,63 

ІІ 

строк 

(3.04-

17.04) 

Без добрив 

(контроль) 

4 54,0 2,3 1,12 2,22 

5 56,0 2,0 0,90 2,12 

6 58,1 1,9 0,87 2,10 

N40P20K20 

4 58,4 2,6 1,21 2,25 

5 62,2 2,0 1,10 1,80 

6 64,6 2,0 1,04 1,47 

 

Результати лабораторних аналізів рослинних проб, відібраних у фазі 

колосіння свідчить про те, що в зв’язку з підвищенням конкуренції, рослини 

менше кущаться  і утворюють меншу кількість вузлових коренів та продуктивних 

стебел. 

При запізненні з сівбою погіршувався гідротермічний режим середовища, 

що гальмує інтенсивність кущіння ріст надземної частини рослин та формування 

їх вторинної кореневої системи, хоча деякі відхилення спостерігались також під 

дією добрив. Так, за сівби в перший строк на фоні природної родючості кількість 

вузлових коренів, сформованих на 1 рослині була більшою на 5,3-13,0%, кількість 

продуктивних стебел – на 7,1-23,0% порівняно з сівбою в другий строк, а на фоні 
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N40P20K20 – на 10,0-53,8 та 44,2-64,5% відповідно. 

Таким чином, за рахунок кращої вологозабезпеченості, вплив доз добрив на 

біометричні показники пшениці ярої був сильнішим за сівби культури в перший 

строк. Коренева система і надземна частина рослин на фоні внесення N40P20K20 

була більш розвинутою, ніж на контролі. 

Запізнення з сівбою негативно впливало на ріст і розвиток пшениці ярої: 

зменшувалась висота рослин, коефіцієнт кущіння та розвиток кореневої системи. 

Вказані відмінності у рості й розвитку рослин зберігалися впродовж всього 

періоду вегетації культури, аж до повної стиглості зерна (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Вплив строку сівби, норми висіву насіння та режиму живлення на структуру 

урожайності пшениці ярої сорту Спадщина (середнє за 2013-2015 рр.) 

Строк 

сівби 

Доза     

добрив 

Норма 

висіву, 

млн/га 

Висота 

росл.,      

см 

Довжина 

колосу, 

см 

К-ть зерен   

в колосі,   

шт. 

Коеф. 

прод. 

кущіння 

Маса   

1000 

зерен,  г 

І   

строк 

(27.03

-

12.04) 

Без добрив 

(контроль) 

4 69,2 3,8 15,5 1,15 26,4 

5 70,8 3,7 15,5 1,15 26,4 

6 65,7 3,4 13,4 1,10 24,7 

N40P20K20 

4 86,6 5,5 19,1 1,20 35,1 

5 87,4 5,5 18,4 1,18 34,2 

6 85,8 4,9 17,3 1,13 33,2 

ІІ 

строк 

(3.04-

17.04) 

Без добрив 

(контроль) 

4 67,4 3,8 15,2 1,14 25,8 

5 64,9 3,6 15,2 1,14 25,2 

6 64,4 3,1 12,9 1,00 24,4 

N40P20K20 

4 85,8 5,4 16,2 1,19 35,1 

5 86,0 5,3 15,9 1,17 33,9 

6 82,6 4,9 14,8 1,13 33,2 

 

Висота рослин варіювала в межах 86,5-94,3 см і була більшою при нормі 

висіву насіння 6 млн/га. Але в загущених посівах, через посилення конкуренції, 

рослини мали низьку продуктивність. За обох строків сівби внесення N40P20K20 

сприяло збільшенню коефіцієнта кущіння, довжини колосу, маси і кількості зерен 

з колосу, зростала маса зерна з однієї рослини і крупність зерна. 

Рослини першого строку сівби, порівняно з другим, формували також вищі 

показники продуктивності. Так, за сівби в перший строк у варіанті без 

застосування добрив довжина колосу рослин була більшою на 0,1-9,7%, кількість 
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зерен з колоса – на 2,0-3,9%, коефіцієнт продуктивного кущіння – на 0,9-10,0%, а 

маса 1000 зерен – на 1,2-4,8% порівняно з сівбою в другий строк, а на фоні 

N40P20K20 відповідно – на 0,1-3,8; 15,7-17,9; 0,1-0,9; 0,1-0,9%, набуваючи при 

цьому найбільших значень. Разом з цим, варто відзначити, що в зв’язку з 

особливостями погоди між показниками коефіцієнта продуктивного кущіння і 

крупності зерна на фоні внесення мінеральних добрив була мінімальна різниця. 

Після первинної варіаційно-статистичної обробки експериментальних 

даних ми провели кореляційно-регресійний аналіз, результати якого 

показали, що модель множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між 

показником маси 1000 зерен і 4 незалежних змінних (висота рослин, довжина 

колосу, кількість зерен у колосі та коефіцієнт продуктивного кущіння) і, залежно 

від строку сівби, доз добрив та норм висіву насіння має вигляд згенерованого 

програмою рівняння: 

Маса 1000 зерен = 8,55201 + 0,19744*Col_1 + 3,32268*Col_2 - 

0,100141*Col_3 - 6,10384*Col_4  

де Col_1 – висота рослини, см; Col_2 – довжина колосу, см; Col_3 – 

кількість зерен у колосі, шт.; Col_4 – коефіцієнт продуктивного кущіння. 

R
2
 статистики показує, що модель має 98,96% вірогідність множинної 

регресії між показником маси 1000 зерен і 4 незалежними змінними. 

Скоригований R
2
 статистики, який більше підходить для порівняння моделі з 

різним числом незалежних змінних, становить 98,37%. Стандартна помилка 

кореляційно-регресійного аналізу свідчить, що стандартне відхилення залишків 

дорівнює 0,59. 

Таким чином, аналізуючи представлену математичну модель взаємозв’язку 

окремих елементів структури врожайності слід відмітити, що у маси 1000 зерен 

відмічена найбільша суттєва кореляція з показниками довжини колосу та 

коефіцієнта продуктивного кущіння відповідно, (Col_2) та (Col_4) на основі 

порядку, в якому вони зустрічаються у файлі внесених в базу даних. 

Рівень врожайності залежав від кількості продуктивних стебел на площі і 

маси зерна з колосу. Тому, в середньому за роки проведення досліджень сівба в 
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ранній строк забезпечила вищу врожайність зерна (1,51-2,04 т/га), ніж при сівбі 

пізніше, через 5 діб (1,45-1,97 т/га) (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Урожайність зерна пшениці ярої сорту Спадщина залежно від строку сівби, 

норми висіву насіння та режиму живлення, т/га 

Строк 

сівби 

Доза     

добрив 

Норма висіву, 

млн/га 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Середнє за 

2013-2015 рр. 

І   

строк 

(27.03-

12.04) 

Без добрив 

(контроль) 

4 1,39 1,71 1,42 1,51 

5 1,45 1,86 1,45 1,59 

6 1,23 1,82 1,54 1,53 

N40P20K20 

4 1,65 2,18 2,06 1,96 

5 1,69 2,32 2,11 2,04 

6 1,54 2,20 2,08 1,94 

ІІ 

строк 

(3.04-

17.04) 

Без добрив 

(контроль) 

4 1,43 1,64 1,38 1,48 

5 1,42 1,68 1,50 1,53 

6 1,33 1,53 1,48 1,45 

N40P20K20 

4 1,63 2,15 1,94 1,91 

5 1,68 2,21 2,03 1,97 

6 1,64 2,18 2,09 1,97 

НІР05, т/га для: строку сівби 0,04 0,07 0,05 – 

дози добрив 0,07 0,12 0,10 – 

норми висіву 0,03 0,06 0,04 – 

взаємодії 0,11 0,15 0,13 – 

 

Норма висіву насіння 5,0 млн шт./га за внесення N40P20К20 виявилась 

оптимальною за сівби в перший строк, а в другий строк – зі збільшенням норми 

висіву від 5 до 6 млн шт./га. 

Застосування добрив забезпечило в порівнянні з контролем прибавку 

врожайності при всіх нормах висіву на рівні 0,41-0,45 т/га при першому і 0,44-0,52 

т/га – при другому строках сівби. Із зменшенням норми висіву вона зростала. 

Отже за результатами проведених досліджень і спостережень можна 

зробити висновок, що сіяти пшеницю яру необхідно на початку весняних робіт, на 

фоні обов’язкового внесення мінеральних добрив N40P20К20, оптимальна норма 

висіву насіння становить 5 млн зерен/га. При запізненні з сівбою норму висіву 

слід збільшувати до 6 млн шт./га. 
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4.5 Вплив стимуляторів росту на формування врожайності зерна 

пшениці ярої на різних фонах мінеральних добрив 

Успішне вирощування ярих зернових культур у більшості випадків 

залежить від дотримання технологічної дисципліни, тобто своєчасного і якісного 

проведення польових операцій, які значно впливають на формування урожаю, 

величину затрат і окупність коштів, необхідних для здійснення комплексу 

технологічних процесів. 

Відомо, що в умовах Степу з нестабільним зволоженням та частим проявом 

весняно-літніх посух (під впливом глобального потепління), використання 

мінеральних добрив буває недостатньо ефективним. Тому, виникає потреба 

розробки альтернативних заходів підвищення ефективності мінерального 

живлення рослин пшениці ярої за рахунок дослідження впливу обробки насіння та 

обприскування рослин сучасними стимуляторами росту. 

При фенологічних спостереженнях за ростом та розвитком пшениці ярої 

впродовж років досліджень нами не виявлено впливу препаратів, що вивчались по 

варіантах, на строки настання фаз розвитку  рослин даного сорту. 

Сходи пшениці ярої на всіх варіантах досліду з’являлись на 10-12 добу 

(лише в екстремальному 2015 р. – через 18 діб) після сівби. Фазу кущіння у 

рослин пшениці ярої відмічали на 14-15 добу після появи сходів, фазу виходу в 

трубку – на 28-30, колосіння – на 49-52, а повну стиглість – на 88-93 добу після 

появи сходів. 

При аналізі даних польової схожості у період повних сходів було 

встановлено, що істотної різниці між варіантами досліду за цим показником 

виявлено не було. Так, польова схожість рослин знаходилася на рівні 91,3-93,8%. 

Після фази виходу рослин пшениці ярої в трубку були проведені 

біометричні дослідження  рослин по варіантах досліду (табл. 4.8). 

Аналіз рослинних зразків показав позитивний вплив обробки насіння, 

обприскування рослин та комплексного застосування препарату Е.К.О. Стим 

Premium  в дозі 1 л/т на приріст надземної та підземної маси пшениці, а саме – 

формування вторинної кореневої системи та пагонів кущення. 
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Таблиця 4.8 

Біометричні показники  рослин пшениці ярої сорту Спадщина у фазі виходу 

в трубку (середнє за 2013-2015 рр.) 

 

Але все ж обприскування посівів, як показав аналіз, було більш ефективним 

порівняно з обробкою насіння на обох фонах живлення. При комплексному 

застосуванні обробки насіння з обприскуванням рослин  у фазі кущіння їх висота 

збільшилась на фоні N20P20K20  на  5,0 см  і маса 1 рослини на 0,09 г; на фоні 

N40P40K40 – на 6,2 см та 0,10 г відповідно, порівняно з контролем. 

В фазі колосіння також був проведений біометричний аналіз рослин 

пшениці ярої та впливу препарату на їх ріст і розвиток в період вегетації. 

Результати аналізу показали, що позитивний вплив препарату Е.К.О. Стим 

Рremium явно прослідковувався на рослинах і в фазі колосіння пшениці ярої, що в 

кінцевому результаті позначилось і на продуктивності рослин та врожайності 

зерна цієї культури (табл. 4.9). 

Різниця в рості і розвитку рослин пшениці ярої, відмічена  по варіантах 

досліду у фазі колосіння зберігалася і в наступні фази розвитку та 

підтверджується результатами структурного аналізу рослинних проб, відібраних 

перед збиранням урожаю (табл. 4.10). 

Варіанти досліду 
Висота 

росл., см 

К-ть вузл. ко-

ренів, шт./росл. 

Маса 1 

росл., г 

Коеф. ку-

щіння 

Фон N20P20K20 

Контроль (без обробки) 24,8 1,3 0,13 1,0 

Обробка насіння Е.К.О. Стим Premium (1 л/т) 25,1 2,3 0,17 1,0 

Обприскування рослин Е.К.О. Стим  Premium у 

фазі кущіння (1 л/га) 
29,7 2,7 0,20 1,2 

Комплексне застосування Е.К.О. Стим  

Premium: обробка насіння (1 л/т) + 

обприскування рослин у фазі кущіння (1л/га) 

29,8 2,7 0,22 1,2 

Фон N40P40K40 

Контроль (без обробки) 26,3 1,4 0,18 1,1 

Обробка насіння Е.К.О. Стим Premium (1 л/т) 26,8 2,4 0,21 1,2 

Обприскування рослин Е.К.О. Стим  Premium у 

фазі кущіння (1 л/га) 
31,7 2,8 0,26 1,4 

Комплексне застосування Е.К.О. Стим  

Premium: обробка насіння (1 л/т) + 

обприскування рослин у фазі кущіння (1л/га) 

32,5 2,8 0,28 1,4 
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Таблиця 4.9 

Вплив добрив та стимуляторів росту на біометричні показники рослин 

пшениці ярої сорту Спадщина у фазі колосіння (середнє за 2013-2015 рр.) 

Варіанти досліду 

Висота 

росл., 

см 

Довжина 

колоса, 

см 

К-ть вузл. 

коренів, 

шт./росл. 

Маса 1 

росл.,  

г 

Коеф. 

прод. 

кущіння 

Фон N20P20K20 

Контроль (без обробки) 52,1 4,0 4,0 0,92 1,2 

Обробка насіння Е.К.О. Стим Premium     

(1 л/т) 
55,1 4,3 4,2 0,94 1,2 

Обприскування рослин Е.К.О. Стим 

Premium у фазі кущіння (1 л/га) 
61,9 4,8 4,3 0,99 1,2 

Комплексне застосування Е.К.О. Стим 

Premium: обробка насіння (1 л/т) + 

обприскування рослин у фазі кущіння 

(1л/га) 

74,8 4,8 4,3 1,42 1,3 

Фон N40P40K40 

Контроль (без обробки) 67,0 4,4 4,5 1,39 1,2 

Обробка насіння Е.К.О. Стим Premium     

(1 л/т) 
67,2 5,1 4,6 1,56 1,2 

Обприскування рослин Е.К.О. Стим 

Premium у фазі кущіння (1 л/га) 
74,6 5,3 5,5 2,18 1,4 

Комплексне застосування Е.К.О. Стим 

Premium: обробка насіння (1 л/т) + 

обприскування рослин у фазі кущіння 

(1л/га) 

76,9 5,5 5,7 2,27 1,4 

 

Результати кореляційно-регресійного аналізу показали, що модель 

множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між показником маси 1000 

зерен і 5 незалежних змінних (висота рослин, довжина колосу, кількість зерен у 

колосі, коефіцієнт продуктивного кущіння та абсолютно суха маса 1 рослини) і, 

залежно доз внесених добрив та застосування стимуляторів росту має вигляд 

згенерованого програмою рівняння: 

Маса 1000 зерен = 25,7048 + 0,178737*Col_1 + 1,34988*Col_2 - 

0,901098*Col_3 - 1,42555*Col_4 + 2,58319*Col_5 

де Col_1 – висота рослини, см; Col_2 – довжина колосу, см; Col_3 – 

кількість зерен у колосі, шт.; Col_4 – абсолютно суха маса 1 рослини, г; Col_5 – 

коефіцієнт продуктивного кущіння. 
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Таблиця 4.10 

Формування елементів структури урожайності зерна пшениці ярої сорту 

Спадщина (середнє за 2013-2015 рр.) 

Варіанти досліду 

Висота 

росл.,   

см 

Довжина 

колоса,   

см 

К-ть зе-

рен в ко-

лосі, шт. 

Абс.с. 

маса 1 

росл., г 

Коеф. 

прод. 

кущіння 

Маса 

1000 

зерен, г 

Фон N20P20K20 

Контроль (без обробки) 60,1 4,0 10,2 0,7 1,0 34,0 

Обробка насіння Е.К.О. Стим 

Premium (1 л/т) 
64,8 4,7 11,6 1,0 1,1 34,9 

Обприскування рослин Е.К.О. 

Стим Premium у фазі кущіння (1 

л/га) 

70,5 4,9 11,4 1,0 1,1 36,1 

Комплексне застосування Е.К.О. 

Стим Premium: обробка насіння 

(1 л/т) + обприскування рослин у 

фазі кущіння (1л/га) 

72,6 5,0 11,8 1,1 1,2 36,4 

Фон N40P40K40 

Контроль (без обробки) 81,3 4,8 13,7 0,9 1,1 36,2 

Обробка насіння Е.К.О. Стим 

Premium (1 л/т) 
85,9 5,6 14,0 1,3 1,2 36,6 

Обприскування рослин Е.К.О. 

Стим Premium у фазі кущіння (1 

л/га) 

95,2 6,0 14,6 1,5 1,2 38,7 

Комплексне застосування Е.К.О. 

Стим Premium: обробка насіння 

(1 л/т) + обприскування рослин у 

фазі кущіння (1л/га) 

103,3 6,7 14,8 1,8 1,3 40,8 

 

Згідно R
2
 статистики модель має 97,89% вірогідність множинної регресії 

між показником маси 1000 зерен і 5 незалежними змінними (Col_1-5). 

Скоригований R
2
 статистики, становить 92,63%. Стандартна помилка свідчить, що 

стандартне відхилення залишків складає 0,58. 

Отже, проаналізувавши математичну модель взаємозв’язку елементів 

структури врожайності пшениці ярої слід відмітити, що у маси 1000 зерен 

відмічена суттєва кореляція з показниками довжини колосу, абсолютно сухої 

маси 1 рослини та коефіцієнта продуктивного кущіння – (Col_2), (Col_4) та 

(Col_5) відповідно порядку їх знаходження у файлі внесених в базу даних. 
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Аналіз урожайності показав позитивний вплив застосування препарату 

Е.К.О. Стим Premium для обробки насіння та обприскування рослин у фазі 

кущіння на обох фонах мінерального живлення. Прибавка врожайності зерна на 

фоні N20P20K20 від обробки насіння склала 0,10 і від позакореневого підживлення 

0,14 та комплексного їх застосування – 0,20 тонн з гектара порівняно з 

контрольним варіантом; на фоні N40P40K40 – 0,11; 0,24 та 0,26 т/га, відповідно. 

Результати обліку врожайності зерна пшениці ярої по варіантах досліду 

представлені в рис. 4.5. 

 

Рис. 4.5 Урожайність зерна пшениці ярої сорту Спадщина, т/га (середнє за 2013-

2015 рр.) 

 

Експериментальні дані, які представлені в таблиці свідчать, що під впливом 

обробки насіння та позакореневого підживлення пшениці ярої, рослини на цих 

варіантах були вищими на фоні N20P20K20 в середньому на 4,7-12,5 см, а на фоні 

N40P40K40 – на 4,6-22,0 см, порівняно з контролем. Під дією препарату на фоні 

N20P20K20 на 17,5-25,0% збільшувалась також довжина колосу та на 2,6-7,1% маса 

1000 зерен, а при внесенні N40P40K40 – відповідно на 16,7-39,6% та 1,1-12,7% що 

позитивно позначалось на врожайності цієї культури. 

Таким чином, результати проведених досліджень дають можливість зробити 

наступні висновки. Застосування препарату Е.К.О. Стим Premium в дозі (1 л/т) як 

1,72 

1,82 

1,86 

1,92 
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2,05 

2,18 

2,20 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Контроль (без обробки) 

Обробка насіння Е.К.О. Стим PREMIUM (1 
л/т) 

Обприскування рослин Е.К.О. Стим PREMIUM 
у фазі кущіння (1 л/га) 

Комплексне застосування Е.К.О. Стим 
PREMIUM: обробка насіння (1 л/т) + 

обприскування рослин у фазі кущіння (1л/га) 

Фон N40P40K40 Фон N20P20K20 
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для обробки насіння, так і для позакореневого підживлення, а також комплексне 

його використання, не впливає на строки настання фенологічних фаз розвитку 

рослин пшениці ярої сорту Спадщина. 

Використання препарату Е.К.О. Стим Premium в дозі (1 л) для обробки 

насіння, позакореневого підживлення та їх сумісне комплексне застосування, 

позитивно впливає на покращення біометричних показників та елементів 

структури врожайності рослин. Кращі результати в дослідах одержані при 

застосуванні даного препарату для позакореневого підживлення, порівняно з 

обробкою насіння. 

Застосування препарату Е.К.О. Стим Premium в дозі (1 л/т) забезпечило 

прибавку врожайності зерна на фоні N20P20K20 від обробки насіння 0,10, від 

позакореневого підживлення 0,14 та комплексного їх застосування – 0,20 тонн з 

гектара, порівняно з контрольним варіантом; а на фоні N40P40K40 – 0,11; 0,24 та 

0,26 т/га, відповідно. 

 

Висновки до розділу 4 

Вступ України до СОТ вимагає інтенсифікації процесу формування нових 

державних стандартів, а на їх основі – інструкцій з контролю вирощування 

насіння сільськогосподарських культур. По завершенні цього процесу, показники 

сортових і посівних якостей насіння будуть узгоджуватися з європейськими, а 

вироблене в Україні насіння можна буде реалізовувати в ці країни. Слід 

зазначити, що в Україні функціонує мережа потужних центрів, що займаються 

створенням нових сортів і гібридів всіх сільськогосподарських культур. 

Селекційна робота цих установ дозволяє повністю забезпечити потреби 

українських сільгоспвиробників у насіннєвому матеріалі. Дані свідчать, що 

кількість насіння, виробленого щорічно селекційними центрами України, в 

середньому за останні роки, перевищує потребу на 30-40%. 

Рівень урожайності зерна пшениці визначається особливостями сорту, а 

ефективністю комплексної дії добрив, строку сівби, глибини заробки насіння, 

норми висіву, системи захисту рослин і значно змінюється від умов року. 
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В Україні спостерігається щорічне стійке збільшення кількості 

зареєстрованих сортів пшениці озимої м’якої на 32,7% та твердої – на 18,1%. В 

цілому ж за останні 15 років кількість сортів пшениці озимої у Реєстрі зросла в 4,7 

разів. Стосовно пшениці ярої, то тут варто відмітити, що позитивна динаміка у 

створенні і реєстрації сортів спостерігалася лише до 2010 р. Впродовж останніх 5 

р. відмічається незначний спад у кількості зареєстрованих сортів, що, очевидно, 

пояснюється поступовою втратою зацікавленості зерновиробників у вирощуванні 

цієї культури, а відповідно – й зменшенням попиту на насіння. 

Серед досліджуваних сортів пшениці оптимальний ріст, розвиток та 

поєднання елементів структури врожайності, що забезпечують формування 

найбільшого рівня зернової продуктивності і комплексну стійкість до посушливих 

умов Степу відмічали у сортів: Вдала, Годувальниця одеська, Господиня, 

Заможність, Землячка одеська, Золотоколоса, Зразкова, Литанівка, Подяка, 

Служниця одеська, Співанка, Супутниця та Українка одеська (6,50-8,15 т/га). 

Досить високий рівень врожайності зерна забезпечив також сорт пшениці озимої 

твердої Дельфін (6,68 т/га). Що стосується пшениці ярої, то найбільшою 

врожайністю (1,68-1,90 т/га) та адаптивністю до посушливих умов 

характеризувалися сорти: Нащадок, Спадщина, Улюблена, Харківська 30 та Чадо. 

За ранньої сівби польова схожість насіння пшениці ярої була вищою, при 

цьому рослини краще розвивалися, у них на 12,9-22,7% збільшувалася кількість 

вторинних коренів та на 7,3-10,0% – продуктивне кущіння, порівняно з більш 

пізнім строком сівби. За ранньої сівби у посівах формувалася на 9,3-17,9% більша 

площа листків, що сприяло збільшенню кількості поглинутої ФАР (на 3,7-16,9%), 

але погіршувало освітленість листків у посівах пшениці (на 2,5-30,1%) та 

призводило до зменшення кількості сухої речовини (на 0,1-0,5 г/м
2
·добу), що 

формується 1 м
2
 листкової поверхні (ЧПФ). Більшу площу листків і меншу ЧПФ 

рослини формували за сівби на глибину 5-6 см на фоні  внесення N40P20K20. 

Встановлено, що рослини пшениці ярої найпродуктивнішими були за сівби 

в ранній строк при загортанні насіння на глибину 5-6 см із внесенням помірної 

дози мінеральних добрив (N40P20K20), що забезпечило одержання урожайності 
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зерна на рівні 2,77-3,27 т/га. 

Виявлено, що інтенсивність кущіння рослин сорту Спадщина збільшувалась 

при застосуванні препарату агат 25-К і бакової суміші препаратів тілт 250 ЕС + 

агат 25-К + гранстар 75 і становила 14,2-14,8% порівняно з контролем, а в сорту 

Харківська 30 – 10,1-12,3%. Кількість вузлових коренів, що утворилися на 1 

рослині, у пшениці твердої була на 2,4-2,7 шт. менше порівняно з м’якою. За 

рахунок обприскування агатом 25-К у рослин сорту Спадщина вузлових коренів 

утворилося більше на 12,8%, а в сорту Харківська 30 – на 15,9% порівняно з 

контролем. У варіанті тілт 250 ЕС + агат 25-К + гранстар 75 зелених листків на 

одній рослині сорту Харківська 30 було на 1,6 шт. більше, ніж у сорту Спадщина, 

в зв'язку з цим значно зростала і загальна листкова поверхня рослин. 

Застосування в посівах пшениці ярої комбінації елементів системи захисту: 

фунгіцид тілт 250 ЕС, біофунгіцид агат 25-К та гербіцид гранстар 75 врожайність 

зерна сорту Спадщина збільшувалася на 26,3%, а сорту Харківська 30 – на 28,6% 

порівняно з варіантом без застосування захисту рослин. 

Рослини першого строку сівби (27.03-12.04), порівняно з другим (3.04-17.04), 

формували показники продуктивності. Так, за ранньої сівби у варіанті без 

застосування добрив довжина колосу рослин була більшою на 0,1-9,7%, кількість 

зерен з колоса – на 2,0-3,9%, коефіцієнт продуктивного кущіння – на 0,9-10,0%, а 

маса 1000 зерен – на 1,2-4,8% порівняно з сівбою в другий строк, а на фоні 

N40P20K20 відповідно – на 0,1-3,8; 15,7-17,9; 0,1-0,9; 0,1-0,9%, набуваючи при 

цьому найбільших значень. Разом з цим, варто відзначити, що у зв’язку з 

особливостями погоди між показниками коефіцієнта продуктивного кущіння і 

крупності зерна на фоні внесення мінеральних добрив була мінімальна різниця. 

Рівень врожайності залежав від кількості продуктивних стебел на площі і 

маси зерна з колосу. Сівба в ранній строк забезпечила вищу врожайність зерна 

(1,51-2,04 т/га), ніж при сівбі через 5 діб (1,45-1,97 т/га). Тож, норма висіву 

насіння 5,0 млн шт./га при внесенні N40P20К20 виявилась оптимальною за сівби в 

перший строк, а в другий строк – зі збільшенням норми висіву від 5 до 6 млн 

шт./га. 
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Під впливом обробки насіння та позакореневого підживлення посівів 

пшениці ярої препаратом Е.К.О. Стим Premium, рослини у цих варіантах були 

вищими на фоні N20P20K20 в середньому на 4,7-12,5 см і на фоні N40P40K40 – на 4,6-

22,0 см, порівняно з контролем. Під дією препарату довжина колосу 

збільшувалась на 17,5-25,0% і 16,7-39,6%, а маса 1000 зерен – на 2,6-7,1% і 1,1-

12,7%, що позитивно позначалось на врожайності цієї культури. 

Застосування препарату Е.К.О. Стим Premium в дозі (1 л/т) забезпечило 

прибавку врожайності зерна ячменю ярого на фоні N20P20K20 від обробки насіння 

0,10 т/га, від позакореневого підживлення – 0,14 та комплексного їх застосування 

– 0,20 т/га, порівняно з контрольним варіантом; а на фоні N40P40K40 – 0,11; 0,24 та 

0,26 т/га відповідно. 

Рівень врожайності пшениці ярої в умовах північного Степу України 

свідчить про низьку адаптаційну здатність рослин цієї культури, яка в 3-4 рази 

поступається кращим сортам пшениці озимої. 

Тому, на основі результатів досліджень, отриманих у демонстраційних 

полігонах з екологічного випробування сортів пшениці озимої та ярої варто 

відзначити наступне. Рівень зернової продуктивності пшениці ярої в північному 

Степу України свідчить про недостатню реалізацію потенціалу продуктивності  

рослинами цієї культури, не сприяє зацікавленості аграріїв у вирощуванні цього 

виду продукції, а отже тільки посилюватиме темпи стрімкого щорічного 

зменшення площ, зайнятих під посівами пшениці ярої та валових зборів її зерна. 

Це вимагає, з одного боку, удосконалення існуючих та розробки нових 

ефективних агробіологічних заходів (із невідкладним впровадженням їх у 

виробництво) з метою підвищення адаптаційних можливостей рослин, а з іншого 

– заміни низьковрожайних ярих форм пшениці більш продуктивними озимими. 
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РОЗДІЛ 5 

 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ТА ЯРОГО 

 

5.1. Особливості реалізації потенціалу продуктивності сортів ячменю 

озимого та ярого 

Протягом останніх років науково-дослідними установами створено нові 

сорти ячменю озимого та ярого, які за сприятливих умов здатні давати 8,0-10,0 

т/га зерна. Такі врожаї часто одержують у наукових установах і на 

сортодільницях. Але потенціал урожайності цих сортів у виробництві 

використовується в Україні в середньому на 30-50%, знижуючись в окремі роки 

до 24-26%, а в деяких областях – навіть до 20%. Для порівняння, в розвинених 

європейських країнах потенціал сортів використовується на 60-70%. 

Безумовно, погодні умови степової зони України набагато складніші. Тут 

дві третини земель, за даними ФАО, відносять до зони ризикованого 

землеробства, і без зрошення очікувати повної реалізації використання потенціалу 

сортів не слід. 

Пошуки шляхів підвищення продуктивності ячменю ярого привели до 

розробки нового напрямку в селекції – створення багаторядних сортів для умов 

інтенсивного землеробства. 

На основі виявлених особливостей селекціонерами встановлені вимоги до 

сортів ячменю ярого для зони інтенсивного землеробства України, які 

визначають: висоту рослин – 90-100 см, кількість зерен у колосі – 22-25, масу 

1000 зерен – 45-50 г, ширину листків – від вузького до проміжного з гострим 

кутом нахилу прапорцевого листка, розлогий тип куща, що обумовлює 

вирівняність стеблостою, стійкість до вилягання, групову стійкість до основних 

хвороб. Європейські селекціонери встановили, що в умовах сприятливого клімату 

та відповідного догляду за посівами зростання врожайності досягається, в 

основному, збільшенням густоти стеблостою, яке можливе з одночасним 
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зниженням висоти рослин. За іншими ж ознаками кореляційні зв’язки значно 

варіюють залежно від умов середовища. Селекційні програми в ЄС передбачають 

підвищення норм висіву і густоти стеблостою до 1000 стебел на 1 м², щоб довести 

потенціал продуктивності нових сортів до 10,0 і більше т/га. Проте, в посушливих 

умовах України густота стеблостою часто обмежується 600-700 стеблами на 1 м² 

у зв’язку з низькою вологозабезпеченістю. Висота соломини також лімітується 

умовами зволоження. У посушливі роки вона може бути настільки низькою, що 

це ускладнює збирання врожаю зерна. 

Досліди показали, що сучасні шестирядні сорти здатні формувати 

врожайність, значно вищу ніж у дворядних стандартів, але їх потенційні 

можливості повною мірою виявляються тільки в умовах інтенсивного 

землеробства. 

Активно проводиться селекційна робота з дворучками та голозерними 

ячменями для усунення недостатньої стійкості до осипання, проростання зерна в 

колосі, травмування зародка при збиранні тощо. 

Донедавна дворучкам ячменю особливого значення не надавали, а їх 

біологією і селекцією майже не займалися. Проте в нинішніх умовах кліматичних 

змін корисною є біологічна особливість ячменів-дворучок, а саме: восени вони 

пізніше припиняють вегетацію, порівняно з типово озимими сортами, а навесні 

раніше її відновлюють. Це дозволяє їм краще розвинутися при пізніх сходах, а 

також розкущитися протягом зимових відлиг, що в посушливих умовах 

трапляється досить часто. За аналогічних умов типово озимі сорти починають 

рости і розвиватися пізно, до цього часу верхній шар грунту пересихає і кущіння 

проходить погано. На відміну від них сорти-дворучки встигають використовувати 

невеликі весняні запаси вологи для кущіння і в ці роки формують більший 

урожай. Хоча сорти-дворучки і поступаються типово озимим сортам по 

морозостійкості, вони продовжують займати значні площі, оскільки багаторічна 

загибель насінницьких посівів від морозів або неотримання сходів за осінньої 

посухи призводить до повної відсутності насіння типово озимих сортів і 

випадання їх у виробництві на великих площах. У дворучок насінництво легко 
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відновлюється при весняній сівбі. Останнім часом значення дворучок зросло у 

зв'язку з епіфітотією вірусу жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ). Сортів, стійких 

до ВЖКЯ, поки немає, тому засоби боротьби зводяться до найбільш пізньої сівби, 

коли з настанням холодних ночей попелиця, як основний переносник хвороби, 

перестає шкодити. При запізненні з сівбою знову ж краще поводяться дворучки. 

В Україні створено багато цінних сортів ячменю, які повністю можуть 

забезпечити виробництво фуражним зерном і пивоварною сировиною. Сучасні 

сорти здатні формувати вагомі врожаї, а при чіткому дотриманні технології 

вирощування середні врожаї ячменю в Україні можуть сягати 4,0-6,0 т/га, як це є 

в державах ЄС. Характерною рисою виробництва зерна ячменю ярого в Україні 

завжди були варіювання рівня врожаїв і валових зборів зерна через несталість 

погодних умов і порушення технологій вирощування. 

Адаптивний потенціал сортів ячменю озимого та ярого, як їх здатність до 

виживання і відтворення через постійне підвищення пристосованості до 

абіотичних і біотичних факторів довкілля визначався на основі даних 

порівняльної характеристики біологічних властивостей і господарсько-цінних 

ознак, що наведені в Реєстрі. Вибір сортів ячменю ярого досить широкий і з 

кожним роком поповнюється значною кількістю перспективних зразків. 

Так, у Державному реєстрі сортів рослин придатних до поширення в 

Україні у 2000 р. налічувалось 26 сортів ячменю озимого та 59 – ярого, у 2010 р. – 

відповідно 34 та 101 сорт, а на 2015 р. до реєстру внесено вже 49 сортів ячменю 

озимого та 133 – ярого (рис. 5.1). 

Графічне зображення переконливо свідчить про щорічне стійке збільшення 

кількості зареєстрованих сортів ячменю озимого на 12,6, а ярого – на 15,0%. В 

цілому ж за останні 15 років кількість сортів ячменю у Реєстрі подвоїлась. 

Сорти ячменю ярого різняться між собою за біологічними особливостями та 

господарсько-цінними ознаками (стійкість до посухи, вилягання, осипання, 

ураження хворобами і шкідниками, скоростиглістю, продуктивністю, хімічним 

складом зерна). 
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Рис. 5.1 Кількість сортів ячменю озимого та ярого, внесених до Реєстру (2000-

2015 рр.) 

 

Поширення найбільш адаптованих сортів ячменю ярого, їх повноцінне 

використання у виробництві є одним із головних резервів підвищення 

урожайності і збільшення обсягів виробництва зерна. 

Тому, важливого значення при цьому набувають демонстраційні полігони 

ячменю, які закладаються щорічно. 

З метою вивчення сукупного впливу факторів зовнішнього середовища ми 

проводили експериментальні досліди та екологічні випробування сортів ячменю 

озимого селекції провідних селекційних центрів. 

У середньому за роки досліджень найбільший рівень зернової 

продуктивності  (понад 5,0 т/га) забезпечили сорти ячменю типово озимої форми: 

Борисфен, Зимовий, Селена стар та Трудівник, а також сорти-дворучки: 

Достойний, Майстер, врожайність яких становила 5,12-5,70 т/га (рис. 5.2). 

Запаси продуктивної вологи перед сівбою ячменю ярого в роки 

експерименту (2010-2015 рр.) суттєво різнилися, але все ж були задовільними для 

одержання дружніх сходів. Так, в посівному шарі ґрунту (0-10 см) вологи було 

15,6-18,8 мм, в 0-30 см – 49,1-52,2, а в 0-100 см – 139,3-148,1 мм. Якщо фазу 

сходів, кущіння та виходу рослин в трубку відмічали у всіх сортів ячменю ярого 

майже одночасно, то фаза колосіння – різнилась за строками настання. 
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Рис. 5.2 Діапазон варіювання врожайності зерна сортів ячменю озимого, т/га 

(середнє за 2007-2010 рр.) 

 

Як правило, першими виколошувалися рослини сортів: Адапт, 

Созонівський, СН-28, Ґатунок, Сталкер, Крок, Водограй, Донецький 15 та 

Воєвода. Інші ж, в залежності від біологічних особливостей сорту – на 3-6 діб 

пізніше. 

Раніше інших (на 2-5 діб), визрівало зерно у сортів ячменю ярого Адапт, 

Сталкер, Созонівський, СН-28. В цілому період вегетації у сортів ярого ячменю 

тривав 76-87 діб. 

Висота рослин варіювала в межах 57,8-69,3 см. Найбільшою довжина 

колосу була у сортів Сталкер, Адапт, Статок (6,6-6,7 см), дещо меншою – у сортів 

Водограй, Всесвіт, Созонівський, Взірець та Юкатан (6,1-6,4 см). 

Найбільша кількість зерен у колосі сформувалася у багаторядних сортів 

ячменю Вакула (33,2 шт.) та Геліос (28,4 шт.). Із двохрядних ячменів більше зерна 

в колосі було у сортів Созонівський, Всесвіт та Галактик – 24,6; 22,5 та 22,6 шт. 

відповідно. 

Коефіцієнт продуктивного кущіння був найвищим у сортів: Донецький 12, 

Донецький 14, Созонівський, СН-28 та Галактик і змінювався від 1,68 до 1,79. 

Дещо нижчі показники кущистості спостерігали у сортів Водограй, Воєвода, 
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Статок, Донецький 15, Взірець та Юкатан – (1,56-1,63). 

Найбільшу масу 1000 зерен мало зерно сортів: Статок (45,8 г) та 

Созонівський (45,2 г), дещо меншу – Сталкер та Донецький 15 (по 44,3 г). 

Найменша маса 1000 зерен формувалась у багаторядних сортів ячменю Вакула і 

Геліос – відповідно 33,5 і 33,8 г. 

Відмінності в показниках елементів структури колоса рослин відповідним 

чином позначились і на урожайності зерна ярих культур. В середньому за роки 

досліджень найбільший рівень урожайності зерна забезпечили сорти ячменю 

ярого Виклик, Водограй, Всесвіт, Галактик, Доказ, Донецький 15, Еней, Крок, 

Созонівський, Сталкер та Статок, який становить 3,21-3,41 т/га (рис. 5.3, дод. Р).  

 

Рис. 5.3 Діапазон варіювання врожайності зерна найбільш продуктивних сортів 

ячменю ярого, т/га (середнє за 2010-2015 рр.) 

 

Як свідчать одержані дані, серед найпродуктивніших слід виділити сорти, 

які демонструють мінімальні варіювання врожайності за роками – Донецький 15, 

Статок, Доказ, Еней, Созонівський та Сталкер, тобто характеризуються 

стабільним проявом цієї ознаки. 

Високу врожайність зерна забезпечили також нові сорти ячменю ярого – 

Аватар, Аграрій, Алегро та Лука (3,45-4,15 т/га). 

Таким чином, урожайність ячменю ярого значно варіювала залежно від 
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умов року проведення випробувань та сортових особливостей культури. Вкрай 

посушливі умови весняно-літнього періоду вегетації у 2010 р. спровокували різке 

зниження врожайності зерна ячменю ярого, знизивши середні значення цього 

показника. Адже впродовж останніх 3 років названі кращі сорти демонстрували 

високу реалізацію генетичного потенціалу продуктивності, забезпечуючи 

врожайність ячменю ярого на рівні 3,5-4,5 т/га зерна. Вони активно 

впроваджуються у виробництво. 

 

5.2. Формування продуктивності ячменю озимого та ярого залежно від 

строків сівби, обробки насіння та рівня мінерального живлення 

За даними досліджень, перевага ячменю озимого над ярим полягає у 

вищому потенціалі продуктивності. Він здатний формувати врожай на 1,0-2,0 т/га 

вищий, ніж ярий. Слід окремо виділити групу дворучок, які є надійним страховим 

фондом на випадок стихійного лиха – загибелі рослин озимих осінніх посівів 

унаслідок несприятливих умов, оскільки є змога швидко відновити насінництво за 

весняної сівби. Вони також менш вибагливі до попередників, строків сівби, різких 

коливань гідротермічних умов впродовж вегетації. 

В умовах північної частини Степу України до останнього часу недостатньо 

вивчені основні агротехнічні прийоми вирощування ячменю озимого-дворучки, 

що не дозволяє надати виробництву науково обґрунтовані зональні рекомендації 

стосовно технологічних заходів вирощування і догляду за цією культурою за 

ярого типу розвитку. Недостатньо дослідженим є вплив строків сівби, інкрустації 

насіння, а також рівень мінерального живлення на реалізацію потенціалу 

продуктивності та врожайність ячменю озимого за осінньої та весняної сівби 

порівняно з типово ярим сортом ячменю. 

Сівбу ячменю озимого сорту Достойний у досліді проводили восени (25-26 

вересня, а навесні – 26 березня - 12 квітня. Обробку насіння препаратами 

здійснювали безпосередньо перед сівбою. Запаси продуктивної вологи у 

посівному шарі ґрунту на час сівби були достатніми для отримання своєчасних і 

дружних сходів (7-9 жовтня). Фазу кущіння рослин відмітили 5-9 листопада. До 
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моменту ПОВ рослини ячменю озимого в роки експерименту стабільно 

формували 2-3 добре розвинених пагонів. 

Аналіз рослинних зразків в осінній період показав, що внесені мінеральні 

добрива та інкрустація насіння позитивно впливали на ріст та розвиток ячменю 

озимого. Так висота рослин в осінній період при внесенні мінеральних добрив 

дозою N30P30K30 збільшилась на 0,5-2,0 см (2,8-10,7%), а на фоні внесення 

N60P60K60 – на 1,3-2,3 см (7,3-12,0%) порівняно з неудобреним фоном (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Біометричні показники рослин ячменю озимого сорту Достойний на час ПОВ 

залежно від обробки насіння та рівня мінерального живлення (середнє за 

2012-2014 рр.) 

Доза добрив Варіанти Висота росл., см Коеф. кущіння К-ть вузл. коренів, шт./росл. 

Без добрив 

(контроль) 

контроль 17,9 2,1 1,0 

реаком 18,7 2,4 1,2 

антистрес 19,1 2,4 1,3 

деймос 19,2 2,3 1,4 

N30P30K30 

контроль 18,4 2,3 1,0 

реаком 20,7 2,5 1,2 

антистрес 21,1 2,7 1,4 

деймос 20,6 2,5 1,3 

N60P60K60 

контроль 19,2 2,4 1,5 

реаком 20,4 2,7 1,8 

антистрес 21,4 2,8 2,0 

деймос 21,1 2,8 1,9 

 

При застосуванні препаратів для передпосівної обробки насіння ячменю 

озимого висота рослин на фоні без добрив збільшувалась на 0,8-1,3 см, на фоні 

N30P30K30 – на 2,2-2,67 см, а при N60P60K60 – на 1,2-2,2 см порівняно з контролем. 

Дані також свідчать про позитивний вплив внесених добрив на процес 

осіннього кущіння рослин ячменю озимого та приріст їх надземної маси. Так, на 

фоні N30P30K30 кількість стебел у рослин була більшою на 2,5-5,9%, а N60P60K60 – 

на 7,0-18,8% порівняно з неудобреним фоном. Надземна маса рослин при цьому 

збільшилась за внесення N30P30K30 на 39,5-54,5%, а на фоні N60P60K60 – на 72,1-

93,2% порівняно з контролем. 

Інкрустація насіння мікроелементними препаратами також впливала на 
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кущіння та приріст вегетативної маси рослин. На фоні без добрив коефіцієнт 

кущіння у рослин під дією препаратів збільшувався на 0,3 або на 14,3%, а на 

удобрених фонах N30P30K30 та N60P60K60 – відповідно на 0,2-0,4 та 12,5-16,7%. При 

цьому кращі результати на всіх фонах були від препарату антистрес та реаком. 

Одним із важливих показників у рослин ячменю, як відомо, є наявність 

вторинних (вузлових) коренів, оскільки вони забезпечують основне живлення і 

засвоєння вологи з орного, родючого шару ґрунту. Тому, чим кращий розвиток 

має вторинна коренева система, тим вищий врожай може сформувати кожна 

рослина. 

При дослідженні впливу інкрустації насіння при різних дозах внесення 

мінеральних добрив на формування вторинної кореневої системи ячменю озимого 

було встановлено позитивний результат. Так, при застосуванні N30P30K30 кількість 

вторинних коренів на рослинах ячменю озимого в осінній період збільшувалась 

на 14,3-33,3%, а при N60P60K60 – на 16,6-42,8% порівняно з фоном без добрив. 

На формування вторинних коренів у рослин помітно впливали і препарати, 

якими інкрустували насіння. Так, на фоні без добрив кількість вторинних коренів, 

залежно від обробки насіння препаратами, збільшувалась в середньому на 16,6-

33,3%, а на фонах удобрення N30P30K30 та N60P60K60 відповідно – на 33,3% та 23,1-

30,7%. 

Проведений аналіз біометричних показників рослин озимого ячменю-

дворучки сорту Достойний перед колосінням показав, що при внесенні 

мінеральних добрив дозою N30P30K30  рослини на цьому фоні були вищими на 3,1-

7,7 см або на 4,3-10,9%, а на фоні внесення N60P60K60 – на 12,0-13,4 см або на 17,0-

18,9% порівняно з неудобреним фоном (табл. 5.2). 

Дослідженнями встановлено, що під впливом інкрустації насіння ячменю 

озимого висота рослин значно змінювалася. Так, у фазі колосіння на фоні без 

внесення мінеральних добрив, порівняно з контрольним варіантом, висота 

збільшувалась на 0,9-3,2 см, або на 0,7-4,5%, а на фонах з дозами внесення 

N30P30K30 та N60P60K60 – відповідно на 2,1-6,0 см (2,8-8,1%) та на 1,9-4,7 см (2,3-

5,7%). Найбільше вплиав на ріст рослин препарат антистрес. 
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Таблиця 5.2 

Біометричні показники і фотосинтетична діяльність рослин ячменю озимого 

сорту Достойний у фазі колосіння залежно від обробки насіння та рівня 

мінерального живлення, за осінньої сівби (середнє за 2013-2015 рр.) 

Доза 

добрив 
Варіанти 

Висота 

росл., см 

Коеф. 

кущіння 

Абс.с. маса   

1 росл., г 

Листковий 

індекс, м
2
/м

2
 

К-ть вузл. 

коренів, шт./росл. 

Без добрив 

(контроль) 

контроль 70,4 1,6 1,28 1,82 8,3 

реаком 72,7 1,7 1,35 1,94 9,2 

антистрес 73,6 1,8 1,35 1,95 14,7 

деймос 70,9 1,7 1,47 2,03 8,9 

N30P30K30 

контроль 73,7 1,8 1,36 1,95 8,9 

реаком 75,8 1,9 1,40 2,00 10,2 

антистрес 79,7 1,9 1,51 2,16 11,0 

деймос 78,6 1,8 1,49 2,19 9,5 

N60P60K60 

контроль 82,4 2,0 1,55 2,03 9,7 

реаком 85,5 2,1 1,64 2,24 10,8 

антистрес 87,1 2,1 1,74 2,30 10,4 

деймос 84,3 2,0 1,70 2,28 9,8 

 

Інкрустація насіння ячменю озимого також сприяла кущінню рослин. Так, 

на фоні без внесення мінеральних добрив воно збільшилося в середньому на 2,7-

6,3%, а на фонах добрив N30P30K30 та N60P60K60 – на 1,2-6,2% та 1,5-3,7% 

відповідно. Серед препаратів, що вивчались, більше підсилювали ріст і кущіння  

рослин реаком та антистрес. 

Як показали результати досліджень внесення мінеральних добрив дозою 

N30P30K30 підвищило інтенсивність накопичення абс.с. вегетативної маси рослин 

ячменю озимого на 1,4-11,9% і дозою N60P60K60 – на 15,6-28,9%, порівняно з 

варіантом без внесення добрив. Збільшилися також і листкова поверхня на 

одиницю площі посіву та накопичення сухої речовини. 

На приріст надземної маси рослин ячменю озимого також суттєво впливала 

й інкрустація насіння: на неудобреному фоні він становив в середньому 5,5-

14,8%, при N30P30K30 – 2,9-11,0%, а на фоні N60P60K60 – 5,8-12,3%. Найбільше 

впливав на цей показник препарат антистрес. Що стосується кількості вузлових 

коренів, то тут прослідковувалася закономірність, аналогічна попередньо 

розглянутим результатам. 
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Проведений аналіз біометричних вимірів у рослин озимого ячменю-

дворучки сорту Достойний, який висівали навесні, показав, що при внесенні 

мінеральних добрив у дозі N30P30K30 висота рослин у фазі колосіння 

збільшувалась в середньому на 7,4-9,8 см (17,1-22,7%), на фоні внесення N60P60K60 

– на 13,6-16,2 см (32,7-37,6%) порівняно з неудобреним фоном. Аналогічно 

підвищувалася асимілююча поверхня рослин на одиницю площі посіву, хоча 

показники були меншими ніж при сівбі восени (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Вплив обробки насіння та рівня мінерального живлення на біометричні 

показники і фотосинтетичну діяльність рослин ячменю озимого сорту 

Достойний у фазі колосіння, за весняної сівби (середнє за 2013-2015 рр.) 

Доза 

добрив 
Варіанти 

Висота 

росл., см 

Коеф. 

кущіння 

Абс.с. маса   

1 росл., г 

Листковий 

індекс, м
2
/м

2
 

К-ть вузл. 

коренів, шт./росл. 

Без добрив 

(контроль) 

контроль 41,6 1,3 0,9 1,57 3,2 

реаком 43,1 1,3 1,0 1,61 4,3 

антистрес 44,5 1,4 1,1 1,78 4,6 

деймос 43,2 1,4 1,0 1,82 4,1 

N30P30K30 

контроль 49,3 1,3 1,1 1,60 4,0 

реаком 52,9 1,4 1,3 1,69 4,9 

антистрес 53,4 1,5 1,4 1,83 5,3 

деймос 50,6 1,4 1,2 1,92 4,7 

N60P60K60 

контроль 55,2 1,5 1,3 1,72 4,6 

реаком 59,3 1,6 1,6 1,77 5,1 

антистрес 59,7 1,6 1,6 1,91 5,4 

деймос 57,6 1,6 1,5 2,12 5,2 

 

Інкрустація препаратами, якими проводили обробку насіння перед сівбою 

озимого ячменю-дворучки у весняний період, також сприяла збільшенню висоти 

рослин у фазі колосіння на фоні без внесення мінеральних добрив  в середньому 

на 1,5-2,9 см або на 3,6-7,0%, а на фонах N30P30K30 та N60P60K60 – відповідно на 2,6-

8,3 та 4,3-8,2% порівняно з контрольним варіантом. Вплив препаратів для обробки 

насіння  ячменю озимого при весняній сівбі відмічено і на збільшенні кількості 

стебел у рослин та прирості їх надземної маси. Найкращі результати забезпечив 

препарат антистрес. 

Обробка насіння ячменю озимого при весняній сівбі також покращувала 
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формування вторинної кореневої системи у рослин. Так, кількість коренів на фоні 

без внесення добрив під дією препаратів збільшилась в середньому на 28,1-43,8%, 

а на фонах з дозами внесення добрив N30P30K30 та N60P60K60 – на 17,5-32,5 та 10,9-

17,4% відповідно. 

Аналіз рослинних зразків ячменю ярого (сорт Ілот), посіяного навесні в 

один строк із озимим ячменем-дворучкою (сорт Достойний) свідчить про те, що 

на їх ріст і розвиток помітно впливало як внесення мінеральних добрив, так і 

інкрустація насіння мікроелементними та рістстимулюючими препаратами. Так 

на неудобреному фоні рослини ячменю ярого були нижчими на 3,1-7,1 см, 

порівняно з фоном N30P30K30, і на 7,0-9,5 см – ніж на фоні N60P60K60 (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Ілот у фазі колосіння, 

залежно від обробки насіння та рівня мінерального живлення (середнє за 

2013-2015 рр.) 

Доза 

добрив 
Варіанти 

Висота 

росл., см 

Коеф. 

кущіння 

Абс.с. маса   

1 росл., г 

Листковий 

індекс, м
2
/м

2
 

К-ть вузл. 

коренів, шт./росл. 

Без добрив 

(контроль) 

контроль 46,8 1,1 0,9 1,55 3,2 

реаком 50,0 1,3 1,0 1,60 3,9 

антистрес 49,6 1,3 0,9 1,77 4,0 

деймос 48,6 1,3 0,9 1,80 3,6 

N30P30K30 

контроль 49,9 1,4 1,0 1,61 3,9 

реаком 53,6 1,6 1,2 1,70 4,1 

антистрес 56,7 1,7 1,2 1,85 4,6 

деймос 52,8 1,6 1,1 1,94 4,4 

N60P60K60 

контроль 53,8 1,6 1,2 1,75 4,3 

реаком 58,8 2,0 1,3 1,80 4,7 

антистрес 59,1 2,1 1,3 1,96 5,0 

деймос 57,2 2,0 1,2 2,18 4,8 

 

Отримані дані свідчать, що без внесення добрив у рослин помітно 

знижувались процеси кущіння, формування кореневої системи та надземної маси. 

Інкрустація посівного матеріалу сприяла помітному покращенню біометричних 

показників рослин, незалежно від насичення варіантів мінеральними добривами. 

В середньому висота рослин ячменю ярого збільшувалась від обробки насіння на 

неудобреному фоні на 3,8-6,8%, на фоні N30P30K30 – на 5,8-13,6 і при внесенні 
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N60P60K60 – на 6,3-9,9%. Інкрустація насіння на всіх фонах удобрення сприяла 

накопиченню більшої надземної маси рослин та їх листко- та стеблеутворенню. 

Порівняльний аналіз рослинних зразків ячменю ярого з ячменем-дворучкою 

у фазі колосіння показав, що на неудобреному фоні рослини ячменю ярого були в 

середньому на 5,1-6,9 см вищими за ячмінь озимий, а на фоні N30P30K30 – різниця 

у висоті скоротилася до 0,6-3,3 см. На фоні N60P60K60 рослини ячменю ярого були 

нижчими за ячмінь озимий весняної сівби на 0,4-1,6 см. За масою абсолютно сухої 

надземної частини рослини ячменю ярого і озимого на контрольних варіантах 

були практично рівними на всіх фонах мінерального живлення. При обробці 

насіння препаратами більша надземна маса була у ячменю озимого. Коефіцієнт 

кущіння у рослин ячменю ярого, порівняно з озимим, був нижчим тільки на 

неудобреному фоні, а у варіантах, де добрива вносили, він перевищував по 

кущистості ячмінь озимий, висіяний навесні. 

Проведені дослідження по вивченню впливу інкрустації насіння ячменю 

озимого мікродобривами в хелатній формі та рістстимулюючими препаратами на 

різних фонах мінерального живлення показали ефективну їх дію і на формування 

структурних елементів продуктивності. Так, висота рослин при внесенні добрив 

дозою N30P30K30 збільшувалась на 9,8-11,1%, а при підвищенні дози добрив до 

N60P60K60 – на 12,4-13,2% порівняно з варіантами без внесення добрив (табл. 5.5). 

Обробка насіння препаратами Реаком та Антистрес сприяла збільшенню 

висоти рослин, залежно від фону удобрення на 4,5-5,9%, в той час як Деймос – 

лише на  0,7-2,3%, порівняно з контрольними варіантами. 

Довжина колосу при внесенні мінеральних добрив дозою N30P30K30 

збільшувалась на 3,8-12,2%, а на фоні N60P60K60 – на 15,4-26,5% порівняно з 

неудобреним фоном. Найбільшим (6,2 см) цей показник був у варіантах з 

внесенням N60P60K60 при обробці мікродобривом реаком. 

Як показали результати досліджень вплив препаратів на довжину колосу 

залежав від доз внесених добрив. Так, на фоні без добрив, найбільшу довжину 

колосу (5,2 см) забезпечила обробка насіння препаратом антистрес, що порівняно 

з варіантом без обробки складало 13,0%. 
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Таблиця 5.5 

Вплив обробки насіння та мінеральних добрив на структуру врожаю ячменю 

озимого сорту Достойний за осінньої сівби (середнє за 2013-2015 рр.) 

Доза  

добрив  

(фактор А) 

Варіант 

обробки 

(фактор В) 

Висота 

росл., 

см 

Дов-

жина 

колоса, 

см 

К-ть 

зерен в 

колосі, 

шт. 

Маса 

зерна з 

1 росл., 

г 

Абс.с. 

маса 1 

росл., г 

Коеф. 

прод. 

кущіння 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Урожай-

ність, 

т/га 

Без добрив 

(контроль) 

контроль 73,4 4,6 24,0 1,06 1,26 1,3 36,1 3,35 

реаком 77,3 4,9 25,0 1,26 1,19 1,4 37,4 3,70 

антистрес 77,7 5,2 25,4 1,25 1,32 1,5 38,0 3,71 

деймос 74,9 4,8 25,1 1,19 1,16 1,4 36,9 3,53 

N30P30K30 

контроль 84,1 5,0 25,7 1,20 1,29 1,4 38,0 4,06 

реаком 87,9 5,5 28,6 1,36 1,47 1,5 39,1 4,40 

антистрес 88,8 5,4 30,2 1,36 1,50 1,5 39,8 4,43 

деймос 84,7 5,2 28,0 1,25 1,40 1,5 40,0 4,30 

N60P60K60 

контроль 85,8 5,7 29,7 1,30 1,38 1,5 38,8 4,53 

реаком 90,3 6,2 31,7 1,40 1,49 1,7 39,9 4,67 

антистрес 90,9 6,0 32,4 1,37 1,58 1,7 39,9 4,61 

деймос 87,8 5,8 31,2 1,31 1,42 1,7 39,4 4,55 

НІР05, т/га, для факторів: А – 0,06-0,08; В – 0,05-0,06; АВ – 0,10-0,12 

 

На фоні внесення мінеральних добрив дозою N30P30K30 та N60P60K60, обробка 

насіння препаратами збільшувала довжину колосу відповідно на 4,0-10,0 та 1,8-

8,8%. Кращі результати на цих фонах забезпечувало застосування препаратів 

реаком та антистрес. 

Маса зерна з рослини є важливим показником, що відображає індивідуальну 

її продуктивність у конкретних умовах вирощування і визначає рівень 

врожайності культури. Отримані нами дані показали, що при збільшенні дози 

добрив до N30P30K30, маса зерна з рослини підвищувалась на 5,0-13,2%, а за 

внесення N60P60K60 – на 0,7-8,3%, порівняно з фоном без внесення добрив. 

Як показали наші дослідження, вплив обробки насіння згаданими 

препаратами, суттєво залежав від норми насичення ділянок мінеральними 

добривами. Так, на фоні без внесення добрив, маса зерна з рослини під дією 

препаратів зростала на 12,3-18,9%, а на фоні N30P30K30 – на 4,1-13,3%. Відмічено, 

що з підвищенням доз мінеральних добрив вихід зерна з рослини зменшувався і за 

дози N60P60K60 становив 0,7-7,7%, порівняно з контрольним варіантом. 
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Слід відзначити, що найбільше впливали на зміну даного показника 

препарати реаком та антистрес, які з покращенням мінерального живлення 

підвищували загальну врожайність зерна. При цьому змінювалося співвідношення 

між масою зерна і соломи. 

Так, на фоні без внесення мінеральних добрив найбільшу масу соломи   

(1,32 г) мали рослини у варіанті з обробкою насіння препаратом антистрес, що 

співвідносилося до маси зерна з рослини як 1,06:1,0. За внесення N30P30K30 це 

співвідношення становило 1,08-1,12:1,0. На фоні внесення дози добрив N60P60K60, 

найбільшу масу соломи формували рослини у варіанті з обробкою насіння 

препаратом антистрес, де вона дорівнювала 1,58 г, а вказане співвідношення у 

цьому варіанті становило 1,15:1,0. 

Аналогічний вплив мали препарати і на формування продуктивного 

кущіння рослин та масу 1000 зерен. Остання збільшувалася, залежно від різних 

доз добрив, в середньому на 1,7-3,1 г, порівняно з контролем, проте різниця між 

препаратами була невеликою (лише 1,5-5,2%). 

Зміни показників продуктивності рослин відповідно позначились і на рівні 

врожайності ячменю озимого. На фоні без добрив вона за інкрустації насіння 

склала 3,53-3,70 т/га, що на 0,18-0,36 т/га більше, ніж без обробки насіння 

препаратами. Внесення мінеральних добрив, як показали дослідження, значно 

покращило формування елементів структури рослин та забезпечило приріст 

врожайності зерна ячменю в цілому на фоні N30P30K30 – до 0,77 т/га, а на фоні 

N60P60K60 – до 1,18 т/га. Обробка насіння препаратами підвищувала зернову 

продуктивність лише на 0,14-0,37 т/га. По своїй ефективності кращі результати на 

ріст, розвиток та формування урожайності зерна, із препаратів які вивчали, мали 

реаком та антистрес. 

Весняна сівба озимого ячменю-дворучки сорту Достойний значно змінила 

структуру врожаю, порівняно з сівбою цього сорту восени. Так, у фазі повної 

стиглості висота рослин ячменю у посівах весняного строку була нижчою на 45,2-

60,9%, а довжина колосу – на 0,0-7,4%, проте, у деяких варіантах цей показник 

перевищував аналогічний при сівбі ячменю восени на 1,9-15,3% і найбільше це 
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спостерігалося на фоні живлення N30P30K30. Озерненість колоса ячменю озимого 

за весняної сівби зменшувалася в середньому на 6,4-26,9%, вихід зерна з однієї 

рослини – на 21,5-55,6%, маса соломи – на 0,8-56,4%, а коефіцієнт продуктивного 

кущіння – на 8,3-36,4%. Що стосується маси 1000 зерен ячменю озимого за 

весняної сівби, то вона зростала зі збільшенням доз добрив і перевищувала 

відповідний показник за осінньої сівби (залежно від варіанту обробки насіння, на 

0,3-3,9%) лише на фоні N60P60K60. Урожайність ячменю озимого за весняної сівби 

порівняно з відповідними варіантами осінньої сівби зменшувалась на 0,95-1,54 

т/га або на 33,6-51,5% (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Структура врожаю ячменю озимого сорту Достойний залежно від обробки 

насіння та мінеральних добрив, за весняної сівби (середнє за 2013-2015 рр.) 

Доза  

добрив  

(фактор А) 

Варіант 

обробки 

(фактор В) 

Висота 

росл., 

см 

Дов-

жина 

колоса, 

см 

К-ть 

зерен в 

колосі, 

шт. 

Маса 

зерна з 1 

росл., г 

Абс.с. 

маса 1 

росл., 

г 

Коеф. 

прод. 

кущіння 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Урожай-

ність, 

т/га 

Без добрив 

(контроль) 

контроль 48,8 4,3 20,7 0,83 0,87 1,2 34,6 2,40 

реаком 48,9 4,9 21,9 0,81 0,91 1,2 36,1 2,49 

антистрес 52,2 5,1 22,4 0,99 0,96 1,1 36,2 2,66 

деймос 48,8 4,8 22,1 0,80 0,87 1,1 35,3 2,56 

N30P30K30 

контроль 54,6 5,0 22,7 0,91 0,89 1,2 36,5 2,74 

реаком 57,1 5,4 26,8 0,99 0,94 1,2 38,5 2,99 

антистрес 55,2 5,2 23,8 1,00 0,98 1,2 39,0 3,02 

деймос 56,0 5,3 25,3 0,94 0,90 1,2 38,3 2,94 

N60P60K60 

контроль 59,1 5,5 27,1 1,07 1,05 1,3 39,3 2,99 

реаком 61,4 5,8 29,8 1,11 1,08 1,3 40,9 3,44 

антистрес 60,8 5,9 27,7 1,09 1,10 1,3 41,5 3,45 

деймос 60,0 5,4 27,0 1,07 1,20 1,3 39,5 3,18 

НІР05, т/га, для факторів: А – 0,05-0,07; В – 0,03-0,04; АВ – 0,06-0,09 

 

Як показали дослідження, у весняних посівах ячменю-дворучки, структура 

врожаю помітно змінювалася залежно від дози внесених добрив. Так, при 

збільшенні дози добрив до N30P30K30 та N60P60K60, порівняно з фоном без добрив, 

висота рослин збільшувалась на 5,7-16,8 та 16,4-25,6%, довжина колоса на 2,0-

37,2 та 12,5-27,9%, кількість зерен в колосі – на 6,3-22,4 та 22,2-36,1%, вихід зерна 

– на1,0-22,2 та 10,1-37,0%. 

Абсолютно суха маса надземної частини рослин збільшувалась при 
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підвищенні фону живлення до N30P30K30 – на 2,1-47,1%, а до N60P60K60 – на 14,6-

37,9%, коефіцієнт продуктивного кущіння відповідно – на 0,0-9,1 та 8,3-18,2%, 

маса 1000 зерен – на 5,5-8,5 та 11,9-14,6%, урожайність – на 0,34-0,50 та 0,59-0,85 

т/га або на 13,5-20,1 та 24,2-34,1%, відповідно порівняно з варіантом без добрив. 

Залежно від інкрустації насіння препаратами у ячменю-дворучки весняної 

сівби на фонах без добрив і з внесенням N30P30K30 та N60P60K60 висота рослин 

збільшувалась на 0,1-7,0; 1,1-4,6 та 1,5-3,9%, довжина колосу – на 11,6-14,0; 4,0-

8,0 та 0,1-7,3%; кількість зерен в колосі – на 5,8-8,2; 4,8-18,1% та 0,1-10,0% по 

фонах відповідно. Маса зерна з рослини на фоні без добрив збільшувалась 

залежно від обробки насіння на 14,7-17,6%, на фоні N30P30K30 цей показник від 

застосування препаратів становив 7,1-14,3%, а на фоні N60P60K60 всі препарати 

збільшували його на 4,2-7,6%. Утворення пагонів у рослин залежно від 

препаратів, якими обробляли насіння перед сівбою, на фонах удобрення 

підвищувалось на 1,9-13,1%, 0,9-5,5%, 1,6-9,4% відповідно. При цьому на фоні без 

внесення добрив збільшенню кількості продуктивних пагонів сприяло 

мікродобриво реаком, а на фонах з внесенням N30P30K30 та N60P60K60 – реаком та 

антистрес. 

Обробка насіння препаратами збільшувала масу 1000 зерен на фоні без 

внесення добрив на 2,0-4,6%, на фоні N30P30K30 – на 4,9-6,8%, а на фоні N60P60K60 – 

на 0,5-5,6%. 

Аналіз зернової продуктивності ячменю озимого, висіяного навесні, 

показав, що на фоні без внесення мінеральних добрив обробка препаратами 

підвищувала урожайність зерна у середньому на 0,09-0,26 т/га або 4,9-16,3%. На 

фоні внесення мінеральних добрив дозою N30P30K30 прибавка урожаю від обробки 

насіння препаратами становила 0,20-0,28 т/га або 3,8-10,8%, на фоні внесення 

N60P60K60 урожайність зерна підвищувалася на 7,3-10,2% або на 0,19-0,46 т/га 

порівняно з контролем. Вищий врожай зерна ячменю озимого при весняній сівбі 

сформувався на ділянках із внесенням добрив дозою N60P60K60 та інкрустацією 

насіння мікродобривом реаком та антистрес – 3,44 і 3,45 т/га відповідно, при 

урожайності зерна на контрольному варіанті – 2,40 т/га. 
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Як показали результати досліджень застосування препаратів для інкрустації 

насіння ячменю ярого позитивно вплинуло на ріст надземної маси рослин 

незалежно від рівня забезпечення мінеральними добривами: висота рослин на 

фоні без добрив збільшилась на 1,7-2,1 см, на фоні N30P30K30 – на 2,3-4,0 см, а на 

фоні N60P60K60 – на 2,5-3,3 см порівняно з контрольними варіантами (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Структура врожаю ячменю ярого сорту Ілот залежно від обробки насіння та 

доз мінеральних добрив (середнє за 2013-2015 рр.) 

Доза  

добрив  

(фактор А) 

Варіант 

обробки 

(фактор В) 

Висота 

росл., 

см 

Довжина 

колоса, 

см 

К-ть 

зерен в 

колосі, 

шт. 

Маса 

зерна з 

1 росл., 

г 

Абс.с. 

маса 1 

росл., г 

Коеф. 

прод. 

кущіння 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Урожай-

ність, 

т/га 

Без 

добрив 

(контроль) 

контроль 49,5 5,3 14,0 0,72 0,72 1,2 47,5 2,36 

реаком 51,6 5,6 14,4 0,77 0,76 1,5 48,8 2,59 

антистрес 51,2 5,5 15,3 0,72 0,77 1,2 48,2 2,62 

деймос 51,2 5,4 15,7 0,75 0,72 1,2 48,3 2,57 

N30P30K30 

контроль 55,6 5,9 17,2 0,89 0,84 1,2 52,1 2,84 

реаком 57,9 6,2 18,9 0,93 0,99 1,3 50,0 3,06 

антистрес 60,0 6,7 20,0 0,94 1,03 1,3 53,3 3,11 

деймос 59,6 6,6 20,3 1,08 1,08 1,3 52,7 2,97 

N60P60K60 

контроль 61,7 6,6 19,3 1,09 1,03 1,4 55,5 3,62 

реаком 64,8 7,1 22,2 1,08 1,19 1,5 51,6 3,78 

антистрес 65,0 7,1 23,9 1,29 1,25 1,5 53,4 3,65 

деймос 64,2 7,0 23,0 1,20 1,14 1,5 52,8 3,79 

НІР05, т/га, для факторів: А – 0,05-0,06; В – 0,02-0,03; АВ – 0,06-0,08 

 

Як свідчать отримані дані, обробка насіння вплинула і на покращення 

показників структури врожаю ячменю ярого: довжина колосу на неудобреному 

фоні збільшилась при застосуванні мікродобрива реаком на 5,9%, антистресу – на 

9,8, а на фоні – N30P30K30  підвищення цього показника становило 12,7-16,4%, за 

внесення N60P60K60 – на 4,8-6,5% порівняно з варіантами, де насіння не 

оброблялось. Під впливом препаратів збільшилась кількість зерен в колосі та його 

маса, що відповідним чином позначилось на урожайності зерна. Прибавка 

урожайності ячменю від інкрустації насіння на фоні без добрив склала: реакомом 

– 0,23 т/га, антистресом – 0,26 і деймосом – 0,21 т/га, на фоні N30P30K30 – 0,22; 0,27 

та 0,13 т/га, а на фоні N60P60K60 – 0,18; 0,03 та 0,17 т/га відповідно. 

Результати кореляційно-регресійного аналізу показали, що модель 
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множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між показником врожайності 

зерна ячменю озимого та ярого і 6 незалежних змінних (довжина колосу, кількість 

зерен у колосі, маса зерна з рослини, абсолютно суха маса 1 рослини, коефіцієнт 

продуктивного кущіння та маса 1000 зерен) і, залежно від строку сівби, доз 

внесених добрив та застосування стимуляторів росту мають вигляд 3 

згенерованих програмою рівнянь: 

1. Урожайність зерна ячменю озимого за осінньої сівби = -5,32442 + 

0,643689*Col_1 + 0,0810479*Col_2 - 0,510268*Col_3 - 0,719666*Col_4 - 

1,92005*Col_5 + 0,214638*Col_6; 

2. Урожайність зерна ячменю озимого за весняної сівби = -2,20909 - 

0,170251*Col_1 + 0,0314576*Col_2 + 0,0914376*Col_3 + 0,209413*Col_4 - 

0,884821*Col_5 + 0,158154*Col_6; 

3. Урожайність зерна ячменю ярого = -3,11353 + 0,0323985*Col_1 + 

0,132231*Col_2 - 0,615151*Col_3 - 0,512324*Col_4 + 1,23932*Col_5 + 

0,0573833*Col_6; 

де Col_1 – довжина колосу, см; ; Col_2 – кількість зерен у колосі, шт.; Col_3 

– маса зерна з рослини, г; Col_4 – абсолютно суха маса 1 рослини, г; Col_5 – 

коефіцієнт продуктивного кущіння; Col_6 – маса 1000 зерен, г. 

Згідно R
2
 статистики модель 1 рівняння має 97,10% вірогідність множинної 

регресії між показником врожайності зерна і 6 незалежними змінними (Col_1-6), а 

2 і 3 рівняння – 97,30 і 91,07%, а скоригований R
2
 статистики, становить 

відповідно 93,63; 94,07 і 80,37%. Стандартна помилка свідчить, що стандартне 

відхилення залишків складає 0,11; 0,08 і 0,22. 

Отже, проаналізувавши математичну модель взаємозв’язку елементів 

структури врожайності ячменю озимого та ярого, незалежно від строку сівби, слід 

відмітити, що у показника врожайності зерна відмічена найбільша кореляція з 

показником коефіцієнта продуктивного кущіння – (Col_5). 

Таким чином, одержаний на основі польових досліджень 

експериментальний матеріал, дає змогу стверджувати, що застосування 

передпосівної інкрустації насіння ярих колосових культур водними розчинами 
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рістстимулюючих та мікроелементних препаратів в хелатній формі в комплексі з 

протруйником забезпечує необхідний стартовий ефект на початковому етапі 

розвитку рослин, сприяє підвищенню продуктивності та урожайності ячменю 

ярого та озимого. 

 

5.3. Вплив попередників і норми висіву насіння на продуктивність 

ячменю ярого плівчастого та голозерного 

Одним із основних чинників формування оптимальної густоти стеблостою є 

норма висіву, яка для ячменю залежить від кліматичних і ґрунтових умов, рівня 

культури землеробства, попередників, способів сівби, якості насіння, 

особливостей сорту та інших факторів. Результати дослідів, проведених нами в 

попередні роки свідчать про достатню обґрунтованість окремих технологічних 

заходів вирощування (мінеральних добрив, біопрепаратів, регуляторів росту та 

мікродобрив) новостворених сортів ячменю ярого плівчастого (Статок) та 

голозерного (Ґатунок). Впродовж 2011-2013 рр. вивчали вплив норм висіву 

насіння та попередників на ріст, розвиток і формування врожайності та якості 

зерна згаданих ячменів. 

Встановлено, що попередники та норми висіву насіння суттєво впливали на 

густоту стеблостою ячменю ярого плівчастого та голозерного. Так, ячмінь ярий 

плівчастий після пшениці озимої в середньому по варіантах досліду на час 

збирання забезпечував густоту стеблостою у кількості 606 шт./м
2
, після сої та 

соняшнику вона була меншою на 13 та 55 шт./м
2  

або на 2,1 та 9,1% відповідно. 

Більшу кількість стебел по сої забезпечувала сівба ярого плівчастого ячменю 

нормою 4,5 млн сх. зерен на 1 га, вона становила 626
 
 шт./м

2
, а після соняшнику у 

варіанті з нормою висіву 5,0 млн (587 шт./м
2
), після пшениці озимої – 635  шт./м

2
 

за висіву 5,5 млн сх. зерен на 1 га (табл. 5.8). 

При вирощуванні ячменю плівчастого після сої густота стеблостою була в 

межах 531-626 шт./м
2
, соняшнику – 516-687 шт./м

2
 пшениці озимої – 567-

635 шт./м
2
, що пояснюється кращими умовами живлення та структури ґрунту 

після попередників соя та пшениця озима. 
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Таблиця 5.8 

Щільність стеблостою та довжина головного колоса ячменю ярого залежно 

від попередників та норми висіву (середнє за 2011-2013 рр.)
 

Норма висіву, млн сх. 

зерен на 1 га 

Попередники 

соя соняшник пшениця озима  

1 2 1 2 1 2 

плівчастий 

4,0 531 8,0 524 7,7 567 7,8 

4,5 626 8,1 571 8,3 611 8,1 

5,0 604 8,3 587 8,1 603 8,2 

5,5 623 8,2 557 7,9 635 8,4 

6,0 579 8,3 516 8,2 612 8,2 

       

голозерний 

4,0 579 8,2 504 8,3 550 8,4 

4,5 577 8,5 496 9,3 619 9,0 

5,0 578 8,8 542 8,4 611 8,8 

5,5 579 8,8 600 8,5 621 9,1 

6,0 557 9,0 528 8,8 557 8,9 

Примітка: 1 – щільність стеблостою, шт./м
2
; 2 – довжина головного колоса, см 

 

При поступовому збільшенні норми висіву з 4,5 до 6,0 млн сх. зерен на 1 га 

спостерігалось зростання показника на 9,0-17,9%;  6,3-12,0% та 6,3-12,0% по 

попередниках відповідно. Після соняшнику при сівбі нормою 6,0 млн сх. зерен на 

1 га. кількість стебел на час збирання була найменшою (516 шт./м
2
) і знижувалась 

навіть порівняно із нормою 4,0 млн на 8 шт./м
2
. 

Зміна норми висіву значно впливала на кількість стебел ячменю ярого 

голозерного після всіх попередників. В середньому вища густота стеблостою 600 

шт./м
2
 була отримана при сівбі нормою висіву 5,5 млн сх. зерен на 1 га, що більше 

на 56 шт./м
2
 або на 10,3 % порівняно з нормою 4,0 млн. При вирощуванні ячменю 

ярого голозерного після попередника соя густота стеблостою за норми висіву 4,0 

млн сх. зерен на 1 га становила 579 шт./м
2
, соняшнику – 504 шт./м

2 
та пшениці 

озимої – 550 шт./м
2
. Після соняшнику при підвищенні норми висіву до 5,0-5,5 млн 

кількість стебел збільшувалась на 38-96 шт./м
2
 (7,5-19,1%), після пшениці озимої 

– на 61-71 шт./м
2
  (11,1-12,9 %), а після сої спостерігалось зниження густоти 

стеблостою на 1-22 шт./м
2
. 
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Більша густота стеблостою після соняшнику і пшениці озимої (600 і 

621 шт./м
2
) одержана у варіанті, де сівбу проводили нормою 5,5 млн сх. зерен на 1 

га, після сої – 579 шт./м
2 
 при нормі 4,0 і 5,5 млн. 

Таким чином, при сівбі ярого голозерного та плівчастого ярого ячменю 

після різних попередників на густоту стеблостою значний вплив мала норма 

висіву, оскільки дозволяє закласти певний стеблостій для формування 

продуктивності культури. 

Вирощування ячменю ярого плівчастого і голозерного з неоднаковою 

нормою висіву після різних попередників впливало на формування окремих 

елементів структури врожайності. Так, довжина головного колоса ячменю ярого 

плівчастого при збільшенні норми висіву зростала в середньому від 7,8 до 8,2 см. 

Після попередників соя, соняшник та пшениця озима довжина головного колоса в 

середньому була 8,2; 8,0 та 8,1 см відповідно (див. табл. 5.8). 

При вирощуванні ячменю ярого плівчастого після сої довжина головного 

колоса при нормі висіву 4,0 млн становила 8,0 см, а при збільшенні її до 4,5–

6,0 млн сх. зерен на 1 га, відмічено зростання даного показника на 0,1–0,3 см. 

Після соняшника та пшениці озимої довжина колоса збільшувалась при 

підвищенні норми висіву з 4,5 до 6,0 млн сх. зерен на 1 га на 0,2–0,6 та 0,3–0,6 см. 

Більша довжина головного колоса 8,3 см після соняшника була встановлена у 

варіанті, де сівбу ячменю ярого проводили нормою 4,5 млн, після пшениці озимої 

– 8,4 см при 5,5 млн сх. зерен на 1 га. 

Норма висіву та попередники аналогічним чином впливали також і на 

довжину головного колоса ячменю ярого голозерного. Так, за норми висіву 4,0 

млн сх. зерен на 1 га його довжина становила 8,3 см, а при її зміні у бік 

підвищення встановлено збільшення довжини головного колоса на 0,4-0,6 см і 

була 8,7-8,9 см. Середня довжина головного колоса ярого голозерного ячменю 

після попередника соя і соняшник становила 8,7 см, пшениці озимої – 8,8 см. 

При вирощуванні ярого голозерного ячменю після всіх попередників 

спостерігалось збільшення довжини головного колоса із підвищенням норми 

висіву порівняно до 4,0 млн сх. зерен на 1 га, що обумовлюється меншою 
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кущистістю рослин у загущених посівах, де головний колос забезпечений кращим 

живленням за рахунок меншої кількості споживачів. Так, при вирощуванні після 

сої зростання показника було 0,3-0,8 см, після соняшнику – 0,1-1,0 см, а після 

пшениці озимої – 0,4-0,7 см. Після сої більша довжина колоса 9,0 см була при 

вирощуванні ячменю за норми висіву 6,0 млн сх. зерен на 1 га, після  соняшнику – 

9,3 см при сівбі 4,5 млн, після пшениці озимої – 9,1 см за норми 5,5 млн сх. зерен 

на 1 га. 

Попередники та норма висіву впливали також на кількість зерен, як з 

головного колоса, так із усієї рослини ячменю ярого плівчастого. В середньому 

вона становила 20,0-21,2 шт. та 32,9-35,0 шт. (табл. 5.9). 

Таблиця 5.9 

Озерненість колоса і рослини ячменю ярого залежно від попередників та 

норми висіву (середнє за 2011-2013 рр.), шт. 

Норма висіву, млн сх. зерен 

на 1 га 

Попередники 

соя соняшник пшениця озима  

1 2 1 2 1 2 

плівчастий 

4,0 20,5 33,8 19,6 33,0 19,9 32,0 

4,5 21,3 36,1 20,4 33,0 20,4 31,7 

5,0 21,5 36,6 20,4 33,0 21,0 32,4 

5,5 21,4 35,6 20,8 34,3 21,3 35,1 

6,0 20,9 35,9 20,0 32,7 20,4 34,0 

голозерний 

4,0 20,3 32,6 20,3 33,1 20,4 34,5 

4,5 21,3 34,7 21,6 33,3 21,0 34,9 

5,0 22,1 36,3 21,4 32,2 21,4 34,0 

5,5 21,5 34,2 21,7 35,3 21,6 34,9 

6,0 21,1 35,2 21,8 32,0 21,0 34,0 

Примітка: 1 – кількість зерен з головного колоса, 2 – кількість зерен з рослини  

 

За сівби нормою 4,0 млн сх. зерен на 1 га після попередника соя кількість 

зерен в головному колосі становила 20,5 шт., після соняшника – 19,6 шт. і 

пшениці озимої – 19,9 шт.; з рослини – 33,8; 33,0 та 32,0 шт. відповідно. Більша 

кількість зерен з головного колоса та з рослини (21,5 і 36,6 шт.) при вирощуванні  

ячменю ярого після сої була при висіві нормою 5,0 млн; після соняшнику та 

пшениці  озимої – 20,8 і 21,3 та 34,3 і 35,1 шт. при 5,5 млн сх. зерен на 1 га. 
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При зміні норми висіву ячменю ярого голозерного кількість зерен з 

головного колоса становила 20,3-21,6 шт., а з рослини – 33,4-34,8 шт. Кількість 

зерен із головного колоса у ячменю ярого після сої коливалася від 20,3 до         

22,1 шт., а з рослини – від 32,6 до 36,3 шт., соняшнику – в межах 20,3-21,8 шт. та 

32,0-35,3 шт., пшениці озимої – 20,4-21,6 шт. та 34,0-34,9 шт. Найнижча 

озерненість головного колоса була після попередників соя, соняшник та пшениця 

озима при нормі висіву 4,0 млн, а найвища – за сівби 5,0 млн (соя); 6,0 млн 

(соняшник) та 5,5 млн (пшениця озима) відповідно. Найменша кількість зерен із 

рослини була після попередника соя при нормі висіву 4,0 млн, соняшник –         

6,0 млн, пшениця озима – 5,0 і 6,0 млн, а вища – при 5,0 млн (соя) та 5,5 млн 

(соняшник). 

Встановлено, що маса зерна з колосу мала пряму залежність від кількості 

зерен і довжини колосу. Так, за нашими даними маса зерна ячменю ярого 

плівчастого при нормі висіву 4,0 млн сх. зерен на 1 га в середньому становила 

0,92 г, при підвищенні її з 4,5 до 6,0 вона зростала на 0,07-0,12 г (або на 7,6-

13,0%). 

При сівбі ячменю нормою 4,0 млн сх. зерен на 1 га маса зерен із головного 

колоса після сої становила 0,93 г, соняшнику – 0,87 г та пшениці озимої – 0,97 г. 

За підвищення норми висіву з 4,5 до 6,0 млн маса зерна зростала на 0,03-0,12; 

0,11-0,15 та 0,02-0,11 г по попередниках відповідно. І вищою після сої вона була 

за норми висіву 5,0 млн (1,05 г), соняшнику – 4,5 млн (1,02 г), пшениці озимої – 

5,5 млн (1,08 г) (табл. 5.10). 

Маса зерна з рослини ячменю ярого плівчастого при збільшенні норми 

висіву з 4,5 до 5,5 млн зростала на 0,13-0,18 г або 8,9-12,3%, а за сівби нормою 4,0 

млн вона становила 1,46 г. За даної норми висіву після попередника соя маса 

зерна була 1,55 г, соняшнику – 1,39 г, пшениці озимої – 1,43 г. 

При вирощуванні ячменю після сої та пшениці озимої вищу масу зерна з 

рослини 1,67 і 1,70 г забезпечувала сівба нормою 5,5 млн сх. зерен на 1 га, після 

соняшнику – 1,69 г (4,5 млн), що менше на 0,12; 0,30;  0,27 г або 7,7; 21,6 та 18,9 

% відповідно. 
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Таблиця 5.10 

Вплив попередників та норми висіву на масу зерна з головного колоса та 

рослини ячменю ярого (середнє за 2011-2013 рр.), г 

Норма висіву, млн сх. зерен 

на 1 га 

Попередники 

соя соняшник пшениця озима  

1 2 1 2 1 2 

плівчастий 

4,0 0,93 1,55 0,87 1,39 0,97 1,43 

4,5 0,96 1,58 1,02 1,69 0,99 1,55 

5,0 1,05 1,59 0,98 1,58 1,02 1,59 

5,5 1,04 1,67 0,99 1,54 1,08 1,70 

6,0 1,01 1,59 0,99 1,58 1,03 1,61 

голозерний 

4,0 0,94 1,47 0,89 1,47 1,00 1,46 

4,5 0,94 1,55 1,03 1,59 1,03 1,60 

5,0 1,07 1,65 1,04 1,65 1,08 1,58 

5,5 1,06 1,68 1,03 1,65 1,05 1,68 

6,0 1,02 1,61 1,06 1,66 1,05 1,60 

Примітка: 1 – маса зерна з головного колоса, 2 – маса зерна з рослини 

 

Зміна норми висіву та попередника при вирощуванні ячменю ярого 

голозерного впливало на масу зерна з головного колоса. Встановлено, що при 

поступовому підвищенні норми висіву з 4,5 до 6,0 млн сх. зерен на 1 га маса зерна 

в середньому зростала на 0,06–0,12 г або 6,4–12,8 %. При сівбі нормою висіву 4,0 

млн сх. зерен на 1 га маса зерен із головного колоса становила 0,94; 0,89 та 1,00 г 

після попередників соя, соняшник і пшениця озима. Вища продуктивність 

головного колоса голозерного ячменю після сої та пшениці озимої встановлена за 

сівби нормою 5,0 млн (1,07 і 1,08 г), соняшнику – 6,0 млн сх. зерен на 1 га. 

Маса зерен з рослини по варіантах досліду становила 1,47-1,67 г. При 

розміщенні після сої середня маса зерна з рослин становила 1,59 г, після 

соняшнику та пшениці озимої – відповідно 1,60 та 1,58 г. При сівбі нормою 

4,0 млн сх. зерен на 1 га даний показник становив 1,47; 1,47 та 1,46 г відповідно 

після сої, соняшнику та пшениці озимої. Із загущенням посівів відмічено 

зростання маси зерна з рослини на 0,08-0,21; 0,12-0,19 та 0,12-0,22 г по 

попередниках відповідно, що пов’язано із зменшенням кількості бокових, менш 

продуктивних пагонів, та збільшенням виповненості зерна головного колоса. 
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Після сої та пшениці озимої вищий показник (1,68 г) отримано при сівбі нормою 

5,5 млн/га, а після соняшнику –  за 6,0 млн/га – 1,66 г. 

Норми висіву і попередники впливали також на крупність зерна. Так, при 

загущенні посівів ячменю ярого плівчастого відмічено зниження маси 1000 зерен 

– за норми висіву 4,0 та 4,5 млн сх. зерен на 1 га вона була на рівні 44,6 та 44,7 г 

відповідно. При  підвищенні її від 5,0 до 6,0 млн спостерігалось зниження даного 

показника на 0,4-0,9 г (табл. 5.11). 

Таблиця 5.11 

Вплив попередників та норми висіву насіння на масу 1000 зерен та натуру 

зерна ячменю ярого (середнє за 2011-2013 рр.) 

Норма висіву, млн сх. 

зерен на 1 га 

Попередники 

соя соняшник пшениця озима  

1 2 1 2 1 2 

плівчастий 

4,0 45,4 651 44,0 627 44,3 638 

4,5 45,7 652 44,5 654 44,0 647 

5,0 45,8 652 43,0 646 43,9 649 

5,5 45,0 644 43,8 643 44,5 648 

6,0 44,6 649 42,5 626 43,9 650 

голозерний 

4,0 42,9 737 43,1 709 42,9 719 

4,5 44,1 744 42,9 732 42,2 732 

5,0 44,1 740 42,7 735 42,5 741 

5,5 43,0 738 43,1 735 42,7 743 

6,0 43,4 738 42,1 705 41,2 732 

Примітка: 1 – маса 1000 зерен, г; 2 – натурна маса зерна, г/л 

 

При вирощуванні ячменю ярого після сої більша маса 1000 зерен була при 

нормах висіву 4,5-5,0 млн сх. зерен на 1 га – 45,7-45,8 г, а при збільшенні до 5,5 та 

6,0 млн/га відмічено зниження на 0,4 та 0,8  г. Після попередника соняшник 

зниження маси 1000 зерен встановлено при нормах висіву 5,0-6,0 млн/га на 0,2-

1,5 г, а за сівби 4,0 та 4,5 млн/га вона становила 44,0 та 44,5 г відповідно. Після 

пшениці озимої зниження цього показника на 0,3-0,4 г порівняно з нормою висіву 

4,0 млн сх. зерен на 1 га (44,3 г) було відмічено у всіх варіантах досліду за 

виключенням норми 5,5 млн/га, де маса 1000 зерен склала 44,5 г. 

При вирощуванні ячменю ярого голозерного середня маса 1000 зерен після 
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сої становила 43,5 г, а після соняшнику знизилася на 0,7 г, а після пшениці озимої 

– на 1,2 г. 

Після попередника соя з нормою висіву 4,0 млн сх. зерен на 1 га маса 1000 

зерен становила 42,9 г. Більша маса 1000 зерен (44,1 г) була у варіантах з нормою 

4,5 і 5,0 млн сх. зерен на 1 га. Після соняшника збільшення норми висіву з 4,0 до 

6,0 млн сх. зерен на 1 га призводило до зниження маси 1000 зерен на 0,2-1,0 г, 

порівняно із 4,0 млн – 43,1 г. Після пшениці озимої висів вище 4,0 млн сх. зерен 

на 1 га (42,9 г) призводив до зменшення маси 1000 зерен на 0,2-1,7 г. 

Вирощування ячменю ярого плівчастого за різних норм висіву та 

попередників впливало на натуру зерна. Порівняно з нормою висіву 4,0 млн сх. 

зерен на 1 га (639 г/л) підвищення її до від 4,5 до 5,5 млн сприяло зростанню 

натури зерна в середньому тільки на 3-12 г/л (див. табл. 5.11). 

Найбільша натура зерна була отримана при вирощуванні ярого ячменю 

після сої – 650 г/л, причому збільшення норми висіву не сприяло суттєвій зміні 

натури зерна. Після попередника соняшник за норми висіву 4,0 млн натура 

становила 627 г/л, при збільшенні норми висіву (4,5-5,5 млн) зростала і натура 

зерна на 16-27 г/л, а при 6,0 млн відмічено її зниження. Вищу натуру зерна 654 г/л 

отримано за сівби нормою 4,5 млн. За вирощування по озимій пшениці 

збільшення натури зерна на 9-12 г/л відмічено із загущенням посівів, порівняно з 

нормою 4,0 млн сх. зерен на 1 га (638 г/л). Вищий показник 650 г/л був отриманий 

за норма висіву 6,0 млн сх. зерен на 1 га. 

Натура зерна ячменю ярого голозерного залежала від норми висіву та 

попередника. При зміні норми висіву вона в середньому становила 722-739 г/л, 

тоді як по попередниках вона змінювалася в межах 723-739 г/л. Вирощування 

голозерного ячменю по сої при нормі висіву 4,0 млн/га натура становила 737 г/л, 

при загущенні посівів до 4,5 млн/га відбувалось найбільше її підвищення – на 7 

г/л, до 744 г/л. При сівбі ячменю ярого після соняшника та пшениці озимої зміна 

норми висіву сприяла підвищенню показника натури на 23-26 і 13-24 г/л 

порівняно з 4,0 млн сх. зерен на 1 га, де вона була 709 та 719 г/л відповідно. Після 

соняшнику за сівби нормою 6,0 млн/га натура була меншою порівняно із висівом 
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4,0 млн на 4 г/л – 705 г/л. 

За результатами кореляційного аналізу виявлено різний вплив сортових 

особливостей, норм висіву насіння і попередників на взаємозв’язок елементів 

структури врожайності ячменю ярого плівчастого та голозерного (табл. 5.12). 

Таблиця 5.12 

Взаємозв’язки елементів структури врожайності ячменю ярого плівчастого 

та голозерного залежно від норми висіву та попередників 

Ячмінь 

ярий 

Попе-

редник 
Рівняння регресії R² 

плівчастий 

соя 

довжина головного колоса = -0,0001a
2
 + 0,1287a - 29,337 0,95 

кількість зерен з рослини = -3,4509b
2
 + 147,14b - 1532,3 0,84 

маса зерна з рослини = -3,3545с
2
 + 7,2525с - 2,2937 0,50 

натурна маса зерна = 9,5385d
2
 - 858,07d + 19944 0,63 

соняшник 

довжина головного колоса = 0,0001a
2
 - 0,1381a + 45,162 0,19 

кількість зерен з рослини = 2,5605b
2
 - 102,4b + 1056,5 0,99 

маса зерна з рослини = 12,594с
2
 - 21,857с + 10,874 0,94 

натурна маса зерна = 2,003d
2
 - 166,52d + 4091,3 0,25 

пшениця 

озима 

довжина головного колоса = -7E-06a
2
 + 0,0166a + 0,5584 0,92 

кількість зерен з рослини = 1,4511b
2
 - 58,211b + 616,05 0,43 

маса зерна з рослини = -12,803с
2
 + 28,5с - 14,152 0,95 

натурна маса зерна = 108,77d
2
 – 9620d + 213351 0,87 

голозерний 

соя 

довжина головного колоса = -0,0005a
2
 + 0,586a - 151,82 0,37 

кількість зерен з рослини = -0,1813b
2
 + 9,5238b - 85,879 0,78 

маса зерна з рослини = -2,6388с
2
 + 6,5114с - 2,2795 0,85 

натурна маса зерна = 3,2622d
2
 - 280d + 6745,6 0,72 

соняшник 

довжина головного колоса = 0,0001a
2
 - 0,1258a + 44,066 0,28 

кількість зерен з рослини = 0,9848b
2
 - 41,189b + 463,39 0,02 

маса зерна з рослини = 1,1899с
2
 - 1,1802с + 1,5777 0,92 

натурна маса зерна = -82,813d
2
 + 7072,7d - 150276 0,61 

пшениця 

озима 

довжина головного колоса = -8E-05a
2
 + 0,0972a - 21,203 0,53 

кількість зерен з рослини = 0,7671b
2
 - 32,146b + 371,1 0,09 

маса зерна з рослини = -67,692с
2
 + 142,34с - 73,188 0,87 

натурна маса зерна = -15,975d
2
 + 1341,2d - 27410 0,26 

Примітка:  a – щільність стебел, шт./м
2
; b – кількість зерен з головного 

колоса, шт.; c – маса зерна з головного колоса, г; d – маса 1000 зерен, г 

 

Побудовані нами регресійні моделі свідчать, що парний взаємозв’язок 

окремих елементів структури врожайності перебував на значному рівні. Так, 

найтісніший кореляційний зв’язок у ячменю ярого плівчастого виявлено між 

парами наступних показників: довжина головного колоса - щільність стебел та 
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кількість зерен з рослини - кількість зерен з головного колоса, а у голозерного – 

маса зерна з рослини - маса зерна з головного колоса. 

Встановлення оптимальної норми висіву при вирощуванні 

сільськогосподарських культур після різних попередників є однією із складових 

при розробці сортової агротехніки. За оптимальної норми висіву створюються 

сприятливі умови для росту та розвитку рослин і вони більш ефективно 

використовують елементи живлення та воду, а отже здатні формувати вищий 

рівень врожаю. У середньому за 2011-2013 рр. при сівбі ячменю ярого плівчастого 

після сої вища урожайність 4,19 т/га формувалась за сівби нормою 5,0 млн сх. 

зерен на 1 га, соняшнику – 3,59 т/га (4,5 млн/га), пшениці озимої – 3,93 т/га (5,5 

млн/га). При підвищенні норми висіву більше наведеної норми встановлено 

зниження продуктивності посівів (табл. 5.13). 

Таблиця 5.13 

Вплив попередників та норм висіву на урожайність зерна ячменю ярого 

(середнє за 2011-2013 рр.), т/га 

Норма висіву, млн сх. зерен на 1 га 

(фактор В) 

Попередники (фактор А) 

соя соняшник пшениця озима 

плівчастий 

4,0 3,89 3,35 3,54 

4,5 4,05 3,59 3,64 

5,0 4,19 3,55 3,68 

5,5 4,16 3,56 3,93 

6,0 4,00 3,57 3,92 

НІР05, дя факторів: А – 0,05-0,09; В – 0,06-0,10; АВ – 0,10-0,20 

голозерний 

4,0 2,97 2,79 2,62 

4,5 2,93 2,93 2,66 

5,0 3,29 2,97 2,76 

5,5 3,17 2,99 2,72 

6,0 3,14 3,01 2,69 

НІР05, дя факторів: А – 0,04-0,08; В – 0,05-0,09; АВ – 0,08-0,19 

 

Отже, урожайність ячменю ярого визначалася агротехнічними факторами та 

погодними умовами в період формування врожаю культури. Залежно від умов 

зволоження у період вегетації частка впливу попередника на урожайність 

плівчастого ячменю змінювалася від 54,0 до 82,4%, а голозерного була на рівні 
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58,0-76,6 %. Норма висіву впливала на зміну врожайності відповідно на 4,9-26,0 

та 11,7-15,0%. 

 

5.4. Вплив регуляторів росту та мікродобрив на формування 

врожайності та якості зерна ячменю ярого на різних фонах удобрення 

Відомо, що при підвищенні дози внесення азотних добрив, як правило, 

знижується якість зерна пивоварного ячменю за рахунок збільшення вмісту білка 

в зерні. Існує також думка, що на врожайність і якість зерна ячменю найбільш 

істотно впливають (близько 88% від загального рівня чинників) погодні умови 

періоду вегетації рослин. Так, у роки з підвищеним вологозабезпеченням ґрунту, 

азотні добрива більше впливають на рівень продуктивності ячменю і значно 

менше – на вміст білка у зерні. Це явище пояснюється тим, що при підвищеному 

температурному режимі повітря спостерігається дефіцит вологи у ґрунті, який 

стимулює збагачення зерна азотом і, навпаки, у прохолодну погоду, при достатній 

вологості ґрунту, в зерні накопичується більше вуглеводів. Доведено значний 

вплив регуляторів росту рослин та мікродобрив на рівень врожайності та 

формування показників якості зерна ячменю ярого. 

Таким чином, одним із головних резервів стабілізації рівня врожайності і 

поліпшення якості зерна ячменю пивоварного напрямку є оптимальний перебіг 

метеорологічних умов, що складаються в окремі роки, а також  вдосконалення 

агротехнічних заходів, спрямованих на оптимізацію та коригування умов 

живлення рослин за рахунок використання ефективних доз мінеральних добрив, 

рістрегулюючих та мікроелементних препаратів. 

За результатами фенологічних спостережень за ростом і розвитком ячменю 

ярого сорту Галактик впродовж років досліджень нами не виявлено впливу 

препаратів, що вивчались, на строки настання фаз розвитку рослин.так, сходи 

ячменю ярого на всіх варіантах досліду з’являлись на 9-12 добу (лише в 

екстремальному 2015 р. – через 17 діб) після сівби. Фазу кущіння у рослин 

відмічали на 15-17 добу після появи сходів, фазу виходу в трубку – на 26-29 добу, 

колосіння – на 45-48 добу, а повну стиглість – на 86-89 добу після появи сходів. 
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Істотної різниці між варіантами досліду за показником польової схожості 

виявлено не було, вона знаходилася на рівні 92,4-94,2%. 

Аналіз рослин на початку фази колосіння, показав позитивний вплив 

обробки насіння й обприскування рослин на ріст і розвиток надземної та 

підземної маси рослин (табл. 5.14). 

Таблиця 5.14 

Біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Галактик залежно від 

застосування РРР та удобрення (середнє за 2013-2015 рр.) 

Варіанти досліду 

Висота 

росл., 

см 

К-ть вузл. 

коренів, 

шт./росл. 

Абс.с. 

маса 1 

росл., г 

Коеф. 

ку-

щіння 

Фон – N30P30K30 

1 – контроль (без обробки насіння та обприскування посівів) 65,7 5,1 1,21 1,4 

2 - обробка насіння препаратами Вимпел-К (500 г/т) + Оракул 

насіння (1 л/т) 
66,6 5,3 1,63 1,5 

3 – варіант 2 + обприскування посівів у фазі кущіння препара-

тами Вимпел (500 г/га) + Оракул мультикомплекс (1 л/га) 
67,2 5,6 1,87 1,6 

4 – варіант 3 + обприскування посівів у фазі кущіння 

препаратом Оракул халат міді (1 л/га) 
67,9 5,8 1,84 1,7 

5 – варіант 2 + обприскування посівів у фазі виходу в трубку 

препаратом Вимпел (500 г/га) 
70,5 6,5 1,94 1,7 

6 – варіант 3 + обприскування посівів у фазі виходу в трубку 

препаратом Вимпел (500 г/га) 
70,7 7,2 1,82 1,8 

7 – варіант 6 + обприскування посівів у фазі виходу в трубку 

препаратом Оракул мультикомплекс (1 л/га) 
69,1 5,2 1,78 1,7 

8 – варіант 4 + обприскування посівів у фазі виходу в трубку 

препаратами Вимпел (500 г/га) + Оракул мультикомплекс (1 

л/га) + Оракул біомарганець (2 л/га) 

69,3 5,6 1,70 1,6 

Фон – N60P60K60 

1 – контроль (без обробки насіння та обприскування посівів) 66,4 5,3 1,69 1,4 

2 - обробка насіння препаратами Вимпел-К (500 г/т) + Оракул 

насіння (1 л/т) 
67,9 5,5 1,89 1,6 

3 – варіант 2 + обприскування посівів у фазі кущіння препара-

тами Вимпел (500 г/га) + Оракул мультикомплекс (1 л/га) 
68,8 5,4 1,94 1,8 

4 – варіант 3 + обприскування посівів у фазі кущіння 

препаратом Оракул халат міді (1 л/га) 
71,6 5,7 2,01 1,8 

5 – варіант 2 + обприскування посівів у фазі виходу в трубку 

препаратом Вимпел (500 г/га) 
74,0 6,8 2,16 2,0 

6 – варіант 3 + обприскування посівів у фазі виходу в трубку 

препаратом Вимпел (500 г/га) 
74,7 7,5 2,32 2,2 

7 – варіант 6 + обприскування посівів у фазі виходу в трубку 

препаратом Оракул мультикомплекс (1 л/га) 
73,8 6,7 2,34 2,1 

8 – варіант 4 + обприскування посівів у фазі виходу в трубку 

препаратами Вимпел (500 г/га) + Оракул мультикомплекс (1 

л/га) + Оракул біомарганець (2 л/га) 

72,1 6,7 2,19 1,9 



182 

 

Але найбільш ефективним виявилося комплексне застосування цих 

препаратів. На фоні удобрення N30P30K30 та обробки насіння Вимпелом К і 

Оракулом обприскування рослин у фазі кущіння препаратами Вимпел і Оракул 

мультикомплекс або у фазі виходу в трубку Вимпелом сприяло зростанню  

надземної маси однієї рослини, порівняно з контролем, на 0,66 та 0,73 г 

відповідно. В цих варіантах також спостерігалось збільшення кількості вузлових 

коренів – на 0,5 і 5,1 шт./росл. відповідно та підвищення інтенсивності кущіння. 

Аналогічна тенденція спостерігалася й на фоні N60P60K60. 

В досліді були проведені також дослідження впливу препаратів на схожість 

та виживаність рослин  ячменю ярого в період вегетації (табл. 5.15). 

Таблиця 5.15 

Вплив застосування РРР та комплексних мікродобрив на виживаність 

рослин ячменю ярого сорту Галактик (середнє за 2013-2015 рр.) 

№ варіанту 

досліду 

К-ть росл. після сходів К-ть росл. перед збиранням Виживаність 

росл., % шт./м
2
 у % до контролю шт./м

2
 у % до контролю 

Фон живлення – N30P30K30 

1. 375 – 322 – 85,9 

2. 402 7,2 365 13,3 90,8 

3. 408 8,8 376 16,8 92,1 

4. 415 10,7 382 18,6 92,0 

5. 415 10,7 393 22,0 94,8 

6. 417 11,1 397 23,3 95,3 

7. 407 8,5 382 18,6 93,8 

8. 410 9,3 387 20,2 94,4 

Фон живлення N60P60K60 

1. 388 – 343 – 88,3 

2. 406 4,6 369 7,5 91,0 

3. 405 4,4 375 9,3 92,7 

4. 412 6,2 383 11,7 92,9 

5. 416 7,2 401 16,9 96,3 

6. 416 7,2 401 16,9 96,5 

7. 410 5,7 398 16,0 97,1 

8. 412 6,2 393 14,5 95,3 

 

Результати  підрахунків через 10 діб після сходів та перед збиранням 

свідчать про те, що обробка насіння препаратами позитивно вплинула на схожість 

ячменю ярого. Кількість схожих рослин зросла на фоні N30P30K30 до 7,2-11,1% і на 

4,4-7,5% на фоні N60P60K60 порівняно з контролем. Обробка насіння та  
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обприскування ячменю у фазі виходу в трубку також  помітно покращили 

виживаність рослин у період вегетації. Відсоток рослин, що збереглися за 

вегетацію під дією комплексного використання препаратів, збільшився  на 

контролі з 85,9 до 95,3% (фон N30P30K30)  та з 88,3 до 97,1% (фон N60 P60 K60). 

Застосування усіх препаратів позитивно вплинуло на ріст рослин. 

Покращились їх коренезабезпеченість, кущіння, висота і маса рослин. Посіви 

мали темно-зелений колір і добру облистяність. Особливо виділялися варіанти 5, 

6 і 7, де додатково, зокрема, обробки насіння Вимпелом і Оракулом, проводили 

обприскування рослин у фазах кущіння і виходу в трубку препаратами Вимпел 

(500 г/га) та Оракул мультикомплекс (1 л/га). Додаткове застосування препарату 

Оракул біомарганець (2 л/га) та Оракул хеалат міді (1 л/га) у фазах кущіння і 

виходу в трубку (варіант 8) негативно позначилося на розвитку рослин, тому 

біометричні показники були гіршими за варіант 7, де цих препаратів не 

застосовували. 

Слід відмітити позитивний вплив підвищення дози добрив з N30P30K30 до 

N60P60K60. Причому закономірності в рості рослин, виявлені за дози N60P60K60, 

були такими ж, як і за удобрення N30P30K30. Кращими на обох фонах удобрення 

були варіанти 6 та 14, де застосовували для обробки насіння Вимпел К, 500 г/т та 

Оракул, 1 л/т під час вегетації та 500 г/га Вимпела + 1 л/га Оракула 

мультикомплекс при кущінні ячменю і 500 г/га Вимпела під час трубкування. 

Різниця по варіантах досліду у рості та розвитку рослин ячменю ярого 

підтверджується візуальними спостереженнями та результатами структурного 

аналізу снопових зразків. Дані свідчать, що під впливом обробки насіння та 

позакореневого підживлення рослин у посівах регуляторами росту Вимпел і 

комплексними мікродобривами Оракул збільшувались: довжина колосу – на 0,4-

1,6 см, кількість зерен у колосі – на 1,0-3,3 шт., маса зерна з 1 рослини – на 0,2- 

0,6 г., коефіцієнт продуктивного кущіння – на 0,2-0,6, маса 1000 зерен – на 0,6-  

5,0 г, порівняно з контролем. Збільшення дози добрив до N60P60K60 сприяло 

підвищенню цих показників відносно контрольного варіанту відповідно на 0,3- 

1,7 см, 0,9-4,3 шт., 0,2-0,4 г, 0,2-0,8, 3,1-6,1 г (табл. 5.16). 
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Таблиця 5.16 

Структура врожайності ячменю ярого сорту Галактик залежно від удобрення 

та використання РРР (середнє за 2013-2015 рр.) 

№ варіанту 

досліду 

Довжина 

колосу, см 

К-ть зерен у 

колосі, шт. 

Маса зерна 

з 1 росл., г 

Коеф. прод. 

кущіння 

Маса 1000 

зерен, г 

Фон N30P30K30 

1. 5,3 13,0 0,8 1,1 49,1 

2. 5,7 14,5 1,0 1,3 49,7 

3. 5,8 15,5 1,1 1,3 50,3 

4. 5,4 14,0 1,0 1,4 50,5 

5. 6,8 15,6 1,3 1,6 53,8 

6. 6,9 16,3 1,4 1,6 54,1 

7. 6,3 16,1 1,1 1,6 53,5 

8. 6,3 15,2 1,1 1,7 53,6 

Фон N60P60K60 

1. 5,8 14,1 1,0 1,3 52,6 

2. 6,1 15,0 1,2 1,5 55,7 

3. 6,5 16,7 1,2 1,6 56,0 

4. 6,9 16,8 1,3 1,6 55,8 

5. 7,3 17,5 1,3 2,0 57,9 

6. 7,5 18,3 1,5 2,1 58,7 

7. 7,0 18,3 1,5 1,8 58,4 

8. 7,0 18,4 1,4 1,8 57,3 

 

Результати кореляційно-регресійного аналізу показали, що модель 

множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між показником маси 1000 

зерен і 4 незалежних змінних (довжина колосу, кількість зерен у колосі, маса 

зерна з 1 рослини та коефіцієнт продуктивного кущіння) і, залежно від доз 

внесених добрив та застосування стимуляторів росту має вигляд згенерованого 

програмою рівняння: 

Маса 1000 зерен = 31,7971 + 0,665741*Col_1 + 0,438968*Col_2 + 

2,96613*Col_3 + 4,77959*Col_4 

де Col_1 – довжина колосу, см; Col_2 – кількість зерен у колосі, шт.; Col_3 – 

маса зерна з 1 рослини, г; Col_4 – коефіцієнт продуктивного кущіння. 

Згідно R
2
 статистики модель має 86,32% вірогідність множинної регресії 

між показником маси 1000 зерен і 4 незалежними змінними (Col_1-4). 

Скоригований R
2
 статистики, становить 81,35%. Стандартна помилка свідчить, що 

стандартне відхилення залишків складає 1,35. 
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Отже, проаналізувавши математичну модель взаємозв’язку елементів 

структури врожайності ячменю ярого слід відмітити, що у маси 1000 зерен 

відмічена суттєва кореляція з показниками маса зерна з 1 рослини та коефіцієнта 

продуктивного кущіння – (Col_3) та (Col_4) відповідно порядку їх базі даних. 

Виявлені особливості росту і розвитку ячменю під дією добрив і препаратів 

суттєво вплинули на врожайність культури та показники якості зерна. Так, облік 

урожайності ячменю ярого в досліді  показав, що кращі результати  на фоні 

N30P30K30 одержано у варіантах 5 і 6, фоні N60 P60 K60 – у варіантах 5-8, де 

використовувалися препарати Вимпел К і Оракул для обробки насіння та Вимпел 

і Оракул мультикомплекс (біомарганець) для позакореневого підживлення рослин 

у фазах кущіння та трубкування. Прибавка врожайності зерна в цих варіантах 

склала на фоні N30P30K30 – 0,35-0,38 т/га, фоні N60P60K60 – 0,26-0,39 т/га (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4 Урожайність зерна ячменю ярого сорту Галактик залежно від удобрення 

та використання регуляторів росту рослин, т/га (середнє за 2013-2015 рр.) 

 

При вирощуванні пивоварних сортів ярого ячменю важливе значення, поряд 

із підвищенням урожайності культури, має об’єктивна оцінка показників зерна за 

його пивоварними якостями. 

До головних критеріїв цінності пивоварних сортів ячменю відноситься 

високий рівень екстрактивності, що характеризується загальною кількістю 
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речовин зерна, які під впливом ферментів солоду можуть розчинятися у воді. 

З’ясовано, що вихід екстракту збільшується з підвищенням вмісту крохмалю та 

інших розчинних вуглеводів у зерні, його абсолютної маси з одночасним 

зменшенням кількості білка. 

Саме тому нами був визначений рівень екстрактивності зерна ячменю ярого 

сорту Галактик (табл. 5.17). 

Таблиця 5.17 

Показники якості зерна ячменю ярого сорту Галактик залежно від удобрення 

та використання РРР (середнє за 2013-2015 рр.) 

№ варіанту досліду Вміст білка, %  Проростання, % Екстрактивність, % 

N30P30K30 

1. 11,2 92,6 81,5 

2. 12,0 93,7 80,9 

3. 12,4 92,4 80,6 

4. 12,8 93,1 80,3 

5. 11,2 94,4 82,2 

6. 10,8 93,7 82,5 

7. 10,8 92,9 82,4 

8. 10,9 93,5 82,3 

N60P60K60 

1. 12,4 95,4 81,0 

2. 13,6 93,6 80,4 

3. 12,1 92,7 81,7 

4. 13,5 95,1 80,5 

5. 12,4 94,7 81,8 

6. 13,2 94,8 81,2 

7. 12,8 95,8 81,5 

8. 12,8 96,4 81,3 

 

Результати розрахунків показали, що кількість екстракту в зерні ячменю 

ярого залежно від удобрення майже не змінювалася. Так, в середньому по 

варіантах екстрактивність на фоні N30P30K30 складала 81,6%, а на фоні N60P60K60 – 

81,3%. Тенденція до зниження цього показника була обумовлена деяким 

підвищенням білковості зерна – з 12,8 до 13,6% та його крупності – від 49,1-53,6 г 

до 52,6-58,7 г. За внесення N60P60K60 формувалось більш крупне насіння з вищим 

вмістом білка, що виявило тенденцію до зниження екстрактивності майже за 

всіма варіантами досліду. Серед досліджуваних препаратів найбільший 
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позитивний вплив на кількість екстракту на фоні N30P30K30  проявлено у вар. 5-8, 

де малі норми препаратів застосовували комплексно в різні строки. Кращими 

були варіанти 6 і 7 (82,4-82,5% екстракту), де на фоні обробки насіння Вимпелом 

К та Оракулом, посіви обприскували  у фазах кущіння та виходу рослин в трубку 

препаратами Вимпел і Оракул мультикомплекс. За внесення N60P60K60 

екстрактивність в зерні була трохи менша, ніж при нормі N30P30K30, але під 

впливом препаратів закономірність практично зберігалася. 

Отже, за впливом на екстрактивність зерна ячменю ярого сорту Галактик 

кращими були варіанти комплексного застосування препаратів: на фоні обробки 

насіння Вимпелом К (500 г/т) та Оракулом (1 л/т) обприскування посівів у фазах 

кущіння та виходу рослин в трубку  препаратами Вимпел (500 г/га) та Оракулом 

мультикомплекс (1 л/га). 

Аналіз отриманих даних також свідчить, що в умовах років досліджень 

вміст білкових речовин у зерні ячменю більш суттєво змінювався під впливом 

мінеральних добрив, ніж при обробці насіння та обприскування рослин 

регуляторами росту та мікродобривами. Так, покращення умов живлення рослин 

забезпечувало підвищення кількості білка, порівняно з варіантами без добрив, на 

0,7-2,4%. Вплив препаратів, що досліджувалися, на вміст білка в зерні ячменю 

чітко простежувався на фоні N30P30K30, де у варіанти 5-8 спостерігалася тенденція 

до зменшення цього показника на 0,8-2,0%, порівняно з варіантами 1-4. 

Одержані дані свідчать про високу схожість насіння у варіантах, де 

застосовували препарати. Проте у порівнянні з контролем достовірної різниці на 

обох фонах живлення не встановлено. 

При порівнянні основних показників якості насіння ячменю ярого сорту 

Галактик з вимогами Державного стандарту України 3769-98 визначено, що в 

умовах року насіння, одержане в досліді на фоні удобрення N30P30K30, відповідало 

за основними показниками ІІ класу якості, які встановлені для зерна пивоварних 

сортів. Підвищення дози внесення мінеральних добрив до N60P60K60 позитивно 

впливало на якість зерна ячменю, а саме: сприяло підвищенню маси 1000 зерен –  

на 4,6 г, схожості насіння (через 45 діб після збирання) – на 1,5%, але 
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зумовлювало збільшення кількості білка в зерні – у середньому на 1,2%, що 

негативно вливало на якість сировини для виготовлення пива (табл. 5.18). 

Таблиця 5.18 

Показники якості зерна ячменю ярого залежно від удобрення та 

використання РРР (середнє за 2013-2015 рр.) порівняно з вимогами           

ДСТУ 3769-98 для пивоварних сортів 

Основні показники 
Стандарт  

(І-ІІ клас) 

Показники якості насіння ячменю ярого 

сорту Галактик, одержаного в досліді, у 

середньому за варіантами 

Фон N30P30K30 Фон N60P60K60 

Екстрактивність, %, не менше 79-77 81,6 81,3 

Білок, %, не більше 11,0-11,5 11,5 12,7 

Проростання, % (життєздатність), 

не менше 
95-92 93,3 94,8 

Вологість, %, не більше 14,5-15,0 14,0 14,0 

Маса 1000 зерен, г, не менше 40,0-38,0 51,8 56,4 

Колір жовтий жовтий жовтий 

 

Результати проведених досліджень дають можливість зробити наступні 

висновки. Застосування регуляторів росту рослин Вимпел та комплексних рідких 

мікродобрив Оракул як для обробки насіння, так і для позакореневого 

підживлення рослин у фазах кущіння та виходу в трубку, а також комплексне їх 

використання, не впливає на строки настання фенологічних фаз росту і розвитку 

ячменю ярого сорту Галактик. 

Передпосівна обробка насіння препаратами Вимпел і Оракул насіння сприяє 

підвищенню схожості насіння ячменю ярого на 7,2-11,1% на фоні N30P30K30 і на 

4,4-7,5% на фоні N60P60K60, порівняно з контролем. Передпосівна обробка насіння 

та обприскування  рослин у фазах кущіння та виходу в трубку регуляторами росту 

Вимпел і мікродобривами Оракул забезпечує підвищення виживаності рослин в 

період вегетації: на фоні N30P30K30 – на 9,4, а на фоні N60P60K60 – на 8,8%, 

порівняно з контролем. 

Використання регуляторів росту Вимпел та мікродобрив Оракул для 

обробки насіння та позакореневого підживлення, а також їх сумісне комплексне 

застосування позитивно впливає на зміну біометричних показників та елементів 
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структури врожайності рослин ячменю ярого сорту Галактик. 

Вищу врожайність зерна ячменю ярого одержано при комплексному 

використанні препаратів, що досліджувались: Вимпел К і Оракул для обробки 

насіння та Вимпел і Оракул мультикомплекс (біомарганець) для позакореневого 

підживлення рослин у фазах кущіння та трубкування. В цих варіантах прибавка 

врожайності зерна склала на фоні N30P30K30 – 0,35-0,38 т/га, фоні N60P60K60 – 0,26-

0,39 т/га. 

Підвищення доз внесення мінеральних добрив з N30P30K30 до N60P60K60 

забезпечило зростання вмісту білка в зерні ячменю ярого на 0,7-2,4%. На фоні 

N30P30K30 додаткове обприскування рослин у фазі виходу в трубку препаратами 

Вимпел (500 г/га), Оракул мультикомплекс (1 л/га), Оракул хелат міді (1л/га) на 

фоні обробки насіння Вимпелом К (500 г/т) і Оракулом (1 л/т), а також 

використання у фазі кущіння Вимпела (500 г/га), Оракула мультикомплекс (1 

л/га), Оракула біомарганець (1 л/га) зумовило зменшення вмісту білка в зерні 

ячменю на 0,2-2,0%. За вмістом білка (11,5%), екстрактивністю (81,6%), масою 

1000 зерен (51,8 г), здатністю до проростання (93,3%), вологістю (14%), кольором 

(жовтий) зерно ячменю ярого сорту Галактик, одержане в досліді на фоні 

N30P30K30, відповідало вимогам ІІ класу якості Державного стандарту України 

ДСТУ 3769-98 для пивоварних сортів. 

 

Висновки до розділу 5 

Для максимальної реалізації генетичного потенціалу ячменю, що сприятиме  

формуванню стабільно високих урожаїв зерна необхідно прискорювати 

впровадження у виробництво сортів нового покоління, адаптованих до 

агроекологічних умов вирощування з цінними господарськими властивостями і 

ознаками. 

В Україні спостерігається щорічне стійке збільшення кількості 

зареєстрованих сортів ячменю озимого на 12,6, а ярого – на 15,0%. В цілому ж за 

останні 15 років кількість сортів ячменю у Реєстрі подвоїлась. 

Серед досліджуваних сортів ячменю оптимальний ріст, розвиток та 
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поєднання елементів структури врожайності, що забезпечують формування 

найбільшого рівня зернової продуктивності (понад 5,0 т/га) і комплексну стійкість 

до посушливих умов Степу відмічали у сортів ячменю типово озимої форми: 

Борисфен, Зимовий, Селена стар та Трудівник, а також сортів-дворучок: 

Достойний, Майстер, врожайність яких становила 5,12-5,70 т/га. 

Найбільший рівень урожайності зерна забезпечили сорти ячменю ярого 

Виклик, Водограй, Всесвіт, Галактик, Доказ, Донецький 15, Еней, Крок, 

Созонівський, Сталкер та Статок, який становить 3,21-3,41 т/га. 

При застосуванні препаратів для передпосівної обробки насіння ячменю 

озимого висота рослин на час ПОВ на фоні без добрив збільшувалась на 0,8-      

1,3 см, на фоні N30P30K30 – 2,2-2,67 см, а на фоні N60P60K60 – на 1,2-2,2 см 

порівняно з контролем. На фоні без добрив коефіцієнт кущіння у рослин під дією 

препаратів збільшувався на 0,3 або на 14,3%, а на удобрених фонах N30P30K30 та 

N60P60K60 – відповідно на 0,2-0,4 та 12,5-16,7%. Кращі результати на всіх фонах 

були від застосування препарату антистрес та реаком. 

Весняна сівба озимого ячменю-дворучки сорту Достойний значно змінила 

структуру врожаю, порівняно з сівбою цього сорту восени. Так, у фазі повної 

стиглості висота рослин ячменю у посівах весняного строку була нижчою на 45,2-

60,9%, а довжина колосу – на 0,0-7,4%, проте, у деяких варіантах цей показник 

перевищував аналогічний при сівбі ячменю восени на 1,9-15,3% і найбільше це 

спостерігалося на фоні живлення N30P30K30. Озерненість колоса ячменю озимого 

за весняної сівби зменшувалася в середньому на 6,4-26,9%, вихід зерна з однієї 

рослини – на 21,5-55,6%, маса соломи – на 0,8-56,4%, а коефіцієнт продуктивного 

кущіння – на 8,3-36,4%. Що стосується маси 1000 зерен ячменю озимого за 

весняної сівби, то вона зростала зі збільшенням доз добрив і перевищувала 

відповідний показник за осінньої сівби (залежно від варіанту обробки насіння, на 

0,3-3,9%) лише на фоні N60P60K60. 

Урожайність ячменю озимого за весняної сівби порівняно з відповідними 

варіантами осінньої сівби зменшувалась на 0,95-1,54 т/га або на 33,6-51,5% 

залежно від фону мінерального живлення та обробки насіння. Аналіз зернової 
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продуктивності посівів ячменю озимого, посіяного навесні, свідчить, що на фоні 

без внесення мінеральних добрив обробка препаратами підвищувала урожайність 

зерна у середньому на 0,09-0,26 т/га (4,9-16,3%). На фоні внесення мінеральних 

добрив дозою N30P30K30 прибавка урожаю від обробки насіння препаратами 

становила 0,20-0,28 т/га (3,8-10,8%), на фоні внесення N60P60K60 урожайність зерна 

підвищувалася на 7,3-10,2% (0,19-0,46 т/га) порівняно з контролем. Вищий 

врожай зерна ячменю озимого при весняній сівбі сформувався на ділянках із 

внесенням N60P60K60 та інкрустацією насіння мікродобривом реаком та антистрес 

– 3,44 і 3,45 т/га відповідно, при урожайності зерна на контрольному варіанті – 

2,40 т/га. 

Як свідчать дані, обробка насіння вплинула і на покращення показників 

структури врожаю ячменю ярого: довжина колосу на неудобреному фоні 

збільшилась при застосуванні мікродобрива реаком на 5,9%, антистресу – на 

9,8%, а на фоні – N30P30K30  підвищення цього показника становило 12,7-16,4%, на 

фоні N60P60K60 – на 4,8-6,5% порівняно з варіантами, де насіння не оброблялось. 

Під впливом препаратів збільшилась кількість зерен в колосі та його маса, що 

відповідним чином позначилось на урожайності ячменю ярого. Прибавка 

урожайності ячменю від інкрустації насіння на фоні без добрив склала: реакомом 

– 0,23 т/га, антистресом – 0,26 і деймосом – 0,21 т/га, на фоні N30P30K30 – 0,22; 0,27 

та 0,13 т/га, а на фоні N60P60K60 – 0,18; 0,03 та 0,17 т/га відповідно. 

Оптимальний ріст і розвиток рослин, а також поєднання основних елементів 

структури врожайності (щільність стеблостою, довжина головного колоса, 

кількість зерен з колоса й рослини, маса зерна з головного колоса й рослини, а 

також маса 1000 зерен та натурна маса зерна) ячменю ярого плівчастого при 

вирощуванні після попередника соя забезпечувало найвищу урожайність зерна 

4,19 т/га, яка формувалась за сівби нормою 5,0 млн/га, після соняшнику – 3,59 т/га 

(4,5 млн), після пшениці озимої – 3,93 т/га (5,5 млн/га). При підвищенні норми 

висіву більше наведеної норми встановлено зниження продуктивності посівів. За 

вирощування ячменю ярого голозерного після попередників соя та пшениця 

озима вищий рівень врожаю 3,29 і 2,76 т/га отримано за норми висіву 5,0 млн/га, 
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тоді як після соняшника він був майже на одному рівні  – 2,93-3,01 т/га при 4,5- 

6,0 млн/га. 

Під впливом обробки насіння та позакореневого підживлення рослин у 

посівах регуляторами росту Вимпел і комплексними мікродобривами Оракул 

збільшувались: довжина колосу – на 0,4-1,6 см, кількість зерен у колосі – на 1,0-

3,3 шт., маса зерна з 1 рослини – на 0,2-0,6 г, коефіцієнт продуктивного кущіння – 

на 0,2-0,6, маса 1000 зерен – на 0,6-5,0 г, порівняно з контролем. Збільшення дози 

добрив до N60P60K60 сприяло підвищенню цих показників відносно контрольного 

варіанту відповідно на 0,3-1,7 см, 0,9-4,3 шт., 0,2-0,4 г, 0,2-0,8, 3,1-6,1 г. 

Вищу врожайність зерна ячменю ярого одержано при комплексному 

використанні препаратів Вимпел К і Оракул для обробки насіння та Вимпел і 

Оракул мультикомплекс (біомарганець) для позакореневого підживлення рослин 

у фазах кущіння та трубкування. В цих варіантах прибавка врожайності зерна 

склала на фоні N30P30K30 – 0,35-0,38 т/га, фоні N60P60K60 – 0,26-0,39 т/га. 

Збільшення дози внесення мінеральних добрив з N30P30K30 до N60P60K60 

забезпечило зростання вмісту білка в зерні ячменю ярого на 0,7-2,4%. На фоні 

N30P30K30 додаткове обприскування рослин у фазі виходу в трубку препаратами 

Вимпел (500 г/га), Оракул мультикомплекс (1 л/га), Оракул хелат міді (1л/га) на 

фоні обробки насіння Вимпелом К (500 г/т) і Оракулом (1 л/т), а також 

використання у фазі кущіння Вимпела (500 г/га), Оракула мультикомплекс (1 

л/га), Оракула біомарганець (1 л/га) зумовило зменшення вмісту білка в зерні 

ячменю на 0,2-2,0%. За вмістом білка (11,5%), екстрактивністю (81,6%), масою 

1000 зерен (51,8 г), здатністю до проростання (93,3%), вологістю (14%), кольором 

(жовтий) зерно ячменю ярого сорту Галактик, одержане в досліді на фоні 

N30P30K30, відповідало вимогам ІІ класу якості Державного стандарту України 

ДСТУ 3769-98 для пивоварних сортів. 

На перспективу, варто визначитися з площами посіву та місцем ярих форм 

ячменю в структурі сівозмін та, розглянути можливість збільшення обсягів 

виробництва більш врожайних озимих форм. Аналіз існуючих даних, дає підстави 

констатувати той факт, що в Степу України частота повторюваності сильного 
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ступеня зрідженості і загибелі посівів ячменю озимого за зимовий період, а отже – 

й рівень зниження продуктивності рослин, значно поступається за обсягами 

майже щорічному недобору врожаю зерна ярого ячменю від весняно-літніх посух. 

Тож, приймаючи до уваги все вищевикладене варто відмітити, що лише 

правильний підхід у організації вирощування ячменю ярого в Степу і в Україні в 

цілому буде сприяти підвищенню стійкості культури до впливу несприятливих 

умов зовнішнього середовища, збільшенню обсягів виробництва зерна з 

відповідною якістю продукції. 
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РОЗДІЛ 6 

 

НАУКОВІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ ВІВСА 

 

6.1. Особливості реалізації потенціалу продуктивності сортів вівса 

У селекції вівса розрізняють чотири основних напрямки: кормове зернове, 

харчове зернове, кормове укісне і пасовищне. Залежно від напрямку використання 

звертають увагу на зміст і амінокислотний склад білка і жиру в зерні, крупність, 

виповненість, вирівняність зерна, облистяність, коефіцієнт розмноження, 

стійкість до витоптування худобою тощо. 

Останнім часом велика увага приділяється розвитку робіт з голозерного 

вівса з метою створення сортів, зерно яких придатне як для відгодівлі тварин, так 

і для використання в харчовій промисловості.  

Вибір сортів вівса хоч і не такий великий як, наприклад, пшениці озимої чи 

ячменю ярого, та все ж достатній і з кожним роком поповнюється 

перспективними сортозразками (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1 Кількість сортів вівса, внесених до Реєстру (2000-2015 рр.) 

 

Так, якщо у Реєстрі 2000 р. налічувалось 14 сортів вівса, то у 2010 р. їх було 

21, а на 2015 р. до Реєстру внесено вже 27 сортів. Графічне зображення 

14 
13 

18 

21 

24 

27 

0

5

10

15

20

25

30

2000 р. 2005 р. 2007 р. 2010 р. 2013 р. 2015 р. 



195 

 

переконливо свідчить про щорічне стійке збільшення кількості зареєстрованих 

сортів вівса на 12,9%. Взагалі ж за останні 15 років кількість сортів вівса у Реєстрі 

подвоїлась. 

З метою вивчення сукупного впливу факторів зовнішнього середовища на 

продуктивність вівса, ми проводили екологічне випробування сортів вівса 

селекції провідних селекційних центрів. 

Як показав аналіз структури урожаю висота рослин різних сортів вівса 

варіювала в середньому за  роки досліджень від 73,4 см (сорт Синельниківський 

1321) до 92,9 см – у сорту Скакун. Довжина волоті була більшою у сортів Скарб 

України, Спурт та Ірен (16,0-17,2 см). Більше всього зерен у волоті сформувалося 

у сорту вівса Спурт – 33 шт. Коефіцієнт продуктивного кущіння сортів вівса в 

роки досліджень складав 1,2-1,5. Відмічено, що найменша маса 1000 зерен була у 

голозерних сортів вівса Скарб України та Самуель – 24,4-26,3 г, в той час як інші 

(плівчасті) сорти сформували 34,0-35,2 г (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Структура врожаю різних сортів вівса (середнє за 2011-2015 рр.) 

Сорт 
Висота 

росл., см 

Довжина 

волоті, см 

К-ть зерен у 

волоті, шт. 

Коеф. прод. 

кущіння 

Маса 1000 

зерен, г 

Бусол 71,5 13,2 27 1,5 33,9 

Ірен 91,2 17,2 31 1,2 34,2 

Самуель 77,0 15,7 28 1,4 23,9 

Синельниківський 1321 73,4 13,7 26 1,4 35,2 

Скарб України 79,0 16,0 29 1,4 24,4 

Скакун 92,9 15,8 31 1,5 24,3 

Спурт 75,0 16,2 33 1,2 34,3 

Стерно 76,1 14,0 31 1,3 34,0 

 

В цілому, період вегетації сортів вівса в роки досліджень становив 86-90 

діб. Найшвидше визрівало зерно у сортів: Бусол, Спурт та Скарб України, а на 1-2 

доби пізніше – Синельниківський 1321 та Скакун. 

В середньому за роки експерименту серед досліджуваних сортозразків вівса 

найбільший рівень зернової продуктивності забезпечили сорти плівчастої форми: 

Бусол, Ірен, Спурт та Стерно та голозерні: Скарб України та Самуель (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2 Діапазон варіювання врожайності зерна сортів вівса, т/га  

(середнє за 2011-2015 рр.) 

 

Таким чином, серед досліджуваних сортів вівса оптимальний ріст, розвиток 

та поєднання елементів структури врожайності, що забезпечують формування 

найбільшого рівня зернової продуктивності (понад 3,0 т/га) спостерігали у сортів 

плівчастої форми: Бусол, Ірен, Спурт та Стерно, а також голозерної: Скарб 

України (2,74 т/га) та Самуель (2,53 т/га). Врожайність вказаних сортів 

характеризувалася найбільшою стабільністю, забезпечуючи високу зернову 

продуктивність у різні за погодними умовами роки. 

 

6.2. Вплив мінеральних добрив, мікродобрива та попередників на 

підвищення врожайності та поліпшення якості зерна вівса голозерного 

Значна частина посівів вівса зосереджена у степовому регіоні, який 

характеризується недостатнім зволоженням та високим температурним режимом 

протягом вегетації рослин, що часто призводить до суттєвого зниження врожаю 

зерна та його якості. Серед факторів, які визначають рівень зернової 

продуктивності вівса, важливе місце займає оптимальне забезпечення елементами 

мінерального живлення та вибір кращого попередника. Якщо обґрунтуванню 

агротехнічних заходів вирощування вівса плівчастого науковцями та 
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виробничниками здавна приділялося багато уваги, то питанням розробки 

елементів технології вирощування, які відповідали б особливостям голозерних 

сортів в умовах Північного Степу уваги приділялося недостатньо. Це потребує 

комплексного вивчення їх сумісної дії, а також впливу кожного фактора окремо 

на урожайність і якість зерна та підвищення стабільності цих показників в умовах 

Північного Степу України. Все це визначає актуальність досліджень за даною 

темою та має безперечний науковий і практичний інтерес. 

Експериментальна робота проводилась після трьох попередників: пшениця 

озима, кукурудза та соняшник. Мінеральні добрива згідно розробленої схеми 

досліду вносили під передпосівну культивацію, локальне підживлення азотом 

проводили у фазі кущіння, обприскування рослин мікродобривом реаком Плюс – 

наприкінці фази кущіння. В польовому досліді використовували сорт вівса 

голозерного – Скарб України. 

Характеризуючи особливості гідротермічного режиму в роки експерименту 

варто відзначити, що запаси продуктивної вологи перед сівбою вівса різнилися по 

роках але були задовільними для одержання дружніх сходів. В середньому за 

2013-2015 рр. запаси вологи після попередника пшениця озима в посівному шарі 

ґрунту (0-10 см) становили 16,5 мм, 0-30 см – 49,9, а в 0-100 см – 141,0 мм; після 

кукурудзи – відповідно 14,6; 46,8; 133,9 мм; а після соняшнику – 13,9; 45,7 та 

126,2 мм, що забезпечило одержання повноцінних і своєчасних сходів культури. 

Експериментальні дані, які були одержані в результаті проведених 

спостережень свідчать, що висота рослин вівса була найбільшою за розміщення 

посівів після пшениці озимої і, залежно від рівня мінерального живлення, 

змінювалась в межах від 62,9 до 84,9 см, після кукурудзи – 60,4-79,5, а після 

соняшнику – 60,1-77,7 см. 

У варіантах досліду, розміщених після пшениці озимої на початкових 

етапах розвитку рослин вівса відмічали більш інтенсивні процеси 

листкоутворення, прискорене накопичення біомаси, а також лінійний приріст. 

Поєднання азотного підживлення з використанням мікродобрив позитивно 

впливало на формування біометричних показників рослин вівса (табл. 6.2). 
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Таблиця 6.2 

Вплив строків та способів застосування добрив на біометричні показники 

рослин вівса голозерного у фазі викидання волоті (середнє за 2013-2015 рр.) 

Варіант 

Висота росл.,  

см 

К-ть вузл. коренів, 

шт./росл. 

Маса 1 росл.,        

г 

Коеф.      

кущіння 

попередники 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Без добрив (контроль) 62,9 60,4 60,1 6,1 6,1 6,0 0,80 0,61 0,57 1,20 1,17 1,10 

N20P20K20 68,4 64,8 62,4 7,6 6,1 6,1 0,90 0,78 0,69 1,45 1,28 1,16 

N40P40K40 71,5 69,2 64,5 8,1 7,1 6,5 1,03 0,98 0,95 1,57 1,30 1,22 

N30 64,8 65,9 62,1 6,7 6,4 6,0 0,97 0,93 0,66 1,27 1,23 1,12 

N20P20K20+ N30 79,6 71,1 65,4 8,6 6,9 6,3 1,17 1,12 0,76 1,45 1,30 1,19 

N40P40K40+N30 80,0 71,5 69,5 8,7 7,0 6,9 1,31 1,20 1,08 1,68 1,33 1,23 

Реаком 64,2 63,2 60,3 7,0 6,2 6,2 1,06 0,90 0,67 1,23 1,22 1,11 

N20P20K20+ реаком 68,3 67,4 62,4 7,0 6,6 6,0 1,15 1,08 0,73 1,58 1,38 1,18 

N40P40K40+ реаком 78,4 72,0 71,5 7,1 7,0 6,8 1,22 1,12 0,90 1,68 1,44 1,27 

N30+ реаком 70,5 68,9 63,2 8,0 6,6 6,6 1,10 1,10 0,75 1,73 1,36 1,15 

N20P20K20+N30+ реаком 83,0 74,5 71,7 8,4 7,0 6,7 1,19 1,15 1,13 1,80 1,48 1,43 

N40P40K40+N30+ реаком 84,9 79,5 77,7 8,7 7,4 7,3 1,28 1,26 1,20 1,86 1,68 1,50 

Примітка: 1 – пшениця озима; 2 – кукурудза; 3 – соняшник 

 

Так, найбільший приріст висоти рослин (18-22 см) відносно контролю був у 

варіанті N40P40K40 + N30 + реаком. Даний варіант удобрення культури сприяв 

кращому укоріненню рослин. Кількість вузлових коренів збільшувалась, у 

порівнянні з контролем на 42,6% після попередника пшениця озима, після 

кукурудзи – на 21,3%, а після соняшнику – на 21,7%. Маса однієї рослини при 

цьому була більша на 0,48-0,65 г порівняно з варіантом без застосування добрив у 

середньому по попередниках. 

Коефіцієнт загального кущіння вівса голозерного на неудобреному фоні 

складав 1,1-1,0,  в той час як при внесенні N40P40K40 даний показник збільшився на 

10-30%, а у варіанті N40P40K40 + N30 + реаком – на 36-55%, у порівнянні з 

контролем. 

Урожайність зернових культур визначалася рівнем прояву елементів їх 

структури, які значно варіювали під впливом агротехнічних заходів. Зернова 

продуктивність рослин вівса знаходилася в тісному взаємозв’язку із висотою 

рослин та розмірами волоті. Досить важливу роль у формуванні урожаю мало 



199 

 

також продуктивне кущіння та продуктивність волоті, які залежали від розвитку 

рослин. 

У процесі лабораторного аналізу снопових зразків встановлено, що висота 

рослин вівса голозерного після попередника пшениця озима під дією мінеральних 

добрив, внесених в передпосівну культивацію, зростала на 4,3-9,7% порівняно з 

контролем (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Структурні показники рослин вівса голозерного після попередника пшениця 

озима (середнє за 2013-2015 рр.) 

Варіант 
Висота  

росл., см 

Довжина 

волоті, см 

Маса зерна з   

1 росл., г 

Коеф. прод. 

кущіння 

Маса 1000 

зерен, г 

Без добрив (контроль) 65,4 13,1 0,57 1,06 23,85 

N20P20K20 68,2 14,1 0,67 1,22 25,45 

N40P40K40 71,9 16,0 0,81 1,31 26,35 

N30 69,7 14,7 0,70 1,18 24,65 

N20P20K20+ N30 75,1 16,4 0,81 1,29 26,80 

N40P40K40+N30 82,2 17,7 0,99 1,35 27,30 

Реаком 70,1 14,6 0,66 1,13 24,25 

N20P20K20+ реаком 70,9 15,3 0,75 1,23 27,25 

N40P40K40+ реаком 78,2 16,3 0,83 1,31 27,70 

N30+ реаком 70,6 15,5 0,84 1,21 25,25 

N20P20K20+N30+ реаком 79,4 17,1 0,95 1,33 27,75 

N40P40K40+N30+ реаком 83,1 18,8 1,11 1,40 28,60 

 

У варіанті поєднання внесення добрив та локального підживлення посівів 

азотом, проведене у фазі кущіння забезпечувало приріст висоти рослин на 6,6%, а 

обприскування рослин мікродобривом реаком – на 7,2%. Комплексне 

застосування мінеральних добрив, внесених в передпосівну культивацію, 

поєднане з локальним підживленням азотом та обприскуванням посівів реакомом 

призводило до збільшення висоти рослин на 8,0-27,1%, довжини волоті – на 16,8-

43,5%, а маси зерна з рослини – на 31,6-94,7% відповідно, порівняно з контролем. 

Коефіцієнт продуктивного кущіння та маса 1000 зерен вівса голозерного під 

дією мінеральних добрив зростала на 11,3-27,4% та 3,4-14,5%, обприскування 

рослин мікродобривом реаком – на 6,6 та 1,7%, а поєднання застосування 

мінеральних добрив та мікродобрива у одній технології – на 5,9-19,9%. 
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У наших дослідженнях комплексне застосування мінеральних добрив, 

внесених в передпосівну культивацію, поєднане з локальним підживленням 

азотом та обприскуванням посівів реакомом призводило до збільшення висоти 

рослин вівса (після попередника кукурудза) на 7,6-19,3%, довжини волоті – на 

12,9-32,3%, а маси зерна з рослини – на 47,2-109,4% відповідно, порівняно з 

контролем (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 

Вплив строків та способів застосування добрив на структурні показники 

рослин вівса голозерного після попередника кукурудза 

(середнє за 2013-2015 рр.) 

Варіант 
Висота 

росл., см 

Довжина 

волоті, см 

Маса зерна з   

1 росл., г 

Коеф. прод. 

кущіння 

Маса 1000 

зерен, г 

Без добрив (контроль) 64,1 12,4 0,53 1,00 23,30 

N20P20K20 68,0 13,4 0,68 1,23 24,80 

N40P40K40 73,2 15,1 0,92 1,33 25,55 

N30 71,0 13,8 0,66 1,15 24,10 

N20P20K20+ N30 72,9 14,8 0,84 1,30 25,80 

N40P40K40+N30 76,5 16,4 1,01 1,41 25,95 

Реаком 68,3 12,7 0,62 1,17 24,00 

N20P20K20+ реаком 69,0 14,2 0,78 1,29 25,90 

N40P40K40+ реаком 72,5 15,1 0,85 1,29 26,35 

N30+ реаком 70,6 14,0 0,83 1,20 24,80 

N20P20K20+N30+ реаком 74,0 15,3 0,96 1,35 26,25 

N40P40K40+N30+ реаком 74,8 15,5 1,11 1,46 26,65 

 

Коефіцієнт продуктивного кущіння та маса 1000 зерен при комплексному 

застосуванні мінеральних добрив та мікродобрива зростали на 20,0-46,0 та 6,4-

14,4% відповідно, порівняно з контролем. 

Дослідження показали, що довжина суцвіть збільшувалась у варіантах, де 

було проведене підживлення у порівнянні з варіантами без підживлення, залежно 

від фонового внесення добрив. Так, найбільшу довжину волоті (18,8 см) відмічали 

у варіанті досліду, де застосовували N40P40K40 + N30 + Реаком. Дані свідчать, що за 

рахунок підживлення рослин азотом у фазі кущіння, довжина волоті збільшилась 

на 10,6-16,3%. При поєднанні підживлення азотом з використанням мікродобрива 

довжина волоті збільшувалась на 17,5-21,2%. Разом з тим виявлено позитивний 
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вплив мінеральних добрив на масу зерна з однієї рослини. Так, у варіанті з 

внесенням N40P40K40 маса зерна з 1 рослини збільшувалася (в порівнянні з 

контролем) на 0,17-0,39 г, а у варіанті N40P40K40 + N30 + Реаком – на 0,38-0,58 г, 

залежно від попередника (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 

Структурні показники рослин вівса голозерного після попередника 

соняшник (середнє за 2013-2015 рр.) 

Варіант 
Висота 

росл., см 

Довжина 

волоті, см 

Маса зерна з   

1 росл., г 

Коеф. прод. 

кущіння 

Маса 1000 

зерен, г 

Без добрив (контроль) 62,0 11,2 0,49 1,04 23,00 

N20P20K20 66,3 12,3 0,59 1,14 23,45 

N40P40K40 69,8 13,0 0,66 1,25 23,95 

N30 67,6 13,1 0,58 1,15 23,40 

N20P20K20+ N30 72,4 13,3 0,66 1,24 24,80 

N40P40K40+N30 75,7 14,4 0,76 1,28 22,65 

Реаком 66,3 11,8 0,55 1,15 23,70 

N20P20K20+ реаком 68,5 13,6 0,63 1,18 25,40 

N40P40K40+ реаком 71,7 13,9 0,63 1,22 25,60 

N30+ реаком 70,6 13,4 0,62 1,11 24,20 

N20P20K20+N30+ реаком 71,7 14,7 0,73 1,22 25,60 

N40P40K40+N30+ реаком 73,9 14,9 0,87 1,33 25,75 

 

Найбільша продуктивна кущистість рослин вівса (1,33-1,46) спостерігалася 

за внесення N40P40K40 + N30 + Реаком. Даний варіант забезпечив формування 

найкрупнішого зерна – маса 1000 зерен становила 25,8-28,6 г. При цьому, 

найбільшою вона була у посівах, після попередника пшениця озима: 28,6 г, що, на 

7,3% вище, ніж після кукурудзи та на 10,9% більше ніж після соняшнику. 

Результати кореляційно-регресійного аналізу показали, що модель 

множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між показником врожайності 

зерна вівса голозерного і 4 незалежних змінних (довжина волоті, маса зерна з 1 

рослини, коефіцієнт продуктивного кущіння та маса 1000 зерен) і, залежно від 

попередника, доз і строків внесених добрив мають вигляд 3 згенерованих 

програмою рівнянь: 

1. Урожайність зерна вівса після попередника пшениця озима = Col_5 = 

2,08214 - 0,0086796*Col_1 + 1,08105*Col_2 + 0,936584*Col_3 - 0,0382708*Col_4; 
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2. Урожайність зерна вівса після попередника кукурудза =  -0,0559973 + 

0,0693772*Col_1 + 0,515237*Col_2 + 0,748391*Col_3 + 0,0247678*Col_4; 

3. Урожайність зерна вівса після попередника соняшник = 1,36538 + 

0,176929*Col_1 + 0,768634*Col_2 + 0,995466*Col_3 - 0,113619*Col_4; 

де Col_1 – довжина волоті, см; Col_2 – маса зерна з рослини, г; Col_3 –

коефіцієнт продуктивного кущіння; Col_4 – маса 1000 зерен, г. 

Згідно R
2
 статистики модель 1 рівняння має 92,28% вірогідність множинної 

регресії між показником врожайності зерна і 4 незалежними змінними (Col_1-4), а 

2 і 3 рівняння – 92,31 і 94,61%, а скоригований R
2
 статистики, який більше 

підходить для порівняння моделі з різним числом незалежних змінних, становить 

відповідно 87,87; 87,91 і 91,54%. Стандартна помилка свідчить, що стандартне 

відхилення залишків складає 0,06; 0,10 і 0,08. 

Таким чином, проаналізувавши математичну модель взаємозв’язку 

елементів структури врожайності вівса голозерного, слід відмітити, що у 

показника врожайності зерна, залежно від доз і строків внесення добрив, при 

вирощуванні після попередника пшениця озима відмічена найбільша кореляція з 

показником маси зерна з рослини (Col_2), а після кукурудзи та соняшника – з 

коефіцієнтом продуктивного кущіння – (Col_3) відповідно порядку їх 

знаходження у файлі внесених в базу даних. 

Серед досліджуваних способів та строків використання мінеральних добрив 

виявлено найбільше підвищення врожайності вівса голозерного з 2,90 до 3,29 т/га 

після попередника пшениця озима, з 2,37 до 3,39 т/га – після кукурудзи, та з 2,15 

до 3,25 т/га – після соняшнику (табл. 6.6). 

Приріст врожайності від внесення N20P20K20 та N40P40K40 відносно контролю 

становив, відповідно, 9 та 13% після попередника пшениця озима, 19 та 23% – 

після кукурудзи, і 11 та 24% – після соняшнику. 

Відмічено, також підвищення врожайності зерна під впливом 

обприскування вегетуючих рослин мікродобривом реаком на 5,8-8,3% після 

попередника пшениця озима, на 11,7-16,7% – після кукурудзи, і на 3,8-11,7% – 

після соняшнику. 
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Таблиця 6.6 

Урожайність вівса голозерного залежно від попередників та строків і 

способів застосування добрив (2013-2015 рр.), т/га 

Варіант 
Попередники 

пшениця озима кукурудза соняшник 

Без добрив (контроль) 2,62 2,37 2,15 

N20P20K20 2,85 2,81 2,38 

N40P40K40 2,96 2,92 2,67 

N30 2,98 2,81 2,50 

N20P20K20+ N30 3,06 3,11 2,68 

N40P40K40+N30 3,24 3,28 3,25 

Реаком 2,74 2,57 2,40 

N20P20K20+ реаком 2,90 2,87 2,49 

N40P40K40+ реаком 2,97 3,00 2,68 

N30+ реаком 3,04 2,86 2,68 

N20P20K20+N30+ реаком 3,17 3,24 2,79 

N40P40K40+N30+ реаком 3,29 3,39 3,05 

НІР05, т/га 0,04-0,05 0,04-0,05 0,03-0,05 

 

Таким чином, найбільша врожайність вівса голозерного після попередника 

пшениця озима була у варіанті N40P40K40+N30 із обприскуванням реакомом      

(3,29 т/га) та без нього (3,24 т/га). Після попередника кукурудза овес голозерний у 

варіанті N20P20K20+N30+реаком мав урожайність 3,24 т/га, дещо більшу – при 

застосуванні N40P40K40+N30 із обприскуванням реакомом (3,39 т/га) та без нього 

(3,28 т/га). 

За роки експерименту овес голозерний після попередника соняшник 

формував найменшу врожайність зерна, яка змінювалася від 2,66-3,01 т/га      

(2013 р.) до 1,88-2,71 т/га (2015 р.), залежно від варіанту застосування 

мінеральних добрив та обприскування рослин реакомом. 

В середньому ж за 3 роки найбільшу врожайність овес голозерний після 

попередника соняшник забезпечив на фоні N40P40K40+N30, яка на 1,2 та 4,3% 

поступалася зерновій продуктивності вівса у кращих варіантах після 

попередників пшениця озима та кукурудза. 

Основні параметри якості зерна в ґрунтово-кліматичних умовах північного 

Степу найбільше змінюються під впливом погодних факторів, які складаються 

протягом вегетаційного періоду вівса. Та все ж правильне застосування 
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мінеральних добрив під дані культури сумісно з іншими прийомами агротехніки 

забезпечує не тільки підвищення врожайності зерна, а й покращує його якість. 

Вміст білка в зерні вівса є одним з основних показників цінності культур. 

На основі трирічних досліджень нами отримані дані, які також засвідчили, 

що на вміст білка, крохмалю та клітковини в зерні вівса істотно впливають 

мінеральні добрива та попередники (табл. 6.7). 

Таблиця 6.7 

Показники якості зерна вівса голозерного залежно від мінерального 

живлення та попередника (2013-2015 рр.), % 

Варіант 

Попередники 

пшениця озима кукурудза соняшник 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Без добрив (контроль) 14,1 53,6 7,0 13,3 56,8 7,1 12,6 53,8 6,9 

N20P20K20 14,2 52,8 7,1 13,4 56,0 7,1 12,8 53,5 7,0 

N40P40K40 14,4 52,5 7,0 13,7 55,7 7,0 13,1 53,4 7,0 

N30 14,3 52,7 6,9 13,5 56,1 6,9 12,9 53,7 6,8 

N20P20K20+ N30 14,4 52,6 7,1 13,5 56,0 7,0 12,7 53,6 6,9 

N40P40K40+N30 14,6 52,4 7,0 13,7 55,8 7,1 13,0 53,4 7,0 

Реаком 14,2 54,1 7,1 13,4 57,4 7,2 12,7 54,3 7,0 

N20P20K20+ реаком 14,3 53,3 7,2 13,5 56,6 7,2 12,9 54,0 7,1 

N40P40K40+ реаком 14,5 53,0 7,1 13,8 56,3 7,1 13,2 53,9 7,1 

N30+ реаком 14,4 53,2 7,0 13,6 56,7 7,0 13,0 54,2 6,9 

N20P20K20+N30+ реаком 14,5 53,1 7,2 13,6 56,6 7,1 12,8 54,1 7,0 

N40P40K40+N30+ реаком 14,7 52,9 7,1 13,8 56,4 7,2 13,1 53,9 7,1 

Примітка: вміст в зерні: 1 – білка; 2 – крохмалю; 3 – клітковини. 

 

В процесі лабораторного аналізу зразків зерна для визначення хімічного 

складу зерна було встановлено, що вміст білка в зерні вівса голозерного після 

попередника пшениця озима під дією мінеральних добрив, зростав на 0,1-0,5% 

порівняно з контролем. У варіанті, де поєднували внесення добрив із 

обприскуванням рослин мікродобривом, реаком вміст білка зростав на 0,2-0,6%. 

Що стосується вмісту крохмалю та клітковини, то кількість першого під впливом 

застосування добрив зменшувалася на 0,1-0,8%, в той час як останнього – майже 

не змінювалася. 

Комплексне застосування мінеральних добрив, внесених в передпосівну 

культивацію, поєднане з локальним підживленням азотом та обприскуванням 
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посівів реакомом призводило також до збільшення вмісту білка в зерні вівса 

голозерного й після кукурудзи та соняшника – на 0,1-0,5% порівняно з контролем. 

Варто відмітити, що закономірності, які спостерігалися у накопиченні крохмалю 

та клітковини у зерні вівса, яке формувалося при вирощуванні після пшениці 

озимої, загалом були аналогічними й для зерна, зібраного після двох інших 

попередників – кукурудзи та соняшника. Найбільший вміст білка в зерні вівса 

голозерного відмічали у варіанті N40P40K40 + N30 (підживлення) + реаком, що 

становило 14,7%; 13,8 та 13,1% відповідно після попередників пшениця озима, 

кукурудзи та соняшника. 

Натура зерна залежить від багатьох факторів: сферичності, щільності, 

розмірів, стану поверхні зерна, наявності домішок у зерновій масі, їх виду тощо.  

Нашими дослідженнями, виявлена суттєва залежність натурної маси зерна 

вівса як від мінерального живлення, так і від попередників. Так, поліпшення 

режиму мінерального живлення рослин сприяло збільшенню натури зерна вівса 

після кукурудзи на 49,97 г/л; та на 58,91 і 67,24 г/л після пшениці озимої та 

соняшника відповідно. Найбільшою натурна маса зерна була у варіанті 

комплексного застосування мінеральних добрив, внесених в передпосівну 

культивацію, поєднане з локальним підживленням азотом та обприскуванням 

посівів реакомом і становила – 708,00; 697,65 та 623,46 г/л перевищуючи 

контрольний варіант на 9,1%; 7,7 та 12,1% відповідно після пшениці озимої, 

кукурудзи та соняшника (табл. 6.8). 

Експериментальні дані свідчать, що зерно вівса з найбільшою натурною 

масою, було отримано у посівах, розміщених після пшениці озимої, дещо меншою 

вона була у зерні, вирощеному після кукурудзи, і найменшою – після соняшнику. 

Потенціал продуктивності ярих зернових культур значною мірою 

визначається наявністю і поширенням шкідливих організмів, що спричиняє 

різний ступінь ураження рослин хворобами, пошкодження шкідниками та появою 

у посівах небажаної рослинності – бур’янів. Так, за роки проведення досліджень 

виявлено, що серед шкідників найпоширенішими були п’явиці, чисельність яких у 

період кущіння рослин вівса сягала 6,4-8,0 шт./м
2
. 
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Таблиця 6.8 

Натура зерна вівса голозерного залежно від попередників та строків і 

способів застосування добрив (2013-2015 рр.), г/л 

Варіант 
Попередники 

пшениця озима кукурудза соняшник 

Без добрив (контроль) 649,09 647,68 556,22 

N20P20K20 679,16 674,21 577,27 

N40P40K40 678,14 678,14 593,25 

N30 677,82 648,31 559,28 

N20P20K20+ N30 684,73 678,11 586,88 

N40P40K40+N30 693,34 678,38 605,07 

Реаком 677,47 649,28 559,40 

N20P20K20+ реаком 687,95 677,37 589,47 

N40P40K40+ реаком 701,04 677,83 612,88 

N30+ реаком 678,04 675,16 586,80 

N20P20K20+N30+ реаком 701,61 684,38 622,73 

N40P40K40+N30+ реаком 708,00 697,65 623,46 

 

Встановлено, що найменше шкідників було після попередника соняшник. 

Внесення мінеральних добрив збільшувало чисельність п’явиці після попередника 

пшениця озима на 3,0-12,1%, а після кукурудзи та соняшника – на 1,5-15,2 та 3,1-

12,5% відповідно. У варіанті поєднання внесення добрив із обприскуванням 

рослин мікродобривом реаком чисельність шкідника була найбільшою і 

перевищувала контрольний варіант на 8,2-17,7%; 5,0-20,9 та 8,3-18,1% відповідно 

згаданих попередників (табл. 6.9). 

Що стосується хвороб вівса, то найбільший прояв у роки досліджень мав 

септоріоз. Ступінь розвитку хвороби знаходився в межах 1,9-3,8%, найбільший 

ступінь ураження спостерігали у посівах після пшениці озимої (2,3-3,8%), а 

найменший – після соняшника (1,9-3,0%). Що ж стосується впливу добрив, то тут 

варто відзначити наступне. 

Комплексне застосування добрив (N40P40K40+N30) та обприскування рослин 

мікродобривом реаком після різних попередників призводило до збільшення 

ступеня розвитку хвороби на 1,1-1,5% порівняно з контролем. 

Проведений облік небажаної рослинності у посівах вівса голозерного 

свідчить, що найбільш забур’яненими були посіви після попередника соняшник. 
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Таблиця 6.9 

Фітосанітарний стан у посівах вівса голозерного залежно від мінерального 

живлення та попередників (2013-2015 рр.) 

Варіант 

Попередники 

пшениця озима кукурудза соняшник 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Без добрив (контроль) 6,6 2,3 13,4 6,6 2,0 15,1 6,4 1,9 19,7 

N20P20K20 7,0 2,9 14,8 6,8 2,5 17,2 6,6 2,3 20,5 

N40P40K40 7,4 2,4 15,6 7,2 2,1 18,4 7,0 2,0 23,8 

N30 6,8 2,2 13,5 6,7 2,0 15,3 6,6 1,8 20,0 

N20P20K20+ N30 7,2 3,3 14,7 7,0 2,9 17,2 6,8 2,7 20,7 

N40P40K40+N30 7,4 3,6 15,7 7,6 3,2 18,4 7,2 2,9 24,1 

Реаком 6,9 2,4 14,1 6,9 2,1 15,9 6,7 2,0 20,7 

N20P20K20+ реаком 7,4 3,0 15,5 7,1 2,6 18,1 6,9 2,4 21,5 

N40P40K40+ реаком 7,8 2,5 16,4 7,6 2,2 19,3 7,4 2,1 25,0 

N30+ реаком 7,1 2,3 14,2 6,9 2,1 16,1 6,9 1,9 21,0 

N20P20K20+N30+ реаком 7,6 3,5 15,4 7,4 3,0 18,1 7,1 2,8 21,7 

N40P40K40+N30+ реаком 7,8 3,8 16,5 8,0 3,4 19,3 7,6 3,0 25,3 

Примітка: 1 – п’явиця, шт./м
2
; 2 – розвиток септоріозу, %; 3 – бур’яни, шт./м

2
. 

 

Кількість бур’янів після цього попередника сягала 25,3 шт./м
2
, в той час як у 

посівах після пшениці озимої та кукурудзи – не перевищувала 16,5 та 19,3 шт./м
2
 

відповідно. Застосування різних доз та способів застосування добрив призводило 

до зростання забур’яненості посівів вівса після пшениці озимої на 0,7-23,0%, 

після кукурудзи – на 1,3-27,9% та на 1,5-28,5 – після соняшника. 

Більша кількість бур’янів у посівах вівса після соняшнику спричинена 

ростом його падалиці, яка після застосування гербіциду втрачала точку росту і не 

створювала конкурентної загрози посівам вівса. 

Характеризуючи фітосанітарний стан посівів вівса залежно від 

мінерального живлення та попередника варто відзначити наступне. Слабший ріст 

та розвиток рослин вівса після соняшника  (порівняно з іншими попередниками) 

забезпечив формування менш оптично щільного стеблостою, що призвело до 

збільшення кількості бур’янів у його посівах. Разом з тим, показники обліку 

наявності, розвитку та розповсюдженості листко-стеблових хвороб та шкідників 

свідчать, що збільшення їх кількості у посівах після попередників пшениця озима 

та кукурудза (особливо у варіантах застосування добрив) очевидно, пов’язано із 
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покращенням умов азотного живлення рослин. При поліпшенні умов росту та 

розвитку рослин, у їх клітинному соку збільшується концентрація речовин, які є 

поживними для шкідників та хвороб. 

 

Висновки до розділу 6 

Рівень продуктивності вівса визначається особливостями сорту, а також 

ефективністю комплексної дії добрив, попередників і значно змінюється від умов 

року. 

В Україні спостерігається щорічне стійке збільшення кількості 

зареєстрованих сортів вівса на 12,9%. В цілому ж за останні 15 років кількість 

сортів вівса у Реєстрі подвоїлась. 

Серед досліджуваних сортів вівса оптимальний ріст, розвиток та поєднання 

елементів структури врожайності, що забезпечують формування найбільшого 

рівня зернової продуктивності (3,10-3,27 т/га) відмічали у сортів плівчастої 

форми: Бусол, Ірен, Спурт та Стерно, а також голозерної: Скарб України (2,74 

т/га) та Самуель (2,53 т/га). Врожайність згаданих сортів характеризувалася 

найбільшою стабільністю, забезпечуючи високу зернову продуктивність у різні за 

погодними умовами роки. 

Коефіцієнт продуктивного кущіння та маса 1000 зерен вівса голозерного 

сорту Спурт при комплексному застосуванні мінеральних добрив та мікродобрива 

зростали на 20,0-46,0 та 6,4-14,4% відповідно, порівняно з контролем. Довжина 

суцвіть збільшувалась у варіантах, де було проведене підживлення у порівнянні з 

варіантами без підживлення, залежно від фонового внесення добрив. Найбільшу 

довжину волоті (18,8 см) відмічали у варіанті досліду, де застосовували N40P40K40 

+ N30 + реаком. За рахунок підживлення рослин азотом у фазі кущіння, довжина 

волоті збільшилась на 10,6-16,3%. При поєднанні підживлення азотом з 

використанням мікродобрива довжина волоті збільшувалась на 17,5-21,2%. 

Виявлено позитивний вплив мінеральних добрив на масу зерна з однієї рослини. 

У варіанті з внесенням N40P40K40 маса зерна з 1 рослини збільшувалася (в 

порівнянні з контролем) на 0,17-0,39 г, а у варіанті N40P40K40 + N30 + реаком – на 
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0,38-0,58 г, залежно від попередника. 

Найбільша продуктивна кущистість рослин вівса голозерного (1,33-1,46) 

спостерігалися за внесення N40P40K40 + N30 + реаком. Даний варіант забезпечив 

формування найкрупнішого зерна – маса 1000 зерен становила 25,8-28,6 г. При 

цьому, найбільшою вона була у посівах, після попередника пшениця озима: 28,6 г, 

що, на 7,3% вище, ніж після кукурудзи та на 10,9% більше ніж після соняшнику. 

Найбільша врожайність вівса голозерного після попередника пшениця 

озима була отримана у варіанті N40P40K40+N30 із обприскуванням реакомом (3,29 

т/га) та без нього (3,24 т/га). Після попередника кукурудза овес голозерний у 

варіанті N20P20K20+N30+реаком сформував урожайність 3,24 т/га, дещо більшу – 

при застосуванні N40P40K40+N30 із обприскуванням реакомом (3,39 т/га) та без 

нього (3,28 т/га). Після попередника соняшник найбільшу врожайність овес 

голозерний (3,25 т/га) сформував на фоні N40P40K40+N30, яка на 1,2 та 4,3% 

поступалася зерновій продуктивності вівса у кращих варіантах після 

попередників пшениця озима та кукурудза. 

Найбільший вміст білка в зерні вівса голозерного відмічали у варіанті 

N40P40K40 + N30 (підживлення) + реаком, що становило 14,7; 13,8 та 13,1% 

відповідно після попередників пшениця озима, кукурудзи та соняшника. 

Поліпшення режиму мінерального живлення рослин сприяло збільшенню натури 

зерна вівса після кукурудзи на 49,97 г/л; та на 58,91 і 67,24 г/л після пшениці 

озимої та соняшника відповідно. 

Внесення мінеральних добрив збільшувало чисельність п’явиці після 

попередника пшениця озима на 3,0-12,1%, а після кукурудзи та соняшника – на 

1,5-15,2 та 3,1-12,5% відповідно. Ступінь розвитку септоріозу знаходився в межах 

1,9-3,8%, найбільший ступінь ураження спостерігали у посівах після пшениці 

озимої (2,3-3,8%), а найменший – після соняшника (1,9-3,0%). Кількість бур’янів 

після попередника соняшник сягала 25,3 шт./м
2
, в той час як у посівах після 

пшениці озимої та кукурудзи – не перевищувала 16,5 та 19,3 шт./м
2
 відповідно. 

Підсумовуючи викладені результати експериментальних даних слід 

зазначити наступне. Використання у сучасному зерновиробництві макро- та 
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мікродобрив у поєднанні з правильним вибором попередника дає реальну 

можливість отримати вагомий приріст врожайності зерна вівса голозерного. 

Дослідженнями встановлено, що під впливом елементів агротехніки врожайність 

вівса збільшується на 0,87-1,02 т/га, залежно від попередника. 
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РОЗДІЛ 7 

 

ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯРИХ 

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР І ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ 

РЕСУРСОЗАОЩАДЖЕННЯ 

 

7.1 Ефективність застосування органічних та мінеральних добрив у 

технології вирощування ярих зернових культур 

У всьому світі простежується стійка тенденція до значного зростання 

виробництва і застосування азотних добрив, передусім рідких. Великого 

поширення набули безводний аміак, аміакати і аміачна вода, для виготовлення 

яких не вимагається азотної або сірчаної кислоти і таких складних операцій, як 

упарювання, кристалізація, гранулювання і сушка, на що витрачається багато часу 

і електроенергії. У агрономічному відношенні рідкі азотні добрива (аміачна вода, 

безводний аміак і аміакати) були визнані рівноцінними з аміачною селітрою, а в 

деяких випадках виявилися більш ефективними. Разом з цим, вартість 

виробництва і капітальні витрати на одиницю азоту в рідких добривах значно 

нижчі, ніж при виробництві твердих добрив. 

Основні переваги рідких азотних добрив, особливо аміаку, полягають у 

спрощенні виробничого процесу, легкості механізації, транспортування і 

внесення добрив у ґрунт, більш рівномірному розподілі азоту в кореневмісному 

шарі. Все це сприяє значному зниженню вартості одиниці поживної речовини в 

рідких добривах [416]. 

Саме тому, головним завданням наших досліджень було з’ясувати, яка 

форма азотних добрив є найбільш зручною і економічно доцільною при 

вирощуванні пшениці та ячменю ярих. 

В умовах східної частини північного Степу головним лімітуючим фактором, 

який впливає на ріст та розвиток всіх без виключення сільськогосподарських 

культур, а особливо ярих колосових, є запаси продуктивної вологи у ґрунті. Тому, 

перед сівбою та під час вегетації рослин ячменю та пшениці ярих відбирали 
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ґрунтові проби для визначення впливу припосівного внесення мінеральних та 

органічних добрив на динаміку запасів вологи в ґрунті протягом вегетації. 

Запаси вологи в ґрунті перед сівбою на всіх варіантах були однакові, і їх 

рівень був базовим для визначення коливання досліджуваного фактора по фазах 

розвитку рослин (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 

Динаміка запасів продуктивної вологи під посівами ярих зернових культур 

залежно від застосування органічних та мінеральних добрив (середнє за 2012-

2014 рр.), мм 

Варіант 
Перед сівбою Фаза кущіння Повна стиглість 

0-20 см 0-100 см 0-20 см 0-100 см 0-20 см 0-100 см 

Ячмінь ярий (Донецький 14) 

Без добрив (контроль) 

36,0 153,0 

12,8 87,7 2,1 11,2 

N30 аміачна селітра 11,9 81,6 4,5 22,1 

N30 аміак безводний 11,5 79,8 4,2 20,4 

Біогумус, 250 кг/га 15,2 89,5 6,6 30,5 

Пшениця яра (Харківська 23) 

Без добрив (контроль) 

36,0 153,0 

8,7 80,8 1,4 11,9 

N30 аміачна селітра 8,1 71,4 1,1 4,9 

N30 аміак безводний 7,9 68,7 1,0 4,6 

Біогумус, 250 кг/га 9,1 83,8 3,4 7,0 

 

Дослідженнями було встановлено тенденцію посилення водоспоживання за 

внесення добрив. Так, у фазі кущіння ячменю ярого на ділянках, де 

використовували мінеральні добрива, кількість продуктивної вологи була 

меншою за контроль на 0,9-1,3 мм у шарі ґрунту 0-20 см та на 6,1-7,9 мм – у шарі 

ґрунту 0-100 см. Внесення біогумусу сприяло більш економному споживанню 

вологи рослинами. У шарі ґрунту 0-20 см кількість продуктивної вологи була 

більшою порівняно з контролем на 2,4 мм (на 19%) та перевищувала її вміст на 

фоні з мінеральним живленням на 3,3-3,7 мм, а в шарі ґрунту 0-100 см – на 1,8 мм 

(на 2%), а за мінерального фону – на 7,9-9,7 мм відповідно. 

У фазі повної стиглості зерна ячменю ярого вологість ґрунту на удобрених 

ділянках перевищила контроль в шарі ґрунту 0-20 см на 2,1-2,4 мм (мінеральні 

добрива) та 4,5 мм (органічні добрива), а в шарі ґрунту 0-100 мм – на 9,2-10,9 
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(мінеральні добрива) та 21,3 мм (біогумус). 

У динаміці запасів продуктивної вологи пшениці ярої спостерігалася 

подібна до ячменю закономірність, хоча й менш чітко виражена. 

За результатами досліджень встановлено, що використання різних фонів 

живлення значно впливало на коефіцієнт водоспоживання. Так, на основі 

існуючих даних запасів вологи в метровому шарі ґрунту на початку та наприкінці 

вегетації ярих колосових культур, а також приймаючи до уваги той факт, що від 

сівби до збирання випало 1763 м
3
 опадів нами було вирахувано коефіцієнт 

водоспоживання посівів. Так, найменші витрати води на формування врожаю 

ячменю (865,3 м
3
/т) та пшениці (1347,3 м

3
/т) ярих були відмічені при внесенні 

безводного аміаку. Застосування аміачної селітри призводило до збільшення 

коефіцієнта водоспоживання до 882,0 та 1453,4 м
3
/т води відповідно по культурах. 

Що стосується органічного фону живлення, то рослини згаданих культур у 

варіанті внесення біогумусу використовували 904,6 та 1485,9 м
3
/т води, в той час 

як на фоні природної родючості ґрунту коефіцієнт водоспоживання посівів 

становив 1101,1 та 1632,7 м
3
/т відповідно (рис. 7.1). 

 

Рис 7.1. Коефіцієнт водоспоживання посівів ярих колосових культур під впливом 

мінеральних та органічних добрив (середнє за 2012-2014 рр.), м
3
/т 
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добрив сприяє ефективнішому споживанню рослинами вологи з ґрунту за рахунок 

активізації ростових процесів ярих зернових культур та формування ними більшої 

продуктивності. Разом з тим варто відмітити, що найефективнішим 

водоспоживанням характеризувалися посіви, де азотне живлення забезпечували за 

рахунок внесення безводного аміаку. Так, коефіцієнт водоспоживання посівів 

ячменю ярого у цьому варіанті був нижчим за аналогічний показник у варіанті 

внесення аміачної селітри на 1,9%, біогумусу – на 4,5% та на 27,2% був меншим 

за контрольний варіант, а у посівах пшениці ярої – на 7,9; 10,3 та 21,2% 

відповідно. 

Створення оптимального фону живлення позитивно впливало на зміну 

біометричних показників рослин ярих зернових культур. Так, при внесенні 

мінеральних та органічних добрив у посівах ячменю ярого висота рослин у фазі 

кущіння була більшою за контрольний варіант на 1,8-5,1 см, а у пшениці ярої – на 

0,4-6,0 см. При використанні безводного аміаку та аміачної селітри спостерігалися 

інтенсивніші ростові процеси у рослин порівняно із застосуванням біогумусу. Так 

висота рослин ячменю ярого на мінеральному фоні живлення перевищувала 

органічний на 1,4-3,3 см, а пшениці ярої – 3,9-5,6 см, при цьому більші показники 

росту спостерігали саме у варіанті з безводним аміаком (табл. 7.2). 

Таблиця 7.2 

Вплив мінеральних та органічних добрив на ріст і розвиток рослин ярих 

зернових культур на початку фази виходу в трубку (середнє за 2012-2014 рр.) 

Варіант 
Висота 

росл.,  см 
К-ть, шт./м² Коеф. 

кущіння стебел вузл. коренів 
Ячмінь ярий (Донецький 14) 

Без добрив (контроль) 36,4 1356 772 3,1 

N30 аміачна селітра 39,6 1437 878 3,3 

N30 аміак безводний 41,5 1512 897 3,4 

Біогумус, 250 кг/га 38,2 1420 939 3,1 

Пшениця яра (Харківська 23) 
Без добрив (контроль) 39,2 950 683 2,2 

N30 аміачна селітра 43,5 1113 711 2,6 

N30 аміак безводний 45,2 1206 858 2,8 

Біогумус, 250 кг/га 39,6 989 829 2,3 
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Найвищий коефіцієнт кущіння ячменю ярого (3,4) і пшениці ярої (2,8) 

отримали при  використанні безводного аміаку, дещо менші – за внесення 

аміачної селітри. У варіанті застосування біогумусу коефіцієнт кущіння рослин 

ячменю ярого та пшениці ярої знаходився на рівні контролю.  

Збільшення кількості пагонів кущіння рослин забезпечувало формування 

оптимальної щільності стеблостою посівів ярих колосових культур. Найбільша 

кількість стебел відмічена у посівах ячменю та пшениці ярих у варіанті 

застосування безводного аміаку – 1512 та 1206 шт./м². Використання в якості 

добрива аміачної селітри та біогумусу призводило до зменшення кількості пагонів 

у ячменю на 5,0 та 6,1%, а пшениці – на 7,3 та 18,0%. 

Що стосується вузлових коренів ячменю ярого, то найбільшу їх кількість 

спостерігали у варіанті з органічним добривом біогумус (369 шт./м²), а у пшениці 

ярої – за використання безводного аміаку (329 шт./м²). 

Лабораторний аналіз снопових зразків ярих колосових культур свідчить, що 

виявлені закономірності у рості і розвитку рослин зберігалися до фази повної 

стиглості зерна (табл. 7.3). 

Таблиця 7.3 

Структура врожайності ярих зернових культур залежно від застосування 

органічних та мінеральних добрив (середнє за 2012-2014 рр.) 

Варіант 
Висота 

росл., см 

Довжина 

колосу, см 

К-ть зерен в 

колосі, шт. 

Маса 1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, г/л 

Ячмінь ярий (Донецький 14) 

Без добрив (контроль) 57,9 6,8 14,4 40,8 624,5 

N30 аміачна селітра 60,1 7,1 15,5 42,2 620,7 

N30 аміак безводний 59,0 7,3 16,3 41,9 621,2 

Біогумус, 250 кг/га 59,9 7,2 16,1 41,5 622,4 

НІР05    0,3  

Пшениця яра (Харківська 23) 

Без добрив (контроль) 74,7 5,9 29,9 36,4 727,1 

N30 аміачна селітра 77,0 6,4 30,8 37,1 726,8 

N30 аміак безводний 77,3 6,3 30,1 37,4 724,9 

Біогумус, 250 кг/га 76,6 6,3 30,1 36,7 728,8 

НІР05      

 

Так, за рахунок використання мінеральних і органічних добрив висота 
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рослин ячменю ярого зростала на 1,1-2,2 см, а пшениці ярої – на 1,9-2,6 см. 

Найбільша довжина колосу та його озерненість у ячменю ярого сорту Донецький 

14 відмічена при використанні безводного аміаку (7,3 см та 16,3 шт.), а у пшениці 

ярої – при внесенні аміачної селітри (6,4 см та 30,8 шт.) і перевищували 

контрольний варіант за цими показниками відповідно на 0,5 см та 0,9-1,9 штук. 

Найменша маса 1000 зерен ячменю (40,8 г) та пшениці (36,4 г) ярих 

формувалася на ділянках без внесення добрив. У середньому за роки досліджень 

застосування аміачної селітри та безводного аміаку сприяло збільшенню маси 

1000 зерен ячменю ярого на 3,4  та 2,7%, а пшениці ярої – відповідно на 1,9 та 

2,7% порівняно з контрольним варіантом. На фоні застосування біогумусу маса 

1000 зерен ярих колосових зростала найменше – лише на 1,7-0,8%. 

У середньому за роки проведення досліджень натура зерна ячменю ярого 

варіювала незначно в межах 620,7-624,5 л/г, а пшениці ярої – 724,9-727,8 г/л. 

Суттєвого збільшення натурної маси зерна під впливом фонів живленнями 

порівняно з контрольним варіантом нами виявлено не було. 

Результати досліджень свідчать про значний позитивний вплив органічного 

та мінерального живлення на показники структури урожайності ярих зернових 

колосових культур, що в подальшому призвело до формування рослинами 

відповідного рівня продуктивності. Найвища урожайність зерна ячменю ярого 

(3,57 т/га) і пшениці (2,41 т/га) була за внесення безводного аміаку (рис. 7.2). 

При внесенні аміачної селітри та біогумусу у ячменю ярого отримали 

прибавку врожаю до контролю 0,59 та 0,41 т/га, а у пшениці ярої – 0,29 та 0,23 

т/га відповідно. 

Таким чином, застосування мінеральних добрив при вирощуванні ярих 

культур сприяє суттєвому збільшенню врожайності: від 20,4 до 23,5% (ячмінь 

ярий) та від 15,0 до 24,1% (пшениця яра), а на фоні використання біогумусу – на 

14,1 та 11,9% відповідно по культурах. 

Важливими є також питання щодо впливу фону живлення на показники 

якості зерна ярих зернових, які вивчені недостатньо повно і тому мають значний 

науковий та практичний інтерес. 
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Рис 7.2. Урожайність ярих колосових культур залежно від застосування 

органічних та мінеральних добрив (середнє за 2012-2014 рр.), т/га 

 

У середньому за три роки досліджень найвищий вміст білка в зерні ячменю 

ярого відмічали при внесенні біогумусу (10,71%), що на 0,75% вище, ніж у 

контрольному варіанті та на 0,40-0,46% більше ніж на за використання 

мінеральних добрив (табл. 7.4). 

Таблиця 7.4 

Показники якості зерна ярих колосових культур залежно від фону добрив 

(середнє за 2012-2014 рр.) 

Варіант 
Вміст білка в зерні 

ячменю, % 

Вміст в зерні пшениці, % 

білка клейковини 

Без добрив (контроль) 9,96 13,58 21,61 

N30 аміачна селітра 10,42 14,28 23,89 

N30 аміак безводний 10,36 14,15 24,30 

Біогумус, 250 кг/га 10,71 14,28 24,85 

НІР05, % 0,25 0,11 2,20 

 

Що стосується якості зерна пшениці ярої, то найбільший вміст білка в зерні 

відмічали за внесення мінеральних добрив та застосуванні біогумусу (по 14,28%) 

а при використанні безводного аміаку – 14,15%. Найвищий відсоток клейковини в 

зерні пшениці одержали також при використанні біогумусу (24,85%), що на 0,55-

0,96% більше ніж у варіантах з мінеральними добривами і на 3,2% більше за 
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контрольний варіант. 

Варто відзначити, що застосування мінеральних та органічних добрив 

сприяло раціональному використанню рослинами поживних речовин протягом 

вегетації, що дозволило отримати не тільки підвищення врожайності ярих 

зернових культур, але й вплинуло на збільшення вмісту білка в зерні ячменю 

ярого та білка й клейковини – в зерні пшениці ярої. 

Реалізація потенціалу урожайності ярих зернових культур значною мірою 

визначається фітосанітарним станом посівів, тобто поширенням шкідливих 

організмів, що спричиняє різний ступінь ураження рослин хворобами, 

пошкодження шкідниками та наявністю у посівах небажаної рослинності – 

бур’янів. Для того, щоб система захисту посівів від бур’янів, шкідників та хвороб 

була ефективною з економічної та енергетичної точок зору її необхідно 

коригувати з урахуванням погодних умов року, рівня родючості ґрунту і 

застосування добрив, інтенсивності розвитку культурних рослин та бур’янів, 

поширення і ступеню пошкодження рослин шкідниками і хворобами (табл. 7.5). 

Таблиця 7.5 

Розвиток хвороб у посівах ярих колосових культур залежно від фону 

живлення (середнє за 2012-2014 рр.) 

Варіант 
Розвиток хвороби, % Кореневі гнилі, % 

бура іржа септоріоз гельмінтоспоріоз ураження розвиток 

Ячмінь ярий 

Без добрив (контроль) 1,3 2,9 5,1 17,8 9,8 

N30 аміачна селітра 2,1 3,6 5,8 19,4 11,3 

N30 аміак безводний 1,4 3,0 5,0 16,0 9,5 

Біогумус, 250 кг/га 1,6 2,8 4,9 18,1 10,5 

Пшениця яра 

Без добрив (контроль) 0,9 4,1 1,0 35,0 20,6 

N30 аміачна селітра 1,2 4,5 1,3 42,3 24,9 

N30 аміак безводний 0,8 4,0 1,1 27,9 16,1 

Біогумус, 250 кг/га 1,0 4,3 1,1 38,0 21,7 

 

Результати досліджень показали, що рослини ячменю та пшениці ярих 

залежно від застосування мінеральних добрив мали неоднаковий ступінь 

ураження хворобами. Так, за роки проведення досліджень виявлено більший 
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ступінь розвитку й розповсюдженості бурої іржі та гельмінтоспоріозу в посівах 

ячменю ярого, а септоріозу та кореневих гнилів – у посівах пшениці ярої. Що ж 

стосується впливу добрив, то тут варто відзначити наступне. Застосування азоту у 

вигляді аміачної селітри призводило до збільшення (від 0,3 до 4,3% порівняно з 

контролем) розвитку хвороб, як у посівах ячменю ярого, так і пшениці ярої, а 

розповсюдженість кореневих гнилів у посівах пшениці ярої сягало 42,3% (+7,3% 

до контролю). 

Характеризуючи фітосанітарний стан посівів ярих колосових культур 

залежно від застосування біогумусу варто відзначити, що показники обліку 

розвитку й розповсюдженості листко-стеблових хвороб та кореневих гнилів по 

варіантах залишалися на рівні контролю. У використанні ж безводного аміаку 

виявлено певні особливості. Так, якщо розвиток бурої іржі, септоріозу та 

гельмінтоспоріозу в посівах ярих колосових культур знаходився на рівні 

вищезгаданих варіантів, то розвиток кореневих гнилів був значно нижчим не 

тільки за варіанти застосування аміачної селітри та біогумусу, а й за контрольного 

варіанту. Поясненням цього явища очевидно є властивості, спосіб та строк 

застосування безводного аміаку, адже осіннє внесення його прискорює процес 

розкладання рослинних залишків в ґрунті. Частина азоту фіксується бактеріями, 

грибами і іншими організмами, що беруть участь в процесі розкладання. Аміак 

здійснює токсичну дію також і на інші мікроорганізми ґрунту, зокрема знижує 

чисельність грибів, бактерій і актиноміцетів, викликаючи знезараження ґрунту, 

яке виявлялося в зменшенні розповсюдження і шкідливості таких хвороб, як 

кореневі гнилі і сприяє частковому оздоровленню рослин у посівах. Зазвичай 

токсична дія безводного аміаку спочатку обмежується зоною з радіусом 7,5 см від 

місця внесення, але за тривалий період (від часу осіннього внесення до початку 

весняної посівної кампанії ранніх ярих, що часто супроводжується відлигами) 

спостерігалося збільшення площі його дії. 

Результати досліджень свідчать, що рослини ярих колосових залежно від 

органічних та мінеральних добрив  мали різний ступінь забур’яненості, ураження 

хворобами та пошкодження шкідниками. Так, обліки, проведені наприкінці фази 
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кущіння культурних рослин засвідчили, що найнижчий рівень забур’яненості 

спостерігали у посівах ячменю ярого у варіанті без внесення добрив (19,4 шт./м
2
), 

який змінювався залежно від внесення добрив від 23,1 (при внесенні аміачної 

селітри) до 24,4 шт./м
2
 (при застосуванні біогумусу). Слабший ріст та розвиток 

рослин пшениці ярої (порівняно з ячменем ярим) забезпечив формування менш 

оптично щільного стеблостою, що призвело до збільшення кількості бур’янів у її 

посівах. Так, якщо на контролі рівень забур’яненості становив 19,4 шт./м
2
, то при 

внесенні добрив він зростав до 23,9-26,72 шт./м
2
 (табл. 7.6). 

Таблиця 7.6 

Кількість бур’янів та поширення шкідників у посівах ярих колосових 

культур залежно від фону живлення (середнє за 2012-2014 рр.) 

Варіант 
Бур’яни, 

шт./м
2
 

Злакові мухи, шт./100 

помахів сачком 

Попелиця, 

екз./колос 

Клоп шкідлива 

черепашка, шт./м
2
 

Ячмінь ярий 

Без добрив (контроль) 19,4 9,1 3,3 0,1 

N30 аміачна селітра 23,1 11,2 3,5 0,3 

N30 аміак безводний 23,5 10,5 3,2 0,3 

Біогумус, 250 кг/га 24,4 10,4 3,4 0,2 

Пшениця яра 

Без добрив (контроль) 21,4 9,4 3,5 0,3 

N30 аміачна селітра 23,9 10,1 3,8 0,4 

N30 аміак безводний 24,7 10,0 3,7 0,4 

Біогумус, 250 кг/га 26,2 10,2 4,0 0,4 

 

Проведені обліки з метою визначення заселеності шкідниками засвідчили 

факт наявності в посівах ярих колосових культур таких найпоширеніших 

шкідників як: злакові мухи (9,1-11,2 шт./100 помахів сачком), попелиці (3,1-4,0 

екз./колос), клоп шкідлива черепашка (0,1-0,4 шт./м
2
), а в окремі роки – також 

хлібних блішок та п’явиць. Відмічено збільшення кількості згаданих комах, а 

також їх личинок при застосуванні органічних та мінеральних добрив, що 

пов’язано із покращенням умов азотного живлення рослин. За цих умов, поряд із 

посиленням процесів росту та розвитку рослин, у їх клітинному соку 

збільшується концентрація азотистих сполук, що є дуже привабливим для 

шкідників, передусім із сисним ротовим апаратом. 
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Таким чином, за результатами проведених експериментальних досліджень із 

виявлення ефективності застосування органічних та мінеральних добрив  у 

технології вирощування ярих зернових культур встановлено, що безводний аміак 

є важливим резервом, який дозволяє оптимізувати внесення азотних добрив. 

Адже аміак фіксується ґрунтом, і його перетворення на розчинні форми 

сповільнюється низькими температурами і абсолютно припиняється за 

температур нижче нуля. Встановлено, що аміачний азот, внесений в листопаді, в 

період ПОВ озимих, майже не нітрифікувався до березня наступного року. 

Швидка нітрифікація починається в середині квітня, і для її повного завершення 

було потрібно близько 8 тижнів. Це дає змогу зменшити кількість технологічних 

операцій, пов’язаних із внесенням азоту у період напруженої весняної посівної 

кампанії. Результати випробувань підтвердили раніше встановлене положення 

про те, що безводний аміак за ефективністю майже рівноцінний аміачній селітрі, а 

в окремих випадках (як це спостерігали впродовж 2012-2014 рр. в умовах 

Донбасу) за складних погодних умов весняно-літнього періоду посушливого 

Степу виявилася перевага безводного аміаку. 

 

7.2 Вплив мульчування ґрунту рослинними рештками колосових 

культур на вологозабезпеченість та продуктивність ячменю ярого 

Останнім часом землеробство в зоні північного Степу України стало ще 

ризикованішим в зв’язку зі зміною кліматичних умов, які характеризуються 

значною посушливістю в період вегетації сільськогосподарських культур і як 

результат – зниження їх урожайності. Доведено, що на випаровування ґрунтом в 

таких умовах витрачається 35-60% річної кількості води, що надходить з опадами. 

Прикриття поверхні ґрунту різними матеріалами з метою збереження вологи і 

пухкості орного шару, боротьби з бур'янами давно застосовується в практиці 

землеробства. 

Одним із засобів запобігання непродуктивної втрати ґрунтової вологи є 

мульчування ґрунту. Цей засіб захищає руйнування структури ґрунту від дощів, 

особливо зливових, попереджує виникнення і розвиток вітрової та водної ерозії, 
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утворення ґрунтової кірки, скорочує діапазон температурних коливань на його 

поверхні. Крім цього мульчування посилює процес нітрифікації, пригнічує 

розвиток бур’янів. Під дією мульчування відмічено збільшення колоній 

азотфіксуючих бактерій та кількості азоту порівняно з поверхнею без мульчі. 

В посушливих районах важливо застосовувати такі види мульчі, які б 

відбивали сонячні промені і тим самим зменшували нагрів ґрунту, що, в свою 

чергу, зменшує випаровування. Кращим матеріалом для мульчування в 

посушливих умовах є солома. 

Як показали раніше проведені дослідження, застосування  мульчування 

соломою значно підвищувало вологість ґрунту на глибину до одного метра, 

покращувало поживний режим (азот і фосфор), зменшувало забур’яненість полів і 

збільшувало урожай зернових від 8 до 60% [8]. 

Тому, метою наших досліджень передбачалося виявити особливості росту 

та розвитку рослин ячменю ярого, формування зернової продуктивності його 

посіву залежно від мульчування за внесення різних доз мінеральних добрив. 

Виявити вплив розширених міжрядь на формування продуктивності рослин 

ячменю ярого при мульчуванні, як заходу по збереженню та ефективному 

використанню запасів вологи. 

Сівбу ярого ячменю сорту Ілот проводили згідно загальних рекомендацій 

для зони Північного Степу України, яка включала в себе ранньовесняне 

боронування зябу і передпосівну культивацію. Після сівби проводили 

прикочування, а також без розриву у часі – мульчування поверхні ґрунту ділянок 

соломою пшениці озимої з розрахунку 8 т/га (0,8 кг/м²). 

Покриття поверхні ґрунту рослинними рештками, який формується завдяки 

застосуванню рослинних решток попередника суттєво позначається на водному і 

температурному режимах ґрунту, зокрема на процесах накопичення і збереження 

вологи, прогріванні верхнього шару тощо. Покриття ґрунту соломою затінює 

поверхню, внаслідок чого знижується ступінь випаровування вологи. 

Нашими дослідженнями встановлено, що температура ґрунту на глибині 

залягання вузла кущіння ячменю ярого впродовж 20 діб (від фази повних сходів 
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до початку виходу рослин в трубку) змінювалась як під впливом погодних умов, 

так і залежно від часу доби та наявності на поверхні рослинних решток 

попередника. В результаті спостережень за змінами температурного режиму було 

виявлено відмінності у ступені прогрівання ґрунту протягом світлого часу доби 

залежно від наявності мульчі на його поверхні. 

Затінення, яке створювалось завдяки наявності соломи на поверхні ґрунту, 

призводило до зниження температури. Менш помітним воно було у ранковий час. 

Так, після охолодження впродовж ночі, зранку ґрунт поступово прогрівався, тож 

під час першого вимірювання (о 8
00

) температура була найнижчою. В цей час 

різниця між температурою на глибині залягання вузла кущіння ячменю ярого у 

варіанті із застосуванням мульчі та без неї знаходилася в межах 0,2-0,9ºС. По мірі 

прогрівання, температура повітря зростала, тож варіювання термічного режиму 

ставало помітнішим і о 13
00

 сягало 0,3-1,5ºС, а о 18.00 – 0,4-1,8ºС (рис. 7.3). 

 

Рис 7.3. Динаміка зміни температури ґрунту на глибині залягання вузла кущіння 

ячменю ярого залежно від мульчування (середнє за 2012-2014 рр.), ºС 

 

Покриття поверхні ґрунту рослинними рештками пшениці озимої, яке 

створювали шляхом розтрушування подрібненої соломи, стабільно знижувало 

температуру верхнього шару впродовж всього періоду визначень (20 діб). Слід 

відзначити, що відмінності умов прогрівання ґрунту під впливом мульчування 
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поверхні рослинними рештками спостерігалися протягом всієї світлої частини 

доби. Найбільші коливання температури ґрунту спостерігали під час значного 

зниження температури вночі і суттєвого зростання її вдень. 

В Степу головним лімітуючим фактором, який впливає на ріст та розвиток 

ярих культур, є запаси продуктивної вологи у ґрунті. Тому, перед сівбою та 

наприкінці вегетації рослин ячменю ярого ми відбирали ґрунтові проби для 

визначення впливу ширини міжрядь, внесення мінеральних добрив та 

мульчування на динаміку запасів вологи в ґрунті протягом вегетації. 

Запаси вологи в ґрунті перед сівбою на всіх варіантах були однакові, тож їх 

рівень був базовим для визначення інтенсивності споживання посівами води. 

Отримані дані показали, що застосування мульчування соломою сприяло 

збереженню продуктивної вологи у ґрунті. Так, під час повної стиглості у посівах 

ячменю ярого в шарі ґрунту 0-100 см, у варіантах із застосуванням мульчування 

залишкові запаси вологи були більшими порівняно з варіантами без мульчування 

на 27,7 мм (або на 49,5%) у посівах з 15-см міжряддями та на 35,2 мм (або на 

59,4%) – у посівах з міжряддями 30 см (табл. 7.7). 

Таблиця 7.7 

Динаміка запасів продуктивної вологи під посівами ячменю ярого у фазі 

повної стиглості зерна залежно від мульчування та мінерального живлення 

(середнє за 2012-2014 рр.), мм 

Ширина 

міжрядь, см 
Варіант мульчування 

Шари ґрунту, см 

0-10 10-30 30-60 60-100 0-100 

Фон – N30P30K30 

15 
без мульчування 4,8 17,9 13,6 19,7 56,0 

з мульчуванням 7,0 25,0 23,5 28,2 83,7 

30 
без мульчування 5,1 19,2 15,0 20,0 59,3 

з мульчуванням 8,2 28,4 27,3 30,6 94,5 

Фон – N60P60K60 

15 
без мульчування 3,4 12,7 12,9 12,4 41,4 

з мульчуванням 7,0 22,7 21,4 26,5 77,6 

30 
без мульчування 4,3 14,3 15,2 14,0 47,8 

з мульчуванням 8,8 26,4 26,7 27,8 89,7 

Фонові запаси під час сівби 16,8 46,3 36,8 48,2 148,1 
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Відмічено, що збільшення дози внесених добрив сприяло підвищенню 

інтенсивності використання ґрунтової вологи. Так, залишкові запаси 

продуктивної вологи у шарі 0-100 см у посівах ярого ячменю на фоні внесення 

N60P60K60, порівняно з фоном N30P30K30, були нижчими як на ділянках з 

використанням мульчі, так і без неї – відповідно на 4,8-6,1 та 11,5-14,6 мм. 

Нашими дослідженнями також встановлено, що на фоні N30P30K30, за 

ширини міжрядь 30 см у 0-100 см шарі ґрунту під посівами ячменю ярого на 

момент збирання врожаю залишалося від 5,9% (без мульчування) до 12,9% (з 

мульчуванням) води більше ніж у посівах з 15-см міжряддями, а на фоні N60P60K60 

відповідно – від 15,5% до 15,6%. 

Аналіз використання вологи посівами ярого ячменю свідчить, що на фоні 

удобрення N30P30K30, посіви використовували за вегетацію 1492-1877 м
3
/га води, 

що на 3,2-7,8% менше ніж на фоні N60P60K60, де рослини до повної стиглості зерна 

споживали 1540-2023 м
3
/га води (табл. 7.8). 

Таблиця 7.8 

Використання вологи посівами ячменю ярого залежно від мульчування та 

мінерального живлення (середнє за 2012-2014 рр.) 

Ширина 

міжрядь, 

см 

Варіант 

мульчування 

Баланс вологи (0-100 см), м
3
/га Сумарне водо-

споживання за 

вегетацію, м
3
/га 

вихідні запаси 
опади за 

вегетацію 
залишок 

Фон – N30P30K30 

15 
без мульчування 

1481 956 

560 1877 

з мульчуванням 837 1600 

30 
без мульчування 593 1844 

з мульчуванням 945 1492 

Фон – N60P60K60 

15 
без мульчування 

1481 956 

414 2023 

з мульчуванням 776 1661 

30 
без мульчування 478 1959 

з мульчуванням 897 1540 

 

Відмічено зниження об’єму спожитої посівами ячменю ярого води при 

збільшенні ширини міжрядь та застосуванні мульчування. 

За результатами досліджень було встановлено, що використання різної 

ширини міжрядь, внесення мінеральних добрив та мульчування значно впливало 
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на коефіцієнт водоспоживання. Так, на основі існуючих даних запасів вологи в 

метровому шарі ґрунту на початку (1481 м
3
)

 
та наприкінці (414-945 м

3
)

  
вегетації 

ярих колосових культур, а також приймаючи до уваги той факт, що від сівби до 

збирання випало 956 м
3
 опадів, нами було вирахувано коефіцієнт водоспоживання 

посівів. 

Так, найменші витрати води на формування врожаю зерна ячменю ярого 

(452,9-590,4 м
3
/т) були при застосуванні мульчування соломою і перевищували 

варіанти без мульчування на 22,3-32,7%. Застосування підвищених доз внесення 

мінеральних добрив (N60P60K60) сприяло ефективнішому (на 2,0-46,0 м
3
/т) 

використанню води посівами порівняно з дозою N30P30K30 лише в посівах з 

міжряддями 15 см. Натомість у посівах з 30-см міжряддями менший коефіцієнт 

водоспоживання ячменю ярого відмічено за мульчування на фоні внесення 

N30P30K30, (598,7 м
3
/т), а без мульчі – на фоні N60P60K60 – 452,9 м

3
/т (рис. 7.4). 

 

Рис 7.4. Коефіцієнт водоспоживання ячменю ярого залежно від мульчування, 

ширини міжрядь та мінерального живлення (середнє за 2012-2014 рр.), м
3
/т 

 

Дані, що були отримані в результаті аналізу структури врожаю ячменю 

ярого вказують на залежність розвитку рослин цієї культури від умов, які 

створювалися при різній ширині міжрядь, мульчуванні та внесенні добрив. Так, 

якщо висота рослин ярого ячменю залежно від мульчування збільшувалась лише 
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на 1,3-1,9 см, то залежно від ширини міжрядь та фону удобрення – на 5,5-6,0 та 

3,3-3,6 см. Довжина колосу ячменю ярого на фоні удобрення N60P60K60 при ширині 

міжрядь 15 см, залежно від мульчування, збільшилася на 5%, на фоні N30P30K30 – 

на 5,5%. У посівах з шириною міжрядь 30 см на фоні N60P60K60 довжина колосу 

при застосуванні мульчування збільшилась на 23,2%, а на фоні N30P30K30 – на 

25,5% (табл. 7.9). 

Таблиця 7.9 

Структура урожайності ячменю ярого залежно від мульчування, ширини 

міжрядь та мінерального живлення (середнє за 2012-2014 рр.) 

Ширина 

міжрядь, см 

Варіант 

мульчування 

Висота 

росл., см 

Довжина 

колоса, см 

К-ть зерен в 

колосі, шт. 

Коеф. прод. 

кущіння 

Маса 1000 

зерен, г 

Фон – N30P30K30 

15 
без мульчування 58,6 5,5 15,3 1,28 62,2 

з мульчуванням 60,2 5,8 16,0 1,52 63,7 

30 
без мульчування 64,2 5,1 16,0 1,26 63,5 

з мульчуванням 66,1 6,4 18,6 1,51 65,3 

Фон – N60P60K60 

15 
без мульчування 62,2 6,0 19,2 1,05 61,4 

з мульчуванням 63,5 6,3 23,7 1,45 63,1 

30 
без мульчування 67,7 5,6 18,7 1,31 62,1 

з мульчуванням 69,5 6,9 20,3 1,52 66,3 

 

Кількість зерен у колосі на фоні живлення N60P60K60 у ділянках з шириною 

міжрядь 15 см при мульчуванні їх соломою збільшилася на 23,4%, а на фоні 

N30P30K30 – на 4,5%. У варіантах з шириною міжрядь 30 см на фоні N60P60K60 

мульчування соломою підвищило даний показник на 8,6%, а на фоні N30P30K30 – 

на 16,3%. 

Коефіцієнт продуктивного кущіння у рослин ячменю ярого залежно від 

мульчування, ширини міжрядь та фону мінерального живлення значно  

змінювався. Так, найбільшим він був у варіантах із шириною міжрядь 30 см та 

при застосуванні мульчування на обох фонах живлення і становив відповідно 1,52 

та 1,51. 

Маса 1000 зерен відображає здатність рослин в певних умовах формувати 

виповнене зерно. Найбільшим цей показник був у варіантах із використанням 
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мульчування за ширини міжрядь 30 см на обох фонах живлення (N30P30K30 та 

N60P60K60) і становив 66,3 та 65,3 г відповідно. 

Результати кореляційно-регресійного аналізу показали, що модель 

множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між показником маси 1000 

зерен і 4 незалежних змінних (висота рослин, довжина колосу, кількість зерен у 

колосі та коефіцієнт продуктивного кущіння) і, залежно від мульчування, ширини 

міжрядь та мінерального живлення має вигляд згенерованого програмою 

рівняння: 

Маса 1000 зерен = 42,4028 + 0,166506*Col_1 + 1,42566*Col_2 - 

0,269917*Col_3 + 5,06047*Col_4 

де Col_1 – висота рослини, см; Col_2 – довжина колосу, см; Col_3 – 

кількість зерен у колосі, шт.; Col_4 – коефіцієнт продуктивного кущіння. 

Згідно R
2
 статистики модель має 85,69% вірогідність множинної регресії 

між показником маси 1000 зерен і 4 незалежними змінними (Col_1-4). 

Скоригований R
2
 статистики, становить 66,62%. Стандартна помилка свідчить, що 

стандартне відхилення залишків складає 0,95. 

Таким чином, проаналізувавши математичну модель взаємозв’язку 

елементів структури ячменю ярого слід відмітити, що у маси 1000 зерен відмічена 

кореляція з показником довжини колосу, а найтісніша – з коефіцієнтом 

продуктивного кущіння – (Col_2) та (Col_4) відповідно порядку їх знаходження у 

файлі внесених в базу даних. 

Урожайність ярого ячменю при проведенні мульчування його посівів 

соломою, підвищувалась порівняно із варіантами, де цей захід не проводився на 

0,07-0,23 т/га. При збільшенні дози добрив від N30P30K30 до N60P60K60,  

урожайність зерна підвищувалась на ділянках без мульчування на 0,18-0,21, а з 

його використанням – на 0,25-0,33 т/га залежно від ширини міжрядь. 

Продуктивність посівів ячменю ярого при ширині міжрядь 15 см на фоні 

N60P60K60, залежно від мульчування, збільшувалася на 8,1%, а на фоні N30P30K30 – 

на 4,2% (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5. Урожайність ячменю ярого залежно від мульчування, ширини міжрядь та 

мінерального живлення (середнє за 2012-2014 рр.), т/га 

 

За ширини міжрядь 30 см, прибавка урожайності зерна, завдяки 

мульчуванню, на фоні живлення N60P60K60 становила 4,9%, а на фоні N30P30K30 – 

2,3%. 

Таким чином, підсумовуючи викладений матеріал варто відзначити, що 

мульчування – достатньо ефективний захід підвищення стійкості рослин в 

посушливих умовах степової зони України. 

 

Висновки до розділу 7 

У результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що за 

використання елементів ресурсозаощадження в технологіях вирощування ярих 

колосових культур, найбільш позитивних змін, незалежно від умов років 

досліджень, зазнають величини індивідуальної продуктивності рослин, що 

пов’язано з цілеспрямованим впливом на оптимізацію режиму живлення, 

температури та умов вологозабезпечення. 

Коефіцієнт водоспоживання посівів ячменю ярого при внесенні безводного 

аміаку був нижчим за аналогічний показник у варіанті застосування аміачної 

селітри на 1,9%, біогумусу – на 4,5% та на 27,2% був меншим за контрольний 

варіант, а у посівах пшениці ярої – на 7,9; 10,3 та 21,2% відповідно. 

2,60 

3,08 
2,81 

3,26 

2,71 

3,15 3,04 

3,40 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

N30P30K30 
міжряддя 15 см 

N30P30K30 
міжряддя 30 см 

N60P60K60 
міжряддя 15 см 

N60P60K60 
міжряддя 30 см 

без мульчування з мульчуванням 

У
р

о
ж

ай
н

іс
ть

, т
/г

а 



230 

 

Оптимальний ріст, розвиток та поєднання елементів структури врожайності, 

що забезпечують формування найбільшого рівня зернової продуктивності ячменю 

ярого (3,57 т/га) і пшениці (2,41 т/га) відмічали при внесенні безводного аміаку. У 

варіанті внесення аміачної селітри та біогумусу у ячменю ярого була отримана 

прибавка врожаю до контролю 0,59 та 0,41 т/га, а у пшениці ярої – 0,29 та 0,23 

т/га відповідно. Найвищий вміст білка в зерні ячменю ярого відмічали при 

внесенні біогумусу (10,71%), що на 0,75% вище ніж у контрольному варіанті та на 

0,40-0,46% – ніж на за використання мінеральних добрив. 

Застосування азоту у вигляді аміачної селітри призводило до збільшення 

(від 0,3 до 4,3% порівняно з контролем) розвитку хвороб, як у посівах ячменю 

ярого, так і пшениці ярої, а розповсюдженість кореневих гнилів у посівах пшениці 

ярої сягало 42,3% (+7,3% до контролю). Найнижчий рівень забур’яненості 

спостерігали у посівах ячменю ярого у варіанті без внесення добрив (19,4 шт./м
2
), 

який змінювався залежно від внесення добрив від 23,1 (при внесенні аміачної 

селітри) до 24,4 шт./м
2
 (при застосуванні біогумусу). Відмічено збільшення 

кількості злакових мух (9,1-11,2 шт./100 помахів сачком), попелиць (3,1-4,0 

екз./колос), клопа шкідливої черепашки (0,1-0,4 шт./м
2
), а в окремі роки – також 

хлібних блішок та п’явиць, а також їх личинок при застосуванні органічних та 

мінеральних добрив, що пов’язано із покращенням умов азотного живлення 

рослин. 

Найменші витрати води на формування врожаю зерна ячменю ярого (452,9-

590,4 м
3
/т) були відмічені при застосуванні мульчування соломою і перевищували 

варіанти без мульчування на 22,3-32,7%. Застосування підвищених доз внесення 

мінеральних добрив (N60P60K60) сприяло ефективнішому (на 2,0-46,0 м
3
/т) 

використанню води посівами порівняно з дозою N30P30K30 лише в посівах з 

міжряддями 15 см. Натомість у посівах 30-см міжряддями менший коефіцієнт 

водоспоживання ячменю ярого відмічено за мульчування на фоні внесення 

N30P30K30, (598,7 м
3
/т), а без мульчі – на фоні N60P60K60 – 452,9 м

3
/т. 

Затінення, яке створювалось завдяки наявності соломи на поверхні ґрунту, 

призводило до зниження температури. Так, різниця між температурою на глибині 
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залягання вузла кущіння у варіанті із застосуванням мульчі та без неї о 8.00 

знаходилася в межах 0,2-0,9ºС. По мірі прогрівання, температура повітря 

зростала, тож варіювання термічного режиму ставало помітнішим і о 13.00 сягало 

0,3-1,5ºС, а о 18.00 – 0,4-1,8ºС. 

Урожайність ярого ячменю при проведенні мульчування його посівів 

соломою, підвищувалась порівняно із варіантами, де цей захід не проводився на 

0,07-0,23 т/га. При збільшенні дози добрив від N30P30K30 до N60P60K60,  

урожайність зерна зростала на ділянках без мульчування на 0,18-0,21, а з його 

використанням – на 0,25-0,33 т/га залежно від ширини міжрядь. 

Продуктивність посівів ячменю ярого при ширині міжрядь 15 см на фоні 

N60P60K60, залежно від мульчування, збільшувалася на 8,1%, а на фоні N30P30K30 – 

на 4,2%. За ширини міжрядь 30 см, прибавка урожайності зерна, завдяки 

мульчуванню, на фоні живлення N60P60K60 становила 4,9%, а на фоні N30P30K30 – 

2,3%. 
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РОЗДІЛ 8 

 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ 

ОЗИМИХ ТА ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

Підвищення ефективності с.-г. виробництва – одна з найважливіших 

економічних проблем. Від успішного її вирішення великою мірою залежить 

прискорення темпів розвитку сільського господарства, створення потужного 

конкурентоспроможного виробництва. 

Як показує практика, будь агротехнічний прийом заслуговує лише тоді 

визнання, коли його застосування у виробничих умовах буде давати економічний 

ефект. 

 

8.1. Сутність економічного та енергетичного аналізу 

Визначення порівняльної ресурсоємкості витрат неоднакових за рівнем 

енергонасиченості технологій вирощування, аналіз енергоємності виробництва 

дозволяє відповідною мірою порівняти і оцінити різні технології, визначити їхню 

перспективність з погляду ресурсо- та енергозбереження, відшукати шляхи 

підвищення ефективності усіх складових єдиного технологічного процесу. 

В основу оцінки економічної ефективності удосконалених технологій 

вирощування озимих і ярих зернових культур нами були покладені показники, які 

дають можливість охарактеризувати рівень окупності матеріальних і грошових 

ресурсів, що спрямовуються на оптимізацію виробництва, а саме: вартість валової 

продукції, виробничі витрати, собівартість, прибуток (чистий дохід) та 

рентабельність. Основними критеріями енергетичного оцінювання технологій 

вирощування є показники витрат енергії на виробництво продукції,виходу енергії 

з урожаєм, витрат енергії на виробництво одиниці врожаю та коефіцієнт 

енергетичної ефективності. 

Важливим у економічному та енергетичному аналізах технологій 

вирощування є визначення структури витрат, яка дозволяє виявити резерви 
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зменшення матеріально-технічних засобів та енерговитрат на окремих напрямах, 

зокрема добрива, засоби захисту, паливно-мастильні матеріали тощо. 

Найважливішою особливістю с.-г. виробництва, на відміну від 

промислового, є те, що аналіз рівня і ступеня його досконалості значно 

ускладнюється у зв’язку з тим, що природні умови істотно впливають на процес 

виробництва. 

Донедавна найбільш поширеною оцінкою економічної ефективності різних 

виробничих прийомів була вартісна оцінка, яка напряму пов’язана зі змінами цін 

на паливно-мастильні матеріали, пестициди, добрива, насіння та інші ресурси. Це 

викликає необхідність залучення в розрахунки економічної ефективності ще й 

енергетичної групи показників. Вони дають можливість точно визначити в 

енергетичних одиницях різні види трудових і виробничих витрат. В даний час 

така оцінка є універсальною і дозволяє порівнювати енергоємність будь-якого 

агроприйому в різних умовах. 

Інтенсифікація с.-г. виробництва, підвищення врожайності, озимих і ярих 

зернових культур супроводжується збільшенням витрат непоновлюваної енергії, в 

тому числі і за рахунок вдосконалення технології її вирощування. Тому, 

необхідно розробляти ресурсо- та енергозберігаючі технології вирощування, при 

якій менше витрачається енергії на виробництво зерна. 

Розрахунок економічної та енергетичної ефективності різних моделей 

технологій вирощування озимих і ярих форм пшениці, ячменю, а також вівса, які 

проводили за цінами 2015 р., дає змогу оцінити рівень перспективності освоєння 

того чи іншого проекту, або ж окремої його складової незалежно від часу 

завершення польових дослідів. 

 

8.2 Ефективність вирощування пшениці озимої та ярої 

Ефективність сучасних технологій вирощування пшениці озимої та ярої 

базуються на оптимальному використанні генетичного потенціалу сортів і 

передбачає досягнення максимального ефекту від фінансово-господарської 

діяльності підприємств за мінімальних витрат ресурсів та відображає вплив 
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сукупності факторів, що формують її рівень і зумовлюють тенденції розвитку 

галузі. Система показників економічної та біоенергетичної ефективності 

сільськогосподарського виробництва формується за даними урожайності 

досліджуваної культури, виробничих витрат, собівартості, рентабельності 

виробництва, затрат сукупної енергії, енергоємкості та коефіцієнта енергетичної 

ефективності. 

Проведений аналіз ефективності вирощування різних сортів пшениці озимої 

(2007-2010 рр.) та ярої (2010-2015 рр.), що мав на меті виявити адаптивний 

потенціал рослин різних морфотипів, закладений в процесі селекційної роботи та 

показав певні відмінності економічних та енергетичних характеристик. При цьому 

рівень основних показників ефективності вирощування визначали абсолютними 

величинами витрат і вартості продукції. 

Як свідчать отримані результати (табл. 8.1) аналізу економічної 

ефективності за однакових умов рівень виробничих витрат при вирощуванні 

пшениці озимої варіював у значних межах – від 5494-5679 грн/га у сортів: 

Луганчанка (м’яка), Аргонавт, Золоте руно та Лагуна (тверді) з огляду на 

найнижчу врожайність (4,36-4,92 т/га) до 6381-6744 грн/га у сортів: Супутниця,  

Співанка, Заможність,  Подяка,  Господиня,  Вдала,  Годувальниця одеська та 

Литанівка, які забезпечили за роки досліджень середній рівень врожайності зерна 

7,05-8,15 т/га. Відмічено, що попри значні виробничі витрати на вирощування у 

останніх сортів пшениці озимої собівартість 1 т зерна була найнижчою (825-907 

грн), що забезпечило найвищий рівень рентабельності виробництва – 275,6-

310,9%. 

Що стосується енергетичної ефективності, то тут варто відзначити 

наступне. Виробничі витрати відповідним чином вплинули на показники затрат 

сукупної енергії, які найбільших значень набували у вже згаданих (найбільш 

врожайних) сортів і варіювали від 11813 до 12684 МДж/на 1 га посіву, знижуючи 

енергоємність 1 т зерна до 1556-1712 МДж. Коефіцієнт енергетичної ефективності 

при цьому знаходився на рівні 9,73-10,57 і в 1,36 разів перевищував відповідний 

показник, розрахований для сортів з найменшою в досліді врожайністю зерна. 
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Таблиця 8.1 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування різних сортів 

пшениці озимої (середнє за 2007-2010 рр.) 

Сорт 

Уро-

жай- 

ність, 

т/га 

Вироб-

ничі 

витрати 

на 1 га, 

грн 

Собі-

вар- 

тість 1 т 

зерна, 

грн 

Рівень 

рента- 

бель-

ності, 

% 

Затрати 

сукупної 

енергії на 

1 га, 

МДж 

Енерго- 

ємкість 

1 т 

зерна, 

МДж 

Коеф. 

енерге- 

тичної 

ефек- 

тивності 

Альбатрос одеський 5,69 5933 1043 226,1 10969 1928 8,53 

Апогей Луганський 5,64 5916 1049 224,1 10935 1939 8,49 

Аргонавт 4,61 5577 1210 181,1 10217 2216 7,42 

Вдала 7,71 6599 856 297,3 12377 1605 10,25 

Вікторія одеська 6,32 6140 972 249,9 11409 1805 9,11 

Годувальниця 7,77 6618 852 299,2 12419 1598 10,29 

Господиня 7,54 6542 868 291,8 12259 1626 10,12 

Дальницька 5,35 5821 1088 212,5 10733 2006 8,20 

Дар Луганщини 4,98 5699 1144 197,1 10475 2103 7,82 

Дельфін 6,68 6259 937 262,9 11659 1745 9,43 

Доля 5,43 5847 1077 215,7 10788 1987 8,28 

Єдність 6,48 6193 956 255,7 11520 1778 9,25 

Заможність 7,34 6477 882 285,3 12119 1651 9,96 

Застава одеська 5,81 5972 1028 230,8 11053 1902 8,65 

Землячка одеська 6,76 6285 930 265,7 11715 1733 9,49 

Зіра 5,78 5962 1032 229,6 11032 1909 8,62 

Знахідка одеська 5,79 5966 1030 230,0 11039 1907 8,63 

Золоте руно 4,66 5593 1200 183,3 10252 2200 7,48 

Золотоколоса 6,50 6200 954 256,5 11534 1774 9,27 

Зразкова 6,87 6322 920 269,5 11792 1716 9,58 

Кірія 6,43 6177 961 253,9 11485 1786 9,21 

Колумбія 5,86 5989 1022 232,7 11088 1892 8,69 

Красуня одеська 6,18 6094 986 244,8 11311 1830 8,99 

Куяльник 6,33 6144 971 250,3 11416 1803 9,12 

Лагуна 4,92 5679 1154 194,6 10433 2120 7,76 

Лада одеська 5,53 5880 1063 219,8 10858 1963 8,38 

Леля 6,23 6111 981 246,6 11346 1821 9,03 

Лист 25  5,09 5735 1127 201,8 10551 2073 7,94 

Литанівка 8,15 6744 827 310,9 12684 1556 10,57 

Ліона 5,72 5943 1039 227,3 10990 1921 8,56 

Луганчанка 4,36 5494 1260 169,8 10043 2303 7,14 

Лузанівка одеська 6,18 6094 986 244,8 11311 1830 8,99 

Любава 6,08 6061 997 241,0 11241 1849 8,90 

Ніконія 5,88 5995 1020 233,5 11102 1888 8,71 

Одеська 267 6,11 6071 994 242,2 11262 1843 8,93 

Панна 5,32 5811 1092 211,3 10712 2013 8,17 

Перлина одеська 6,26 6121 978 247,7 11367 1816 9,06 
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     Продовження табл. 8.1 

Сорт 

Уро-

жай- 

ність, 

т/га 

Вироб-

ничі 

витрати 

на 1 га, 

грн 

Собі-

вар- 

тість 1 т 

зерна, 

грн 

Рівень 

рента- 

бель-

ності, 

% 

Затрати 

сукупної 

енергії на 

1 га, 

МДж 

Енерго- 

ємкість 

1 т 

зерна, 

МДж 

Коеф. 

енерге- 

тичної 

ефек- 

тивності 

Писанка 6,43 6177 961 253,9 11485 1786 9,21 

Повага 5,87 5992 1021 233,1 11095 1890 8,70 

Подолянка 5,89 5999 1018 233,8 11109 1886 8,72 

Подяка 7,40 6496 878 287,3 12161 1643 10,01 

Пошана 6,18 6094 986 244,8 11311 1830 8,99 

Пріма одеська 5,55 5887 1061 220,6 10872 1959 8,40 

Селянка 5,87 5992 1021 233,1 11095 1890 8,70 

Сирена одеська 5,62 5910 1052 223,3 10921 1943 8,47 

Служниця 6,90 6332 918 270,5 11813 1712 9,61 

Смуглянка 5,83 5979 1026 231,5 11067 1898 8,67 

Співанка (Ода) 7,12 6404 899 278,0 11966 1681 9,79 

Супутниця 7,05 6381 905 275,6 11917 1690 9,73 

Українка одеська 6,56 6220 948 258,6 11576 1765 9,32 

Фантазія одеська 5,44 5850 1075 216,1 10795 1984 8,29 

 

Аналіз ефективності вирощування пшениці озимої та ярої свідчить, що 

відмічені основні закономірності при визначенні економічних та біоенергетичних 

показників для озимої форми культури спостерігалася також і в ярої форми та 

напряму залежала від зернової продуктивності їх посівів (табл. 8.2). 

Таблиця 8.2 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування різних сортів 

пшениці ярої (середнє за 2011-2015 рр.) 

Сорт 

Уро-

жай- 

ність, 

т/га 

Вироб-

ничі 

витрати 

на 1 га, 

грн 

Собі-

вар- 

тість 1 т 

зерна, 

грн 

Рівень 

рента- 

бель-

ності, 

% 

Затрати 

сукупної 

енергії на 

1 га, 

МДж 

Енерго- 

ємкість 

1 т 

зерна, 

МДж 

Коеф. 

енерге- 

тичної 

ефек- 

тивності 

Героїня 1,47 5345 3636 10,0 8040 5469 3,05 

Євдокія 1,43 5322 3722 7,5 7997 5592 2,98 

Нащадок 1,82 5546 3047 31,3 8416 4624 3,61 

Спадщина 1,90 5592 2943 35,9 8502 4475 3,73 

Улюблена 1,61 5426 3370 18,7 8190 5087 3,28 

Харківська 30 1,88 5580 2968 34,8 8481 4511 3,70 

Харківська 39 1,47 5345 3636 10,0 8040 5469 3,05 

Чадо 1,68 5466 3253 22,9 8266 4920 3,39 
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Так, найбільші виробничі витрати (5546-5592 грн/га) відмічено при 

вирощуванні сортів: Нащадок (тверда), Харківська 30 (м’яка), Спадщина (тверда), 

що характеризувалися найбільшою врожайністю зерна – 1,82-1,90 т/га, 

найнижчою собівартістю 1 т зерна (2943-3047 грн) та найвищим рівнем 

рентабельності – 31,3-35,9%. Затрати сукупної енергії згаданих сортів були 

найбільшими і становили 8416-8502 МДж/га та забезпечили суттєве зменшення 

енергоємності виробництва 1 т зерна (4475-4624 МДж) та збільшення коефіцієнта 

енергетичної ефективності (до 3,61-3,73) порівняно з найменш врожайними 

сортами (Героїня, Харківська 39, Євдокія). 

У процесі визначення ефективності застосування мінеральних добрив при 

вирощуванні сортів пшениці ярої твердої та м’якої за різних строків сівби та 

глибини загортання насіння було встановлено, що економічні та енергетичні 

показники суттєво залежали від рівня сформованого врожаю культур та затрат на 

виконання технологічних операцій, передбачених схемою досліду. Так, сівба 

пшениці ярої на глибину 5-6 см забезпечила формування найбільшої зернової 

продуктивності, а отже й виробничих витрат які, на фоні природної родючості 

залежно від строку сівби становили: у сорту  Спадщина 5540-5557 грн/га, у сорту 

Харківська 30 – 5011-4802 грн/га. 

Внесення мінеральних добрив (N40P20K20) призводило до зростання витрат у 

першого сорту на 1562-1699 та на 1639-1712 грн/га – у другого. При цьому 

спостерігалося збільшення собівартості 1 т зерна на 332-629 та 352-402 грн, а 

також зменшення рівня рентабельності, яка знижувалася на 22,2-36,9 та 34,3-

48,3% відповідно. Аналіз ефективності застосування досліджуваних 

агротехнічних заходів підтвердив факт недоцільності застосування мінеральних 

добрив, оскільки у сорту Спадщина при їх внесенні зростали затрати сукупної 

енергії на 2827-3099 МДж/га, енергоємність виробництва 1 т зерна – на 686-1143 

МДж, коефіцієнт енергетичної ефективності, навпаки, зменшувався на 0,77-1,13, а 

у сорту Харківська 30 – на 2980-3163 МДж/га, 613-716 МДж/т та 0,66-0,96 

відповідно. Тож, вирощування пшениці ярої більш ефективним виявилося за 

ранньої сівби на глибину 5-6 см на фоні природної родючості (табл. 8.3). 
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Таблиця 8.3 

Економіко-енергетична ефективність вирощування сортів ярої пшениці залежно від строків сівби, режиму 

живлення та глибини загортання насіння (2009-2011 рр.) 

Показники 

Ранній строк сівби (25.03-9.04) Сівба через 5 діб після раннього 

без добрив N40P20K20 без добрив N40P20K20 

Глибина загортання насіння, см 

3-4 5-6 7-8 3-4 5-6 7-8 3-4 5-6 7-8 3-4 5-6 7-8 

Спадщина 

Урожайність, т/га 2,33 2,43 2,25 2,60 2,77 2,67 2,06 2,39 2,20 2,31 2,41 2,34 

Виробничі витрати, грн /га 5514 5557 5480 7183 7256 7213 5399 5540 5459 7059 7102 7072 

Собівартість 1 т  зерна, грн 2367 2287 2436 2763 2619 2701 2621 2318 2481 3056 2947 3022 

Рівень рентабельності, % 69,0 74,9 64,2 44,8 52,7 48,1 52,6 72,6 61,2 30,9 35,7 32,4 
Затрати сукупної енергії на 1 

га, МДж 
8483 8568 8415 11523 11667 11582 8254 8534 8373 11277 11362 11302 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 3641 3526 3740 4432 4212 4338 4007 3571 3806 4882 4714 4830 
Коеф. енергетичної 

ефективності 
4,58 4,73 4,46 3,76 3,96 3,85 4,16 4,67 4,38 3,42 3,54 3,45 

Харківська 30 

Урожайність, т/га 2,48 3,07 2,72 3,12 3,27 2,79 2,34 2,58 2,59 2,86 2,95 2,63 

Виробничі витрати, грн /га 4760 5011 4862 6586 6650 6446 4700 4802 4807 6476 6514 6377 

Собівартість 1 т зерна, грн 1919 1632 1787 2111 2034 2310 2008 1861 1856 2264 2208 2425 

Рівень рентабельності, % 108,4 145,0 123,8 89,5 96,7 73,1 99,2 114,9 115,5 76,7 81,2 65,0 
Затрати сукупної енергії на 1 

га, МДж 
9317 9817 9521 12670 12797 12391 9199 9402 9410 12450 12526 12255 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 3757 3198 3500 4061 3914 4441 3931 3644 3633 4353 4246 4660 
Коеф. енергетичної 

ефективності 
4,44 5,22 4,77 4,11 4,26 3,76 4,24 4,58 4,59 3,83 3,93 3,58 

  

2
38
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Аналіз ефективності вирощування пшениці ярої в іншому досліді свідчить, 

що економічні та енергетичні показники залежали від продуктивності посівів і 

системи їх захисту. Так, якщо у сортів Спадщина і Харківська 30 на контрольному 

варіанті (без застосування захисту) виробничі витрати становили 5345 і 5364 

грн/га, собівартість 1 т зерна – 3661 і 3119 грн, рівень рентабельності – 9,3 і 

28,3%, затрати сукупної енергії – 8088 і 8161 МДж/га, енергоємність виробництва 

1 т зерна – 5540 і 4745 МДж, а коефіцієнт енергетичної ефективності – 3,01 і 3,52, 

то за використання захисного комплексу (тілт 250 ЕС + агат 25 К + гранстар 75) 

незважаючи на збільшення виробничих витрат та затрат сукупної енергії у 

згаданих сортів відповідно на 854 і 953 грн/га та 707 і 891 МДж/га, відмічали 

зниження собівартості 1 т зерна на 530 і 498 грн, енергоємності виробництва – на 

1098 і 989 МДж/т, на фоні зростання рівня рентабельності та коефіцієнта 

енергетичної ефективності відповідно по сортах на 18,5 і 24,3% та 0,75 і 0,92 

(табл. 8.4). 

Таблиця 8.4 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування пшениці ярої 

залежно від застосування засобів захисту рослин (середнє за 2010-2012 рр.) 

Показники 

Варіанти досліду 

конт-

роль 

віта- 

вакс   

200 ФФ 

тілт 

250 

ЕС 

агат 

25 К 

тілт 250 

ЕС + агат 

25 К 

тілт 250 ЕС + 

агат 25 К + 

гранстар 75 

Спадщина 

Урожайність, т/га 1,46 1,61 1,69 1,75 1,90 1,98 

Виробничі витрати на 1 га, грн 5345 5560 5904 5557 6037 6199 

Собівартість 1 т зерна, грн 3661 3454 3493 3176 3178 3131 

Рівень рентабельності, % 9,3 15,8 14,5 26,0 25,9 27,8 

Затрати сукупної енергії МДж/га  8088 8314 8473 8404 8703 8795 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 5540 5164 5014 4802 4580 4442 

Коеф. енергетичної ефективності 3,01 3,23 3,33 3,47 3,64 3,76 

Харківська 30 

Урожайність, т/га 1,72 1,84 1,88 2,10 2,21 2,41 

Виробничі витрати на 1 га, грн 5364 5562 5883 5629 6086 6317 

Собівартість 1 т зерна, грн 3119 3023 3129 2680 2754 2621 

Рівень рентабельності, % 28,3 32,3 27,8 49,2 45,3 52,6 

Затрати сукупної енергії МДж/га  8161 8355 8470 8575 8830 9052 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 4745 4541 4506 4083 3995 3756 

Коеф. енергетичної ефективності 3,52 3,67 3,70 4,09 4,18 4,44 
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Ефективність застосування мінеральних добрив при вирощуванні пшениці 

ярої твердої сорту Спадщина за різних строків сівби та норм висіву насіння 

суттєво залежала від рівня врожайності та затрат на використання неоднакової 

кількості насіннєвого матеріалу (табл. 8.5). 

Таблиця 8.5 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування пшениці ярої 

сорту Спадщина залежно від строків сівби, норми висіву насіння та режиму 

живлення (середнє за 2013-2015 рр.) 

Показники 

Режим живлення 

Без добрив N40P20K20 

Норма висіву насіння, млн/га 

4 5 6 4 5 6 

I строк (27.03-12.04) 

Урожайність, т/га 1,51 1,59 1,53 1,96 2,04 1,94 

Виробничі витрати на 1 га, грн 4389 4533 4599 6195 6339 6383 

Собівартість 1 т, грн 2907 2851 3006 3161 3107 3290 

Рівень рентабельності, % 37,6 40,3 33,1 26,6 28,7 21,6 

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж 6901 7602 8156 10186 10888 11400 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 4570 4781 5331 5197 5337 5876 

Коеф. енергетичної ефективності 3,65 3,49 3,13 3,21 3,13 2,84 

II строк (3.04-17.04) 

Урожайність, т/га 1,48 1,53 1,45 1,91 1,97 1,97 

Виробничі витрати на 1 га, грн 4372 4500 4554 6167 6300 6399 

Собівартість 1 т, грн 2954 2941 3141 3229 3198 3248 

Рівень рентабельності, % 35,4 36,0 27,4 23,9 25,1 23,1 

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж 6869 7539 8072 10133 10814 11431 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 4641 4928 5567 5305 5489 5803 

Коеф. енергетичної ефективності 3,59 3,39 3,00 3,14 3,04 2,88 

 

Незважаючи на те, що найбільша врожайність пшениці ярої була за ранньої 

сівби з нормою висіву 5 млн сх., насінин/га, а сівби в ІІ строк на фоні N40P20K20 – 

також за норми 6 млн/га, все ж найменші виробничі витрати та затрати сукупної 

енергії відмічали за норми висіву 4 млн/га, що знизило енергоємність 1 т зерна (до 

4570-5305 МДж) та збільшило коефіцієнт енергетичної ефективності (до 3,14-

3,65). Разом з тим, найнижча собівартість (2851-3198 грн/т) та найвищий рівень 

рентабельності (25,1-40,3) відмічали за норми 5 млн сх. насінин/га. 

Ефективність вирощування пшениці ярої залежала також від застосування 

стимуляторів росту та мінеральних добрив (табл. 8.6).  
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Таблиця 8.6 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування пшениці ярої сорту Спадщина залежно від 

застосування стимуляторів росту та мінеральних добрив (середнє за 2013-2015 рр.) 

Варіант досліду 

Урожай-

ність, 

т/га 

Виробничі 

витрати, 

грн/га, 

Собівартість 

1 т зерна, 

грн 

Рента-

бель-

ність, % 

Затрати суку-

пної енергії, 

МДж/га 

Енерго- 

ємкість 1 т 

зерна, МДж 

Коеф. 

енергетичної 

ефективності 

N20P20K20 

Контроль - без обробки 1,72 5494 3194 25,2 8395 4881 3,42 

Обробка насіння препаратом Е.К.О. 

Стим Premium (1 л/т)  
1,82 5584 3068 30,4 8551 4698 3,55 

Обприскування посівів Е.К.О. Стим 

Premium (1 л/га)  
1,86 5776 3105 28,8 8905 4788 3,48 

Обробка насіння Е.К.О. Стим Premium  

(1 л/т) + обприскування посівів Е.К.О. 

Стим Premium у фазі кущіння (1 л/га)  

1,92 5845 3045 31,4 9023 4699 3,55 

N40P40K40 

Контроль - без обробки 1,94 6679 3443 16,2 9567 4931 3,38 

Обробка насіння препаратом Е.К.О. 

Стим Premium (1 л/т)  
2,05 6773 3304 21,1 9733 4748 3,51 

Обприскування посівів Е.К.О. Стим 

Premium (1 л/га)  
2,18 7010 3216 24,4 10174 4667 3,58 

Обробка насіння Е.К.О. Стим Premium 

(1 л/т) + обприскування посівів Е.К.О. 

Стим Premium у фазі кущіння (1 л/га)  

2,20 7060 3209 24,6 10253 4660 3,58 

 

2
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Так, дослідженнями встановлено, що комплексне застосування препарату 

Е.К.О. Стим Premium для обробки насіння  (1 л/т) та обприскування посівів у фазі 

кущіння (1 л/га) поряд зі збільшенням врожайності, а отже й виробничих витрат 

та затрат сукупної енергії, забезпечило зменшення собівартості та енергоємності  

1 т зерна на фоні N20P20K20 на 149 грн та 182 МДж, а також зростання рівня 

рентабельності та коефіцієнта енергетичної ефективності на 6,2% та 0,13, а на 

фоні N40P40K40 – відповідно на 234 грн та 271МДж, а також  8,4% та 0,20 

порівняно з контрольним варіантом (без застосування Е.К.О. Стим Premium). 

Близькими за ефективністю використання згаданого стимулятору росту був 

варіант, який передбачав лише обробку насіння на фоні N20P20K20, а на фоні 

N40P40K40 – лише обприскування посівів у фазі кущіння. При цьому вищий 

економічний ефект все ж отримано за внесення N20P20K20. 

Аналіз ефективності вирощування пшениці ярої свідчить, що економічні та 

енергетичні показники залежали від продуктивності посівів і системи їх 

живлення. Так, застосування мінеральних та органічних добрив поряд зі 

збільшенням врожайності, виробничих витрат (на 726-758 грн), собівартості (на 

43-105 грн/т) затрат сукупної енергії (на 245-679 МДж) та забезпечило зростання 

коефіцієнта енергетичної ефективності (на 0,11-0,47) порівняно з контрольним 

варіантом (без застосування добрив) (табл. 8.7). 

Таблиця 8.7 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування пшениці ярої 

(сорт Харківська 23) залежно від застосування органічних та мінеральних 

добрив (середнє за 2012-2014 рр.) 

Показники 

Варіанти досліду 

без 

добрив 

аміачна 

селітра (N30) 

аміак без-

водний (N30) 

біогумус 

(250 кг/га) 

Урожайність, т/га 1,94 2,23 2,41 2,17 

Виробничі витрати на 1 га, грн 4427 5185 5153 5181 

Собівартість 1 т зерна, грн 2282 2325 2138 2387 

Рентабельність, % 75,3 72,0 87,1 67,5 

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж 7406 7681 7865 8085 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 3817 3445 3263 3726 

Коеф. енергетичної ефективності 4,31 4,78 5,04 4,42 
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Розрахунковим шляхом також було встановлено, що при використанні 

безводного аміаку (N30) собівартість 1 т зерна виявилася навіть на 144 грн 

меншою ніж на контролі, а енергоємність 1 т зерна на фоні застосування всіх без 

виключення добрив, які вивчали в досліді перевищила варіант без застосування 

добрив на 91-554 МДж. Розглянуті приклади визначення ефективності різних 

форм добрив підтверджують, що рідкий аміак є найекономічнішим азотним 

добривом. Зважаючи на можливість повної механізації робіт використання 

рідкого аміаку в сільському господарстві дозволяє в рази скоротити витрати 

ручної праці порівняно з твердими добривами. До головної переваги застосування 

безводного аміаку слід віднести оперативність, з якою можна організувати 

внесення необхідної кількості азоту відразу ж після ухвалення рішення про 

використання цього добрива. 

Аналіз результатів розрахунку дозволяє зробити висновок, що застосування 

елементів біологізації та ресурсозаощадження за вирощування пшениці озимої та 

ярої сприяє підвищенню економічних та енергетичних показників. Комплексна 

взаємодія факторів (мінеральне живлення, строки сівби на норми висіву, 

застосування системи захисту рослин) забезпечувала істотне зростання виходу 

енергії з урожаєм, проте через збільшення витрат на його формування, перш за 

все обумовлених високою енергоємністю добрив, не сприяла зростанню 

показника коефіцієнта енергетичної ефективності. 

 

8.3 Економічна та біоенергетична ефективність вирощування ячменю 

озимого та ярого 

В основі економічного та енергетичного аналізів технологій вирощування 

ячменю озимого та ярого (2007-2015 рр.) лежить вирішення проблеми виявлення 

адаптивного потенціалу рослин різних морфотипів, закладений в процесі 

селекційної роботи та показав певні відмінності економічних та енергетичних 

характеристик залежно від особливостей сортів. 

Аналіз економічної ефективності свідчать, що за однакових умов рівень 

виробничих витрат при вирощуванні ячменю озимого варіював у значних межах – 
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від грн/га у сортів: Основа, Ларець, Ковчег та Росава з огляду на найнижчу їх 

врожайність (3,32-4,33 т/га) до 5216-5404 грн/га у сортів: Трудівник, Зимовий, 

Селенастар, Борисфен, Майстер та Достойний, які забезпечили за роки 

досліджень найвищу врожайність зерна (5,12-5,70 т/га) (табл. 8.8). 

Таблиця 8.8 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування різних сортів 

ячменю озимого (середнє за 2007-2010 рр.) 

Сорт 

Уро-

жай- 

ність, 

т/га 

Вироб-

ничі 

витрати 

на 1 га, 

грн 

Собі-

вар- 

тість 1 т 

зерна, 

грн 

Рівень 

рента- 

бель-

ності, 

% 

Затрати 

сукупної 

енергії 

на 1 га, 

МДж 

Енерго- 

ємкість 

1 т 

зерна, 

МДж 

Коеф. 

енерге- 

тичної 

ефек- 

тивності 

Абориген 4,43 4991 1127 192,9 9060 2045 8,04 

Борисфен 5,23 5252 1004 228,6 9640 1843 8,93 

Достойний 5,12 5216 1019 223,9 9560 1867 8,81 

Зимовий 5,52 5346 968 240,7 9849 1784 9,22 

Ковчег 4,06 4871 1200 175,1 8792 2166 7,60 

Ларець 4,21 4920 1169 182,4 8901 2114 7,78 

Майстер 5,13 5219 1017 224,4 9567 1865 8,82 

Метелиця 4,55 5030 1106 198,5 9147 2010 8,18 

Основа 4,33 4959 1145 188,2 8988 2076 7,93 

Росава 3,32 4630 1395 136,6 8257 2487 6,62 

Сейм 4,37 4972 1138 190,1 9017 2063 7,97 

Селенастар 5,31 5278 994 232,0 9697 1826 9,01 

Тамань 4,67 5069 1086 204,0 9234 1977 8,32 

Трудівник 5,70 5404 948 248,0 9980 1751 9,40 

Тутанхамон 4,87 5134 1054 213,0 9379 1926 8,54 

 

Встановлено, що попри значні виробничі витрати на вирощування, у 

згаданих сортів ячменю озимого, собівартість 1 т зерна була найнижчою (948-

1019 грн), що забезпечило найвищий рівень рентабельності виробництва – 223,9-

248,0%. Виробничі витрати відповідним чином вплинули й на показники затрат 

сукупної енергії, які найбільших значень набували у вже згаданих (найбільш 

врожайних) сортів і варіювали від 9560 до 9980 МДж/га, знижуючи енергоємність 

1 т зерна до 1751-1865 МДж. Коефіцієнт енергетичної ефективності при цьому 

знаходився на рівні 8,82-9,40 і в 1,11-1,42 разів перевищував відповідний 

показник, розрахований для сортів з найменшою врожайністю зерна. 

Аналіз ефективності вирощування ячменю озимого та ярого свідчить, що 
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відмічені основні закономірності при визначенні економічних та біоенергетичних 

показників для озимої форми культури спостерігалися також і в ярої форми та 

напряму залежали від їх зернової продуктивності (табл. 8.9). 

Таблиця 8.9 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування різних сортів 

ячменю ярого (середнє за 2010-2015 рр.) 

Сорт 

Уро-

жай- 

ність, 

т/га 

Вироб-

ничі 

витрат

и на 1 

га, грн 

Собі- 

вар-  

тість 1 т 

зерна, 

грн 

Рівень 

рента- 

бель-

ності, 

% 

Затрати 

сукупної 

енергії 

на 1 га, 

МДж 

Енерго- 

ємкість 

1 т 

зерна, 

МДж 

Коеф. 

енерге- 

тичної 

ефек- 

тивності 

Аватар 3,60 4999 1389 123,3 9483 2634 6,25 

Аграрій 3,52 4968 1411 119,6 9418 2675 6,15 

Адапт 3,17 4833 1525 103,3 9131 2881 5,71 

Алегро 3,79 5072 1338 131,6 9638 2543 6,47 

Аспект 2,77 4679 1689 83,5 8804 3178 5,18 

Вакула 2,92 4737 1622 91,1 8927 3057 5,38 

Взірець 3,15 4825 1532 102,4 9115 2894 5,69 

Виклик 3,22 4852 1507 105,7 9172 2849 5,78 

Водограй 3,26 4868 1493 107,6 9205 2824 5,83 

Воєвода 3,15 4825 1532 102,4 9115 2894 5,69 

Всесвіт 3,33 4895 1470 110,9 9262 2781 5,91 

Галактик 3,27 4872 1490 108,1 9213 2817 5,84 

Гатунок 2,56 4598 1796 72,6 8633 3372 4,88 

Геліос 3,02 4775 1581 96,0 9009 2983 5,52 

Гетьман 2,86 4714 1648 88,1 8878 3104 5,30 

Джерело 2,63 4625 1759 76,3 8690 3304 4,98 

Дніпровський 257 2,96 4752 1605 93,1 8960 3027 5,44 

Доказ 3,30 4883 1480 109,5 9238 2799 5,88 

Донецький 12 2,77 4679 1689 83,5 8804 3178 5,18 

Донецький 14 3,09 4802 1554 99,5 9066 2934 5,61 

Донецький 15 3,21 4849 1510 105,2 9164 2855 5,76 

Дорідний 2,88 4721 1639 89,1 8894 3088 5,33 

Еней 3,26 4868 1493 107,6 9205 2824 5,83 

Етикет 2,43 4548 1872 65,6 8526 3509 4,69 

Зоряний 2,58 4606 1785 73,6 8649 3352 4,91 

Ілот 3,01 4772 1585 95,6 9001 2990 5,50 

Інклюзив 3,03 4779 1577 96,5 9017 2976 5,53 

Казковий 2,89 4725 1635 89,6 8902 3080 5,34 

Козван 2,97 4756 1601 93,6 8968 3019 5,45 

Крок 3,37 4910 1457 112,8 9295 2758 5,96 

Лука 3,80 5076 1336 132,1 9647 2539 6,48 

Модерн 2,95 4748 1610 92,6 8951 3034 5,42 

Парнас 2,42 4544 1878 65,1 8518 3520 4,67 

Партнер 2,85 4710 1653 87,6 8870 3112 5,29 

Південний 3,04 4783 1573 97,0 9025 2969 5,54 
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     Продовження табл. 8.9 

Сорт 

Уро-

жай- 

ність, 

т/га 

Вироб-

ничі 

витрат

и на 1 

га, грн 

Собі- 

вар-  

тість 1 т 

зерна, 

грн 

Рівень 

рента- 

бель-

ності, 

% 

Затрати 

сукупної 

енергії 

на 1 га, 

МДж 

Енерго- 

ємкість 

1 т 

зерна, 

МДж 

Коеф. 

енерге- 

тичної 

ефек- 

тивності 

Святогор 3,09 4802 1554 99,5 9066 2934 5,61 

Святомихайлівський 3,02 4775 1581 96,0 9009 2983 5,52 

Селеніт 2,92 4737 1622 91,1 8927 3057 5,38 

СН-28 2,97 4756 1601 93,6 8968 3019 5,45 

Совіра 2,99 4764 1593 94,6 8984 3005 5,48 

Созонівський 3,27 4872 1490 108,1 9213 2817 5,84 

Сталкер 3,40 4922 1448 114,2 9319 2741 6,00 

Статок 3,41 4926 1444 114,6 9328 2735 6,01 

Степовик 2,94 4745 1614 92,1 8943 3042 5,41 

Східний 3,11 4810 1547 100,4 9082 2920 5,63 

Хадар 3,11 4810 1547 100,4 9082 2920 5,63 

Чарівний 3,18 4837 1521 103,8 9140 2874 5,72 

Юкатан 3,04 4783 1573 97,0 9025 2969 5,54 

 

Так, найбільші виробничі витрати (4883-5076 грн/га) відмічено у сортів: 

Лука, Алегро, Аватар, Аграрій, Статок, Сталкер, Крок, Всесвіт та Доказ, що мали 

найбільшу врожайність, найнижчу собівартість 1 т зерна (1336-1480 грн) та 

найвищий рівень рентабельності – 109,5-132,1%. 

Затрати сукупної енергії згаданих сортів були найбільшими і становили 

9238-9647 МДж/га та забезпечили суттєве зменшення енергоємності виробництва 

1 т зерна (2539-2799 МДж) та збільшення коефіцієнта енергетичної ефективності 

(до 5,88-6,48) порівняно з найменш врожайними сортами (Командор, Етикет, 

Парнас). 

Ефективність вирощування ячменю озимого та ярого значно залежала також 

від передпосівної обробки насіння, строку сівби, та удобрення. Так, отримані 

результати свідчать про істотну відмінність у показниках ефективності 

вирощування ячменю озимого та ярого, що виражалася у значній перевазі 

першого над другим (навіть, незважаючи на більшу врожайність зерна ячменю 

ярого на удобрених фонах) за економічними та енергетичними показниками, 

залежно від тісноти взаємодії застосування передпосівної обробки насіння в 

технології вирощування залежно від строку сівби та фону живлення (табл. 8.10). 
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Таблиця 8.10 

Економічна та біоенергетична ефективність застосування передпосівної обробки насіння в технології 

вирощування ячменю озимого та ярого залежно від строку сівби та фону живлення (середнє за 2013-2015 рр.) 

Показники 

Ячмінь озимий, сорт Достойний Ячмінь ярий, сорт Ілот,     

сівба навесні сівба восени сівба навесні 

конт-

роль 

реа-

ком  

анти-

стрес  

дей-

мос  

конт-

роль 

реа-

ком  

анти-

стрес  

дей-

мос  

конт-

роль 

реа-

ком  

анти-

стрес  

дей-

мос  

Без добрив 
Урожайність, т/га 3,35 3,70 3,71 3,53 2,40 2,49 2,66 2,56 2,36 2,59 2,62 2,57 

Виробничі витрати на 1 га, грн  3673 3828 3803 3747 3496 3561 3591 3563 3563 3694 3678 3664 

Собівартість 1 т зерна, грн 1096 1035 1025 1062 1457 1430 1350 1392 1510 1426 1404 1425 

Рівень рентабельності, % 201,0 219,0 221,9 210,9 126,5 130,7 144,4 137,1 105,3 117,3 120,8 117,5 

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж 7544 7946 7830 7707 7092 7298 7302 7241 7766 8105 8007 7977 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 2252 2148 2110 2183 2955 2931 2745 2828 3290 3129 3056 3104 

Коеф. енергетичної ефективності 7,31 7,66 7,80 7,53 5,57 5,61 5,99 5,82 5,00 5,26 5,38 5,30 

N30P30K30 

Урожайність, т/га 4,06 4,40 4,43 4,30 2,74 2,99 3,02 2,94 2,84 3,06 3,11 2,97 

Виробничі витрати на 1 га, грн  5610 5761 5743 5704 5305 5426 5408 5386 5457 5584 5576 5524 

Собівартість 1 т зерна, грн 1382 1309 1296 1327 1936 1815 1791 1832 1921 1825 1793 1860 

Рівень рентабельності, % 138,8 152,0 154,6 148,8 70,4 81,9 84,3 80,1 61,3 69,9 72,9 66,7 

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж 9670 10065 9964 9879 8939 9266 9164 9118 9776 10107 10026 9917 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 2382 2288 2249 2297 3262 3099 3035 3101 3442 3303 3224 3339 

Коеф. енергетичної ефективності 6,91 7,19 7,31 7,16 5,04 5,31 5,42 5,30 4,78 4,98 5,10 4,93 

N60P60K60 

Урожайність, т/га 4,53 4,67 4,61 4,55 2,99 3,44 3,45 3,18 3,62 3,78 3,65 3,79 

Виробничі витрати на 1 га, грн  7446 7529 7480 7466 7066 7255 7231 7144 7460 7561 7478 7543 

Собівартість 1 т зерна, грн 1644 1612 1623 1641 2363 2109 2096 2246 2061 2000 2049 1990 

Рівень рентабельності, % 100,8 104,7 103,4 101,1 39,6 56,5 57,5 46,9 50,4 55,0 51,3 55,8 

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж 11578 11822 11652 11621 10680 11159 11042 10852 12012 12290 12052 12188 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 2556 2531 2528 2554 3572 3244 3201 3412 3318 3251 3302 3216 

Коеф. енергетичної ефективності 6,44 6,50 6,51 6,44 4,61 5,07 5,14 4,82 4,96 5,06 4,98 5,12 

2
47
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Так, за сівби ячменю озимого восени на фоні природної родючості, 

порівняно із весняною сівбою його та ячменю ярого, поряд зі збільшенням 

врожайності (на 1,05 та 1,09 т/га), виробничих витрат (на 212 та 125 грн), рівня 

рентабельності (на 77,5 та 101,1%) та зростання коефіцієнта енергетичної 

ефективності (на 1,81 та 2,42) відмічено зниження собівартості (на 325 та 379 

грн/т) та енергоємності (на 245-679 МДж/т) вирощування. 

Встановлено, що вирощування ячменю озимого та ярого незалежно від 

строку сівби та застосування передпосівної обробки насіння тільки на фоні 

природної родючості забезпечило найвищі показники енергетичної та економічної 

ефективності. Так, рівень рентабельності за вирощування згаданих культур у 

варіанті передпосівної обробки насіння антистресом без внесення добрив 

перевищив відповідний показник при внесенні добрив дозами N30P30K30 і N60P60K60 

на 63,7; 60,1 та 47,9% і 118,5; 86,9 та 69,5%, а коефіцієнт енергетичної 

ефективності – відповідно на 0,49; 0,57 та 0,28 і 1,29; 0,85 та 0,40, що пояснюється 

зростанням витрат, пов’язаних із застосуванням добрив. 

Серед препаратів, які використовували для передпосівної обробки насіння 

ячменю, кращі результати забезпечили антистрес та реаком. 

Визначення економічних показників вирощування ячменю ярого 

плівчастого та голозерного після різних попередників свідчить, що зміна норми 

висіву позначається на ефективності вирощування культури (табл. 8.11). 

Так, вирощування ячменю ярого плівчастого після попередника соя за 

норми висіву 4,0 млн сх. зерен/га, після соняшника – за норми 4,5 млн сх. 

насінин/га, після пшениці озимої – за норми 5,5 млн/га (за найбільшої 

врожайності зерна) отримано найменшу собівартість 1 т зерна та найвищий рівень 

рентабельності, які становили 1205; 1337; 1272 грн/т та 153,7; 131,8; 143,8% 

відповідно.Вирощування ячменю ярого голозерного найефективнішим було за 

норми 5,0 млн сх. насінин/га після всіх попередників. За цих умов отримано 

найменшу собівартість 1 т вирощеного зерна (1448-1660 грн) та найвищий рівень 

рентабельності (114,2-86,8%). Встановлено, що найефективнішим виявилося 

вирощування ячменю ярого плівчастого та голозерного після попередника соя. 
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Таблиця 8.11 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування ячменю ярого 

плівчастого та голозерного залежно від попередників та норми висіву 

насіння (середнє за 2011-2013 рр.) 

Поперед- 

ник 

Норма 

висіву, 

млн 

схожих 

насінин/га 

Уро- 

жай-

ність,  

т/га 

Вироб-

ничі 

витрати 

на 1 га, 

грн 

Собі-

вартість  

1 т 

зерна, 

грн 

Рента- 

бель- 

ність, 

% 

Затрати 

сукупно

ї енергії 

на 1 га, 

МДж 

Енер- 

гоєм- 

ність  

1 т зерна, 

МДж 

Коеф. 

енерге-

тичної  

ефектив- 

ності 

Ячмінь ярий плівчастий, сорт Статок 

Соя 

4,0 3,89 4865 1251 147,9 8742 2247 7,32 

4,5 4,05 4959 1225 153,2 9224 2278 7,22 

5,0 4,19 5047 1205 157,3 9692 2313 7,11 

5,5 4,16 5077 1220 154,0 10031 2411 6,82 

6,0 4,00 5062 1265 145,0 10273 2568 6,41 

Соняшник 

4,0 3,35 4679 1397 121,9 8336 2488 6,61 

4,5 3,59 4801 1337 131,8 8878 2473 6,65 

5,0 3,55 4827 1360 128,0 9210 2594 6,34 

5,5 3,56 4871 1368 126,6 9580 2691 6,11 

6,0 3,57 4914 1376 125,2 9949 2787 5,90 

Пшениця 

озима 

4,0 3,54 4744 1340 131,3 8479 2395 6,87 

4,5 3,64 4819 1324 134,2 8916 2449 6,72 

5,0 3,68 4872 1324 134,1 9308 2529 6,50 

5,5 3,93 4998 1272 143,8 9858 2508 6,56 

6,0 3,92 5034 1284 141,4 10212 2605 6,31 

Ячмінь ярий голозерний, сорт Гатунок 

Соя 

4,0 2,97 4576 1541 101,2 8027 2703 6,09 

4,5 2,93 4601 1570 97,4 8342 2847 5,78 

5,0 3,29 4762 1448 114,2 8958 2723 6,04 

5,5 3,17 4759 1501 106,5 9214 2907 5,66 

6,0 3,14 4787 1524 103,4 9537 3037 5,42 

Соняшник 

4,0 2,79 4515 1618 91,6 7891 2828 5,82 

4,5 2,93 4601 1570 97,4 8342 2847 5,78 

5,0 2,97 4652 1566 97,9 8718 2935 5,60 

5,5 2,99 4697 1571 97,3 9078 3036 5,42 

6,0 3,01 4742 1575 96,8 9439 3136 5,25 

Пшениця 

озима 

4,0 2,62 4456 1701 82,3 7763 2963 5,55 

4,5 2,66 4508 1695 82,9 8139 3060 5,38 

5,0 2,76 4580 1660 86,8 8560 3101 5,30 

5,5 2,72 4605 1693 83,1 8875 3263 5,04 

6,0 2,69 4632 1722 80,0 9198 3419 4,81 

 

Важливим фактором підвищення рівня показників ефективності 

вирощування ячменю ярого є визначення оптимальних строків і способів 

застосування стимуляторів росту, макро- та мікродобрив. Так, незважаючи на те, 
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що найбільший врожай зерна ячмінь ярий формував у варіанті 6 на фоні внесення 

N30P30K30, проте найнижчу собівартість 1 т зерна (2030 грн), а також найвищий 

рівень рентабельності (52,7%) та коефіцієнт енергетичної ефективності (4,54) 

відмічали у варіанті 5, що передбачав обробку насіння сумішшю препаратів 

Вимпел-К (500 г/т) та Оракул насіння (1 л/т), а також обприскування посівів у 

фазі виходу в трубку препаратом Вимпел (500 г/га) (табл. 8.12). 

Таблиця 8.12 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування ячменю ярого 

сорту Галактик залежно від удобрення та використання стимуляторів росту 

рослин (середнє за 2013-2015 р.) 

Показники 
Варіанти досліду 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N30P30K30 

Урожайність, т/га 2,39 2,51 2,56 2,61 2,74 2,77 2,50 2,67 

Виробничі витрати на 1 га, грн  5096 5339 5470 5653 5562 5685 5703 6084 

Собівартість 1 т, грн 2132 2127 2137 2166 2030 2052 2281 2279 

Рівень рентабельності, % 45,4 45,7 45,1 43,1 52,7 51,0 35,9 36,0 

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж 9164 9536 9784 10033 9924 10157 10155 10916 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 3834 3799 3822 3844 3622 3667 4062 4088 

Коеф. енергетичної ефективності 4,29 4,33 4,30 4,28 4,54 4,49 4,05 4,02 

N60P60K60 

Урожайність, т/га 3,30 3,42 3,44 3,37 3,56 3,69 3,58 3,57 

Виробничі витрати на 1 га, грн  7092 7336 7456 7596 7526 7685 7759 8077 

Собівартість 1 т, грн 2149 2145 2167 2254 2114 2083 2167 2262 

Рівень рентабельності, % 44,2 44,5 43,0 37,5 46,6 48,8 43,0 37,0 

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж 11431 11803 12028 12182 12121 12432 12555 13175 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 3464 3451 3496 3615 3405 3369 3507 3690 

Коеф. енергетичної ефективності 4,75 4,77 4,71 4,55 4,83 4,88 4,69 4,46 

Примітка: 1 – контроль (без обробки насіння та обприскування посівів); 2 – обробка насіння 

препаратами Вимпел-К (500 г/т) + Оракул насіння  (1 л/т); 3 – варіант 2 + обприскування посівів 

у фазі кущіння препаратами Вимпел    (500 г/га) + Оракул мультикомплекс (1 л/га); 4 – варіант 3 

+ обприскування посівів у фазі кущіння препаратом Оракул халат міді (1 л/га); 5 – варіант 2 + 

обприскування посівів у фазі виходу в трубку препаратом Вимпел (500 г/га); 6 – варіант 3 + 

обприскування посівів у фазі виходу в трубку препаратом Вимпел (500 г/га); 7 – варіант 6 + 

обприскування посівів у фазі виходу в трубку препаратом Оракул мультикомплекс (1 л/га); 8 – 

варіант 4 + обприскування посівів у фазі виходу в трубку препаратами Вимпел (500 г/га) + 

Оракул мультикомплекс (1 л/га) + Оракул біомарганець (2 л/га). 

 

На фоні внесення N60P60K60 найбільша врожайність та ефективність 

застосування стимуляторів росту рослин виявлена у вар. 6, який передбачав 

обробку насіння сумішшю препаратів Вимпел-К (500 г/т) та Оракул насіння         
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(1 л/т), а також обприскування посівів у фазі кущіння препаратами Вимпел (500 

г/га) та Оракул мультикомплекс (1 л/га), а у фазі виходу в трубку – препаратом 

Вимпел (500 г/га). За цих умов отримували найнижчу собівартість 1 т зерна (2083 

грн), а також найвищий рівень рентабельності (48,8%) та коефіцієнт енергетичної 

ефективності (4,88). Встановлено, що найефективнішим виявилося вирощування 

ячменю ярого на фоні N30P30K30, де згадані вище показники перевищували 

значення кращого варіанту на фоні N60P60K60 на 53 грн, 3,9% та 0,66 відповідно. 

Аналіз ефективності вирощування ячменю ярого залежно від комплексної 

дії мінерального живлення, ширини міжрядь та мульчування ґрунту пожнивними 

рештками свідчить про переваги проектів з меншим рівнем енергонавантаження, 

які за незначних коливань кількості отриманої енергії забезпечували зростання 

величин коефіцієнта енергетичної ефективності та зниження енергоємності 

виробництва (табл. 8.13). 

Таблиця 8.13 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування ячменю ярого 

сорту Галактик залежно від мінерального живлення, ширини міжрядь та 

мульчування пожнивними рештками (середнє за 2012-2014 рр.) 

Показники 

Ширина міжрядь, см 

15 30 

без мульчу-

вання 

з мульчу-

ванням 

без мульчу-

вання 

з мульчу-

ванням 

N30P30K30 

Урожайність, т/га 2,60 2,71 3,08 3,15 

Виробничі витрати на 1 га, грн 5366 8605 5562 8785 

Собівартість 1 т зерна, грн 2064 3175 1806 2789 

Рентабельність, % 50,2 17,2 71,7 33,0 

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж 9567 90079 9977 90455 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 3679 33239 3239 28716 

Коеф. енергетичної ефективності 4,47 0,49 5,08 0,57 

N60P60K60 

Урожайність, т/га 2,81 3,04 3,26 3,40 

Виробничі витрати на 1 га, грн 7127 10415 7310 10562 

Собівартість 1 т зерна, грн 2536 3426 2242 3106 

Рентабельність, % 22,2 5,0 38,2 15,5 

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж 11299 91914 11684 92222 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 4021 30235 3584 27124 

Коеф. енергетичної ефективності 4,09 0,54 4,59 0,61 
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Так, сівба ячменю з міжряддями 30 см порівняно з 15 см, сприяла не тільки 

суттєвому збільшенню врожайності, а й забезпечила зниження собівартості та 

енергоємності 1 т зерна за внесення N30P30K30 на 258-386 грн та 440-4523 МДж, а 

на фоні N60P60K60 – на 294-320 грн та 437-3111 МДж відповідно, залежно від 

варіанту мульчування ґрунту. 

Встановлено, що застосування покриття поверхні ґрунту рослинними 

рештками попередника (пшениці озимої) призводило до суттєвого зростання 

матеріальних та енергетичних витрат в результаті чого рівень рентабельності та 

коефіцієнт енергетичної ефективності за сівби ячменю з міжряддями 15 і 30 см за 

внесення N30P30K30 поступався аналогічним величинам показника у варіанті без 

використання соломи на 2,9% та 9,1 МДж і 2,2% та 8,9 МДж, а на фоні N60P60K60 – 

на 4,5% та 7,6 МДж і 2,5% та 7,5 МДж. 

Таким чином застосування добрив і мульчування у технології вирощування 

відзначалися позитивною дією лише на зміну загального стану рослин у посівах 

та врожайності їх зерна. Що стосується величини витрат коштів та енергії у 

згаданих елементів технології позитивного впливу порівняно з контролем на ці 

показники не мали, істотно поступаючись проектам без застосування засобів 

інтенсифікації та ресурсозаощадження, що пояснюється високою вартістю їх 

використання. 

Аналіз ефективності вирощування ячменю ярого свідчить, що економічні та 

енергетичні показники залежали від продуктивності посівів і системи їх 

живлення. Так, внесення мінеральних та органічних добрив поряд зі збільшенням 

врожайності зерна, виробничих витрат (на 803-870 грн), собівартості (на 35-91 

грн/т) затрат сукупної енергії (на 823-3231 МДж/га) забезпечило також зростання 

коефіцієнта енергетичної ефективності (на 0,21 при удобренні біогумусом) 

порівняно з варіантом без застосування добрив (табл. 8.14). 

Розрахунковим шляхом також було встановлено, що при використанні 

безводного аміаку (N30) собівартість 1 т зерна виявилася навіть на 17 грн меншою 

ніж на контролі, а енергоємність 1 т зерна при застосуванні біогумусу, які вивчали 

в досліді виявилася меншою (на 95 МДж) за варіант без добрив.  
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Таблиця 8.14 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування ячменю ярого 

(сорт Донецький 14) залежно від застосування органічних та мінеральних 

добрив (середнє за 2012-2014 рр.) 

Показники 

Варіанти досліду 

без 

добрив 

аміачна 

селітра (N30) 

аміак без-

водний (N30) 

біогумус 

(250 кг/га) 

Урожайність, т/га 2,89 3,48 3,57 3,30 

Виробничі витрати на 1 га, грн 3661 4531 4464 4481 

Собівартість 1 т зерна, грн 1267 1302 1250 1358 

Рентабельність, % 144,7 138,1 147,9 128,3 

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж 8017 11137 11248 8840 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 2774 3200 3151 2679 

Коефіцієнт енергетичної ефективності 5,93 5,14 5,22 6,14 

 

За внесення аміачної селітри та безводного аміаку дозою N30 коефіцієнт 

енергетичної ефективності був меншим за контроль на 0,79 та 0,71 відповідно. 

Порівняльна оцінка ефективності комплексної дії досліджуваних факторів у 

проектах технологій вирощування ячменю підтвердило встановлені в попередніх 

дослідженнях закономірності ефективності варіантів технології, а також виявило 

тенденцію переваги комплексного їх застосування. 

 

8.4 Економічна та біоенергетична ефективність вирощування вівса 

Удосконалення сучасних технологій вирощування вівса базується на 

покращенні таких їх складових, які б незалежно від рівня використання 

матеріальних ресурсів та енергетичних витрат забезпечували таке зростання 

величини прибутку та отриманої енергії, і давало б змогу забезпечувати 

високорентабельне його виробництво незалежно від умов вирощування і 

кон’юнктури ринку зерна, завдяки оптимізації структури витрат і збільшенню 

валових зборів зернової продукції, перш за все, шляхом якнайповнішого 

розкриття адаптивності сучасних сортів. 

Проведений аналіз ефективності вирощування різних сортів вівса з метою 

виявлення потенціалу продуктивності рослин різних морфотипів, показав певні 

відмінності економічних та енергетичних характеристик (табл. 8.15). 
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Таблиця 8.15 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування різних сортів вівса 

(середнє за 2011-2015 рр.) 

Сорт 

Уро-

жай- 

ність, 

т/га 

Вироб-

ничі вит-

рати на 1 

га, грн 

Собівар- 

тість 1 т 

зерна, 

грн 

Рівень 

рента- 

бель-

ності, % 

Затрати 

сукупної 

енергії на 

1 га, МДж 

Енерго- 

ємкість 1  

т зерна, 

МДж 

Коеф. енер-

гетичної 

ефек- 

тивності 

Бусол 3,27 4795 1466 63,7 9066 2773 5,83 

Ірен 3,26 4791 1470 63,3 9058 2779 5,82 

Самуель 2,53 4534 1792 33,9 8480 3352 4,82 

Синельниківський 1321 2,94 4679 1591 50,8 8805 2995 5,40 

Скарб України 2,74 4608 1682 42,7 8647 3156 5,12 

Скакун 2,97 4689 1579 52,0 8829 2973 5,44 

Спурт 3,21 4774 1487 61,4 9019 2810 5,75 

Стерно 3,10 4735 1527 57,1 8932 2881 5,61 

 

Як свідчать отримані результати аналізу економічної ефективності за 

однакових умов рівень виробничих витрат при вирощуванні вівса варіював від 

4534-4608 грн/га у сортів: Скарб України та Самуель (голозерні) з огляду на 

найнижчу їх врожайність (2,53-2,74 т/га) до 4735-4795 грн/га у сортів: Бусол, Ірен,  

Спурт та Стерно, які забезпечили за роки досліджень найвищий рівень 

врожайності зерна – 3,10-3,27 т/га. Відмічено, що попри значні виробничі витрати 

на вирощування у останніх сортів вівса собівартість 1 т зерна була найнижчою 

(1466-1527 грн), що забезпечило найвищий рівень рентабельності виробництва – 

57,1-63,7%. 

Що стосується енергетичної ефективності, то тут варто відзначити 

наступне. Виробничі витрати відповідним чином вплинули на показники затрат 

сукупної енергії, які найбільших значень набували у вже згаданих (найбільш 

врожайних) сортів і варіювали від 8932 до 9066 МДж/га, знижуючи енергоємність 

1 т зерна до 2773-2881 МДж. Коефіцієнт енергетичної ефективності при цьому 

знаходився на рівні 5,61-5,83 і в 1,10-1,21 разів перевищував відповідний 

показник, розрахований для сортів з найменшою в досліді врожайністю зерна. 

Аналіз ефективності вирощування вівса голозерного свідчить, що вона 

залежала від його врожайності, попередників та удобрення (табл. 8.16). 
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Таблиця 8.16 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування вівса голозерного 

сорту Скарб України залежно від попередників та удобрення (2013-2015 рр.) 

Варіант досліду 

Уро-

жай- 

ність, 

т/га 

Вироб-

ничі 

витрати 

на 1 га, 

грн 

Собі- 

вар-  

тість 1 т 

зерна, 

грн 

Рівень 

рента- 

бель-

ності, 

% 

Затрати 

сукупної 

енергії 

на 1 га, 

МДж 

Енерго- 

ємкість 

1 т 

зерна, 

МДж 

Коеф. 

енерге- 

тичної 

ефек- 

тивності 
Попередник – пшениця озима 

Без добрив (контроль) 2,62 3694 1410 70,2 7936 3029 5,34 

N20P20K20 2,85 4921 1727 39,0 9211 3232 5,00 

N40P40K40 2,96 6083 2055 16,8 10344 3495 4,63 

N30 2,98 4603 1545 55,4 11112 3729 4,34 

N20P20K20+ N30 3,06 5770 1886 27,3 12256 4005 4,04 

N40P40K40+N30 3,24 6960 2148 11,7 13451 4151 3,89 

Реаком 2,74 3986 1455 65,0 8982 3278 4,93 

N20P20K20+ реаком 2,90 5186 1788 34,2 10196 3516 4,60 

N40P40K40+ реаком 2,97 6331 2132 12,6 11294 3803 4,25 

N30+ реаком 3,04 4872 1603 49,8 12106 3982 4,06 

N20P20K20+N30+ реаком 3,17 6059 1911 25,6 13294 4194 3,86 

N40P40K40+N30+ реаком 3,29 7225 2196 9,3 14436 4388 3,68 

Попередник – кукурудза 

Без добрив (контроль) 2,37 3800 1603 49,7 8124 3428 4,72 

N20P20K20 2,81 5119 1822 31,8 9594 3414 4,74 

N40P40K40 2,92 6282 2151 11,6 10729 3674 4,40 

N30 2,81 4748 1690 42,0 11381 4050 3,99 

N20P20K20+ N30 3,11 6008 1932 24,2 12724 4091 3,95 

N40P40K40+N30 3,28 7197 2194 9,4 13913 4242 3,81 

Реаком 2,57 4128 1606 49,4 9245 3597 4,49 

N20P20K20+ реаком 2,87 5388 1877 27,8 10589 3689 4,38 

N40P40K40+ реаком 3,00 6560 2187 9,8 11742 3914 4,13 

N30+ реаком 2,86 5013 1753 36,9 12367 4324 3,74 

N20P20K20+N30+ реаком 3,24 6307 1946 23,3 13782 4254 3,80 

N40P40K40+N30+ реаком 3,39 7487 2208 8,7 14953 4411 3,67 

Попередник – соняшник 

Без добрив (контроль) 2,15 3730 1735 38,4 7973 3708 4,36 

N20P20K20 2,38 4963 2086 15,1 9258 3890 4,16 

N40P40K40 2,67 6206 2324 3,3 10562 3956 4,09 

N30 2,50 4645 1858 29,2 11156 4462 3,62 

N20P20K20+ N30 2,68 5857 2185 9,8 12395 4625 3,50 

N40P40K40+N30 3,25 7221 2222 8,0 13956 4294 3,77 

Реаком 2,40 4082 1701 41,1 9144 3810 4,24 

N20P20K20+ реаком 2,49 5255 2111 13,7 10300 4137 3,91 

N40P40K40+ реаком 2,68 6455 2408 -0,4 11512 4295 3,76 

N30+ реаком 2,68 4967 1853 29,5 12262 4576 3,53 

N20P20K20+N30+ реаком 2,79 6149 2204 8,9 13437 4816 3,36 

N40P40K40+N30+ реаком 3,05 7378 2419 -0,8 14713 4824 3,35 
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Так, незважаючи на те, що найбільший врожай зерна овес після всіх 

попередників формував у варіанті внесення N40P40K40 з локальним підживленням 

рослин у фазі кущіння N30 та обприскуванням посівів реакомом наприкінці фази 

кущіння, проте ефективність застосування згаданих елементів агротехніки не 

підтверджувалося економічними та енергетичними розрахунками.  У 

контрольному варіанті (без добрив) відмічали найнижчу собівартість 1 т зерна, а 

також найвищий рівень рентабельності та коефіцієнт енергетичної ефективності. 

Близькі за значенням згадані показники були за обприскування посівів реакомом 

наприкінці фази кущіння, які поступалися варіанту без  застосування добрив і 

реакому після попередника пшениця озима на 45 грн, 5,2% та 0,41, а після 

кукурудзи і соняшника – відповідно на 3 грн, 0,3% та 0,23 і 34 грн, 2,7% та 0,12. 

Встановлено, що найефективнішим виявилося вирощування вівса голозерного 

після попередника пшениця озима. 

Як свідчать отримані результати оптимізація сортового складу, а також 

мінерального живлення шляхом використання ефективних доз і строків внесення 

мінеральних добрив та вибір кращого попередника сприяє формуванню різного 

рівня врожайності сортів вівса та забезпечує неоднакову економічну та 

енергетичну ефективність його вирощування. 

 

Висновки до розділу 8 

Таким чином найбільший економічний та енергетичний ефект відмічено за 

вирощування сортів пшениці озимої: Супутниця,  Співанка, Заможність,  Подяка,  

Господиня,  Вдала,  Годувальниця одеська та  Литанівка, що забезпечило 

найнижчу собівартість 1 т зерна (825-907 грн) та найвищий рівень рентабельності 

виробництва – 275,6-310,9%, а коефіцієнт енергетичної ефективності (9,73-10,57) 

в 1,36 разів перевищував відповідний показник, розрахований для сортів з 

найменшою в досліді врожайністю зерна. Серед зразків пшениці ярої найнижчою 

собівартістю 1 т зерна (2943-3047 грн) та найвищим рівнем рентабельності (31,3-

35,9%) і коефіцієнтом енергетичної ефективності (3,61-3,73)  характеризувалися 

сорти: Нащадок (тверда), Харківська 30 (м’яка), Спадщина (тверда). 
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Найбільший економічний та енергетичний ефект відмічено за ранньої сівби 

пшениці ярої на глибину 5-6 см, що  забезпечила найнижчу собівартість 1 т зерна, 

а також найвищий рівень рентабельності виробництва та коефіцієнт енергетичної 

ефективності, які у сорту Спадщина (тверда) становили: 2287 грн; 74,9% та 4,73, а 

у сорту Харківська 30 (м’яка) – 1632 грн; 145,0% та 5,22. За використання 

захисного комплексу (тілт 250 ЕС + агат 25 К + гранстар 75) незважаючи на 

збільшення виробничих витрат та затрат сукупної енергії у згаданих сортів 

відмічали зниження собівартості 1 т зерна на 530 і 498 грн, енергоємності 

виробництва – на 1098 і 989 МДж/т, на фоні зростання рівня рентабельності та 

коефіцієнта енергетичної ефективності відповідно по сортах на 18,5 і 24,3% та 

0,75 і 0,92. Найменші виробничі витрати та затрати сукупної енергії відмічали за 

норми висіву 4 млн/га, що знизило енергоємність 1 т зерна (до 4570-5305 МДж) та 

збільшило коефіцієнт енергетичної ефективності (до 3,14-3,65). Разом з тим, 

найнижча собівартість (2851-3198 грн/т) та найвищий рівень рентабельності (25,1-

40,3) відмічали за норми 5 млн/га. 

Комплексне застосування препарату Е.К.О. Стим Premium для обробки 

насіння пшениці ярої (1 л/т) та обприскування її посівів у фазі кущіння (1 л/га) 

забезпечило зменшення собівартості та енергоємності 1 т зерна на фоні N20P20K20 

на 149 грн та 182 МДж, а також зростання рівня рентабельності та коефіцієнта 

енергетичної ефективності на 6,2% та 0,13, а на фоні N40P40K40 – відповідно на  

234 грн та 271МДж, а також  8,4% та 0,20 порівняно з контрольним варіантом (без 

застосування Е.К.О. Стим Premium). Близькими за ефективністю використання 

згаданого стимулятору росту був варіант, який передбачав лише обробку насіння 

на фоні N20P20K20, а на фоні N40P40K40 – лише обприскування посівів у фазі 

кущіння. При цьому вищий економічний ефект все ж отримано на фоні внесення 

N20P20K20. 

Встановлено, що при використанні безводного аміаку (N30) собівартість 1 т 

зерна була на 187-249 грн меншою, а рівень рентабельності на 15,1-19,6% вищий 

ніж за удобрення аміачною селітрою та біогумусом. 

За вирощування, сортів ячменю озимого: Трудівник, Зимовий, Селена стар, 
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Борисфен, Майстер та Достойний собівартість 1 т зерна була найнижчою (948-

1019 грн), що забезпечило найвищий рівень рентабельності виробництва – 223,9-

248,0%. Коефіцієнт енергетичної ефективності при цьому знаходився на рівні 

8,82-9,40 і в 1,11-1,42 разів перевищував відповідний показник, розрахований для 

сортів з найменшою в досліді врожайністю зерна. Серед сортів ячменю ярого 

найбільшу ефективність мали: Лука, Алегро, Аватар, Аграрій, Статок, Сталкер, 

Крок, Всесвіт та Доказ, що характеризувалися найнижчою собівартістю 1 т зерна 

(1336-1480 грн) та найвищим рівнем рентабельності – 109,5-132,1% і коефіцієнта 

енергетичної ефективності (до 5,88-6,48). 

За сівби ячменю озимого восени на фоні природної родючості, порівняно із 

весняною сівбою його та ячменю ярого, поряд зі збільшенням виробничих витрат 

(на 212 та 125 грн), рівня рентабельності (на 77,5 та 101,1%) та зростання 

коефіцієнта енергетичної ефективності (на 1,81 та 2,42) відмічено зниження 

собівартості (на 325 та 379 грн/т) та енергоємності (на 245-679 МДж/т) 

вирощування. Рівень рентабельності за вирощування згаданих культур у варіанті 

передпосівної обробки насіння антистресом без внесення добрив перевищив 

відповідний показник при внесенні добрив дозами N30P30K30 і N60P60K60 на 63,7; 60,1 

та 47,9% і 118,5; 86,9 та 69,5%, а коефіцієнт енергетичної ефективності – 

відповідно на 0,49; 0,57 та 0,28 і 1,29; 0,85 та 0,40. 

За вирощування ячменю ярого плівчастого після попередника соя за норми 

висіву 4,0 млн. сх. зерен/га, після соняшника – за норми 4,5 млн/га, після пшениці 

озимої – за норми 5,5 млн/га отримано найменшу собівартість 1 т зерна та 

найвищий рівень рентабельності, які становили 1205; 1337; 1272 грн/т та 153,7; 

131,8; 143,8% відповідно. Вирощування ячменю ярого голозерного 

найефективнішим було за норми 5,0 млн/га після всіх попередників. 

При застосуванні стимуляторів росту рослин найнижчу собівартість 1 т 

зерна (2030 грн) та найвищий рівень рентабельності (52,7%) і коефіцієнт 

енергетичної ефективності (4,54) відмічали у варіанті обробки насіння сумішшю 

препаратів Вимпел-К (500 г/т) та Оракул насіння (1 л/т) та обприскування посівів 

у фазі виходу в трубку препаратом Вимпел (500 г/га) за внесення N30P30K30. 



259 

 

Сівба ячменю з міжряддями 30 см порівняно з 15 см, забезпечила зниження 

собівартості та енергоємності 1 т зерна за внесення N30P30K30 на 258-386 грн та 

440-4523 МДж, а на фоні N60P60K60 – на 294-320 грн та 437-3111 МДж відповідно, 

залежно від варіанту використання мульчування ґрунту. Застосування покриття 

поверхні ґрунту рослинними рештками попередника (пшениці озимої) призводило 

до суттєвого зростання матеріальних та енергетичних витрат в результаті чого 

рівень рентабельності та коефіцієнт енергетичної ефективності за сівби ячменю з 

міжряддями 15 і 30 см за внесення N30P30K30 поступався аналогічним величинам 

показника у варіанті без використання соломи на 2,9% та 9,1 МДж і 2,2% та 8,9 

МДж, а на фоні N60P60K60 – на 4,5% та 7,6 МДж і 2,5% та 7,5 МДж. 

При використанні безводного аміаку (N30) собівартість 1 т зерна ячменю 

ярого виявилася навіть на 17 грн меншою ніж на контролі, а енергоємність 1 т 

зерна при застосуванні біогумусу, була навіть меншою на 95 МДж за варіант без 

застосування добрив. За внесення аміачної селітри та безводного аміаку дозою N30 

коефіцієнт енергетичної ефективності був меншим за контроль на 0,79 та 0,71 

відповідно. 

Встановлено, що найефективнішим є вирощування вівса з використанням у 

технологічному циклі сортів: Бусол, Ірен, Спурт та Стерно, які за роки досліджень 

забезпечили найвищий рівень врожайності зерна за найнижчої собівартості 1 т 

зерна (1466-1527 грн) та найвищого рівня рентабельності виробництва – 57,1-

63,7%. Коефіцієнт енергетичної ефективності при цьому знаходився на рівні 5,61-

5,83 і в 1,10-1,21 разів перевищував відповідний показник, розрахований для 

сортів з найменшою в досліді врожайністю зерна. 

За вирощування вівса голозерного без застосування добрив відмічали 

найнижчу собівартість 1 т зерна, а також найвищий рівень рентабельності та 

коефіцієнт енергетичної ефективності. Близькі за значенням згадані показники 

були за обприскування посівів реакомом наприкінці фази кущіння, які 

поступалися варіанту без застосування добрив і реакому після попередника 

пшениця озима лише на 45 грн, 5,2% та 0,41, а після кукурудзи і соняшника – 

відповідно на 3 грн, 0,3% та 0,23 і 34 грн, 2,7% та 0,12. 
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Саме висока вартість та енергоємність добрив виявилася визначальним 

фактором існування тенденції зростання енерговитрат на формування одиниці 

врожаю і зниження рівня рентабельності та коефіцієнта енергетичної 

ефективності у проектах технології з їхнім використанням, що вимагає пошуку 

таких їх форм, способів і строків застосування, які б сприяли зниженню витратної 

складової. Разом з тим, дія РРР і біопрепаратів забезпечила кращі енергетичні 

показники, що свідчить про вищу енергетичну обґрунтованість використання цих 

препаратів у технологіях вирощування ячменю озимого і ярого. 

Таким чином, технології вирощування озимих та ярих зернових культур, які 

передбачають внесення мінеральних добрив не забезпечили вищого рівня 

рентабельності та коефіцієнта енергетичної ефективності і відповідно зниження 

рівня витрат енергії на формування одиниці врожаю порівняно з контрольними 

(без добрив) проектами. Що стосується ефективності застосування РРР і 

біопрепаратів, то як і на фоні хімічного захисту рослин, цей агротехнічний 

прийом забезпечував переваги за енергетичними показниками при взаємодії з 

фонами удобрення. 

Отже, вирощування озимих та ярих зернових культур забезпечує істотне 

зростання кількості отриманої з урожаєм енергії, проте висока енергоємність 

окремих складових технології (добрива), що не супроводжується відповідним 

приростом енергії з урожаєм, обумовлює збільшення енерговитратності 

технологій вирощування і зниження її економічної та енергетичної ефективності. 

В цілому ж проекти технологій вирощування із комплексним застосуванням всіх 

досліджуваних факторів значно поступалися контрольним як за рівнем витрат, так 

і за величиною коефіцієнта енергетичної ефективності.  
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РОЗДІЛ 9 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І СІВБИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

Виробничу перевірку доцільності використання мілкого та нульового 

обробітку ґрунту та сівби пшениці озимої проводили у ДП ДГ «Дніпро» ІЗГ 

УААН Солонянського району Дніпропетровської області (поле №7, відділок 

№2) впродовж 2008-2010 рр. у ланці сівозміни: горох-озима пшениця-соняшник 

спільно з лабораторіями: природоохоронних систем обробітку ґрунту та 

захисту рослин. Економічний аналіз досліджуваних агроприйомів 

розраховували разом з лабораторією економіки. 

Впродовж 2008-2009 рр. досліджували ефективність наступних 

технологічних схем вирощування озимої пшениці сорту Куяльник: 1 – нульовий 

обробіток, сівба з використанням посівного комплексу АТД-6.35; 2 – мілкий 

обробіток, сівба АТД – 6.35; 3 – мілкий обробіток, сівба СЗ – 3,6. У варіанті 1 

після збирання попередника та відростання бур’янів (серпень місяць) внесена 

суміш гербіцидів (вулкан – 4 л/га + естерон – 1 л/га). Технологія мілкого 

обробітку (вар. 2 і 3) включала дискування ґрунту БДТ-7 на 8-10 см, безполицеве 

розпушування комбінованим агрегатом КР-4,5 на 10-12 см, передпосівну 

культивацію КПС-4 на 6-8 см. Інші елементи агротехніки – загальноприйняті для 

зони Степу. 

Сівба пшениці озимої сорту Куяльник нормою 5 млн шт. сх. насінин/га 

проведена 1 жовтня 2008 року. Наприкінці фази кущіння рослин навесні 2009 р. 

посіви були підживлені аміачною селітрою (N30) локально. 

Погодні умови 2008-2009 рр. були сприятливими для вирощування пшениці 

озимої. Рясні дощі у другій половині вересня створили добрі передумови для 

одержання повноцінних сходів і укорінення рослин. Жовтень і листопад 

відзначались підвищеним температурним режимом повітря, ПОВ озимини 

відмічено лише 8 грудня. Перезимівля посівів пройшла успішно. Початок весни 
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2009 р. видався прохолодним, квітень був посушливим, але завдяки опадам, що 

випали у травні пшениця озима добре розвивалась і сформувала порівняно 

високий урожай зерна. 

 

9.1. Агрофізичні властивості та вологість ґрунту 

Структурний стан чорнозему звичайного, визначений перед сівбою пшениці 

озимої та у фазі весняного кущіння рослин, характеризувався як відмінний. При 

цьому він мало змінювався під впливом різних технологічних схем допосівної 

підготовки поля і сівби. Кількість агрономічно цінних агрегатів розміром 10-0,25 

мм в орному шарі по варіантах досліду в цей час становила відповідно 91-93 та 

85-86%, а вміст пилуватих фракцій (<0,25 мм) не перевищував 5%. Аналіз зразків, 

відібраних перед збиранням урожаю, засвідчив наявність в ґрунті на нульовому 

агрофоні великої кількості (25,4 %) брилуватих окремостей діаметром понад 10 

мм, що обумовило зменшення тут вмісту агрономічно корисних часток розміром 

10-0,25 мм (на 9,4-12,2%) і коефіцієнта структурності (в 1,4-2,0 раза) порівняно з 

ділянками мілкого обробітку ґрунту (дод. Л). 

Встановлено, що восени перед сівбою озимини щільність верхнього (0-10 

см) шару ґрунту на необроблених ділянках була вищою, ніж на мілко 

розпушеному фоні, однак не виходила за межі оптимально допустимих величин 

(1,30 г/см³). Проведення трьох технологічних операцій в допосівний період на 

варіантах мілкого обробітку ґрунту обумовлює формування щільнішого прошарку 

10-30 см. На час ВВВ спостерігалось незначне зменшення показників об’ємної 

маси орного шару у порівнянні з першим визначенням, але вищеописана 

закономірність зберігалась. У фазі повної стиглості зерна при зневодненні орного 

шару ґрунт був надмірно ущільненим, особливо на ділянках, де проводили пряму 

сівбу АТД-6.35 (1,38 проти 1,32-1,33 г/см³ за мілкого обробітку). 

Твердість орного шару ґрунту на час сівби, кущіння та  збирання озимої 

культури в усіх випадках перевищувала умовний оптимум 10 кг/см² (по мілкому 

обробітку в 1,3-2,0, по нульовому – 1,7-2,1 раза), однак була нижчою за критичну 

межу 25 кг/см². Зростання опору ґрунту не приводило до пригнічення рослин, 
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тому, що можливі негативи цього явища нівелювались, на наш погляд, за рахунок 

оптимізації структурного стану і вологості чорнозему. 

Запаси продуктивної вологи у посівному і орному шарах ґрунту станом на 1 

жовтня 2008 р. за мілкого обробітку становили відповідно 9,9-10,2 та 36,4-37,5, а 

за нульового – 14,8 і 42,6 мм (табл. 9.1). 

Таблиця 9.1 

Запаси продуктивної вологи в ґрунті під пшеницею озимою залежно від 

способу обробітку і сівби, мм 

Технологія обробітку ґрунту і сівби Шари  ґрунту, см Сівба ВВВ Збирання 

Нульовий обробіток 

(сівба АТД-6.35) 

0-10 14,8 9,2 3,7 

0-30 42,6 34,1 -2,4 

0-50 56,9 61,3 -10,0 

50-100 13,8 57,8 -20,5 

0-100 70,7 119,1 -30,5 

Мілкий обробіток  

(сівба АТД-6.35) 

0-10 10,2 9,0 4,5 

0-30 37,5 34,9 -0,2 

0-50 61,8 63,5 -7,5 

50-100 9,9 56,1 -17,9 

0-100 71,7 119,6 -25,4 

Мілкий обробіток 

 (сівба СЗ-3,6) 

0-10 9,9 10,2 5,9 

0-30 36,4 36,5 1,3 

0-50 62,1 60,4 -4,3 

50-100 10,0 58,4 -17,8 

0-100 72,1 118,8 -22,1 

 

Тобто необроблений агрофон краще утримував атмосферні опади саме у 

верхньому шарі 0-10 см, що є визначальним з точки зору одержання повноцінних 

сходів, укорінення і розвитку рослин пшениці озимої на початку вегетації. В 

метровому шарі вміст вологи мало різнився по варіантах досліду і становив 71-72 

мм (близько 60% багаторічної норми). 

За ХПР, незалежно від способів підготовки ґрунту і сівби, відбулось 

поповнення запасів продуктивної вологи в шарі 0-100 см до рівня 119-120 мм. 

Рясні дощі у травні суттєво покращили водний режим чорнозему, тому посіви 

були добре забезпечені водою майже до кінця червня. На час достигання зернова 

культура повністю використала наявну ґрунтову вологу, що пояснюється 

формуванням значної вегетативної маси і порівняно високого врожаю зерна. 
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9.2. Поживний режим 

Результати аналізів ґрунтових зразків відібраних перед сівбою озимини 

свідчать про достатній рівень забезпечення ґрунту основними елементами 

живлення (табл. 9.2). 

Таблиця 9.2 

Середньозважений вміст елементів живлення у ґрунті перед сівбою пшениці 

озимої, мг/кг 

Шар  

ґрунту,  

см 

N-NО3 
Р2О5 К2О 

без 

компостування  

після 

компостування 

енергія 

нітрифікації за Чириковим 

0-10 22,0 37,3 15,3 142 134 

10-20 15,4 33,6 18,2 126 113 

20-30 12,7 18,0 5,3 91 92 

0-30 16,7 29,6 12,9 120 113 

 

Фоновий середньозважений вміст азоту нітратів в орному шарі ґрунту 

становив 16,7, рухомих форм фосфору – 120, калію – 113 мг/кг і характеризувався 

як середній та підвищений. Слід відзначити і більш високі значення N-NО3 і К2О 

(22,0 і 134 мг/кг) у верхньому горизонті (0-10 см), згідно яким рівень 

забезпечення даними елементами відповідає підвищеному та високому. Ґрунт має 

і достатні потенційні можливості поповнення запасів доступного рослинам азоту 

за рахунок процесу нітрифікації, про що свідчать показники її енергії в орному 

шарі на рівні 12,9 мг/кг. Це дозволить при сприятливих умовах додатково 

мобілізувати близько 50 кг/га азоту. 

В цілому, розрахунки показують, що наявні запаси азоту нітратів у шарі 0-

30 см перед сівбою були на рівні 62 кг/га, а з урахуванням шару 30-60 см – 

досягали 120 кг/га. Такої кількості даного елементу у ґрунті цілком достатньо для 

росту і розвитку рослин в осінній період вегетації. Опади осінньо-зимового 

періоду спричинили перерозподіл вмісту нітратного азоту по профілю ґрунту 

внаслідок його міграції з вологою. Навесні на всіх варіантах досліду в зоні 

активного функціонування кореневої системи пшениці озимої (0-60 см) вміст 

нітратів був низьким (6,3-8,3 мг/кг) (табл. 9.3). 
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Таблиця 9.3 

Розподіл вмісту азоту нітратів по профілю ґрунту під посівами пшениці 

озимої навесні 

Шар  

ґрунту,  

см 

Нульовий обробіток 

(сівба АТД-6.35) 

Мілкий обробіток  

(сівба АТД-6.35) 

Мілкий обробіток  

(сівба – СЗ-3,6) 

мг/кг кг/га мг/кг кг/га мг/кг кг/га 

0-20 8,2 20 8,0 19 8,3 20 

20-40 7,8 20 7,0 18 8,0 20 

40-60 7,3 18 6,3 16 7,3 18 

60-80 8,9 24 9,2 25 10,0 27 

80-100 12,3 34 11,0 30 13,2 37 

0-60 - 58 - 53 - 58 

60-100 - 58 - 55 - 64 

0-100 - 116 - 108 - 122 

 

Починаючи з шару 60-80 см спостерігалась тенденція підвищення їх вмісту, 

а в шарі 80-100 см кількість нітратів зростала до 11,0-13,2 мг/кг, що відповідає 

середньому рівню забезпечення. Очевидно, нітрати були промиті за межу 100 см. 

Їх запаси у шарі 0-60 см складали 53-58 кг/га, 60-100 см – 55-64 кг/га, або 

відповідно 48-50 та 50-52% відносно шару 0-100 см. 

Дослідження поживного режиму ґрунту впродовж весняно-літнього періоду 

вегетації озимини дозволили констатувати деякі його зміни, що в більшій мірі 

пов’язано як з особливостями живлення культури та потреби в тому чи іншому 

елементі у певній фазі розвитку, так і з специфікою їх поведінки в ґрунті. При 

цьому, суттєвих розбіжностей між варіантами обробітку ґрунту не зафіксовано, а 

відмічені тенденції проявлялись практично в однаковій мірі. 

Спостереження за азотним режимом свідчать, що найменша кількість N-

NО3 була зафіксована у фазі виходу в трубку, на яку припадає пік споживання 

елементу. Вміст азоту в орному шарі становив 7,7-8,1 мг/кг ґрунту і 

класифікувався як низький (табл. 9.4). 

Вже у фазі колосіння відбувається незначне підвищення вмісту азоту 

нітратів у ґрунті до 8,1-8,8 мг/кг, а у фазу повної стиглості зерна – до 9,5-9,9 мг/кг. 

Слід відзначити, що у горизонті 0-10 см його значення знаходились на рівні 11,2-

12,5 мг/кг і відповідали середньому забезпеченню. 
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Таблиця 9.4 

Динаміка вмісту основних елементів живлення в ґрунті за вегетаційний 

період озимої пшениці, мг/кг 

Варіант 
Шар ґрунту, 

см 

Фаза розвитку 

вихід у трубку колосіння повна стиглість  

Нітратний азот 

Нульовий 

обробіток 

(сівба АТД-6.35) 

0-10 8,6 9,3 11,2 

10-20 7,8 8,7 9,3 

20-30 8,0 8,3 9,0 

0-30 8,1 8,8 9,8 

Мілкий 

обробіток  

(сівба АТД-6.35) 

0-10 7,8 8,4 11,3 

10-20 8,2 8,2 9,3 

20-30 7,1 8,0 9,1 

0-30 7,7 8,2 9,9 

Мілкий 

обробіток 

 (сівба СЗ-3,6) 

0-10 8,7 8,5 12,5 

10-20 7,9 7,9 8,7 

20-30 7,6 8,0 7,4 

0-30 8,1 8,1 9,5 

Рухомий фосфор 

Нульовий 

обробіток 

(сівба АТД-6.35) 

0-10 143 131 116 

10-20 120 121 114 

20-30 110 107 114 

0-30 124 120 115 

Мілкий 

обробіток  

(сівба АТД-6.35) 

0-10 133 127 122 

10-20 126 116 119 

20-30 120 108 110 

0-30 126 117 120 

Мілкий 

обробіток 

 (сівба СЗ-3,6) 

0-10 130 126 121 

10-20 118 111 117 

20-30 108 111 111 

0-30 119 116 116 

Обмінний калій 

Нульовий 

обробіток 

(сівба АТД-6.35) 

0-10 131 131 116 

10-20 125 116 97 

20-30 110 100 91 

0-30 125 117 101 

Мілкий 

обробіток  

(сівба АТД-6.35) 

0-10 122 122 112 

10-20 122 109 100 

20-30 106 94 91 

0-30 120 108 101 

Мілкий 

обробіток 

 (сівба СЗ-3,6) 

0-10 125 122 118 

10-20 112 106 97 

20-30 106 91 85 

0-30 114 106 100 

 

За вегетаційний період пшениці озимої також відбувались зміни 
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фосфатного та калійного режимів ґрунту. 

Проявлялась тенденція зниження рухомих форм фосфору та калію, але в 

межах певної градації забезпечення ними орного шару. Так, вміст доступних 

рослинам Р2О5 та К2О знижувався відповідно від 119-124 та 114-125 мг/кг у фазі 

виходу в трубку до 115-120 та 100-101 мг/кг у фазі повної стиглості. Таку 

динаміку цих елементів у ґрунті можна пояснити як їх активним споживанням 

рослинами, так і частковим переходом у фіксовані та необмінні форми при 

дефіциті вологи. 

Відомо, що рослини є своєрідним індикатором і чутливо реагують як на 

дефіцит, так і надлишок будь якого фактору життєдіяльності. В свою чергу, їх 

хімічний склад у повній мірі характеризує умови живлення. Так, за результатами 

листкової діагностики, проведеної у фазі колосіння, вміст азоту (3,75-3,85%) і 

фосфору (0,79-0,82%) відповідав високому рівню, калію (0,35-0,36%) – 

знаходився на межі середнього-підвищеного. Оптимальне співвідношення між 

азотом і фосфором свідчить про збалансоване живлення пшениці і створення 

передумов для формування високоякісного зерна (табл. 9.5). 

Таблиця 9.5 

Хімічний склад рослин і зерна пшениці озимої, % 

Варіант 
Рослини (фаза колосіння) Зерно 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Нульовий обробіток (сівба АТД-6.35) 3,85 0,82 2,41 2,52 1,02 0,55 

Мілкий обробіток (сівба АТД-6.35) 3,85 0,82 2,44 2,73 1,00 0,55 

Мілкий обробіток (сівба СЗ-3,6) 3,75 0,79 2,41 2,30 1,01 0,45 

 

Аналіз зерна пшениці озимої у фазі повної стиглості показав, що вміст азоту 

у зразках варіантів 1 і 2 був висщим порівняно з варіантом 3 і становив відповідно 

2,52-2,73 та 2,30%. Вміст фосфору і калію не зазнав суттєвих змін та знаходився в 

межах 1,0-1,02 та 0,45-0,55%. 

В умовах року пшениця озима сформувала врожай зерна на рівні 5,46-5,62 

т/га. Відповідно такій кількості зерна винос азоту досягав 164-169, фосфору – 66-

67, а калію – 153-157 кг/га. 

Таким чином, за результатами досліджень, суттєвих змін між варіантами 
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досліду по вивченню впливу технологій обробітку на ефективну родючість ґрунту 

та хімічний склад рослин не встановлено. Окремі тенденції, які вдалось 

зафіксувати, мають загальний характер. 

 

9.3. Фітосанітарний стан посівів 

За методикою лабораторії боротьби з бур´янами ІЗГ здійснювалося 

вивчення впливу мінімального обробітку ґрунту на розвиток і поширення 

бур’янів у посівах пшениці озимої. Результати першого обліку забур’яненості, 

проведеного наприкінці фази кущіння – початку виходу в трубку (17.04.09 р.) 

свідчить, що на цей час у посівах пшениці було виявлено 19 видів бур’янів при 

гірчаково-дескуренієво-щирицевому агротипі та еколого-економічному порозі 

засміченості, який утворювали шість видів (табл. 9.6). 

Таблиця 9.6 

Забур’яненість посівів пшениці озимої у фазі кущіння 

Бур’яни 

К-ть бур’янів (шт./м²) по варіантах обробітку і сівби 

Нульовий (сівба 

АТД-6.35) 

Мілкий (сівба 

АТД-6.35) 

Мілкий (сівба – 

СЗ-3,6) 

Амброзія полинолиста 0,3 0,7 3,9 

Гірчак (фалопія) березковидний 20,7 27,7 21,6 

Грицики звичайні 2,0 1,4 5,3 

Дескуренія Софії 4,8 8,1 6,0 

Злинка канадська 1,3 0,2 0,7 

Кульбаба лікарська і пізня 1,3 2,2 1,8 

Молокан татарський, березка 

польова, осот рожевий польовий 
1,1 1,0 2,2 

Підмареник чіпкий 0,1 0,2 0,0 

Сокирки польові 0,2 0,1 0,1 

Стоколос покрівельний 1,1 0,1 0,2 

Талабан польовий 2,1 4,0 3,3 

Щириця (види) 10,2 2,7 4,5 

Інші (горобейник польовий, 

глуха кропива стеблообгортна) 
0,3 0,0 0,1 

Всього 45,5 48,4 49,7 

 

Знищення саме цих видів бур’янів повинно було б з економічної точки зору 

окупити хімічний захист посівів цієї культури. Поряд із цим зауважимо, що по 

варіантах досліду рясність бур´янів була практично однаковою (45,5-49,7 шт./м²). 
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Це свідчить, що вона формувалась переважно під впливом потенційної 

засміченості ґрунту, а також погодних умов весни поточного року (дефіцит 

активних температур повітря, зокрема в нічні часи, і продуктивної вологи в ґрунті 

через відсутність опадів у квітні місяці). В подальшому (перша декада травня) 

випали рясні дощі. Вони сприяли активному росту й кущінню рослин пшениці. Її 

посіви на цей час мали оптично щільний стеблостій (500-600 продуктивних стебел 

на 1м² поля з енергоємністю освітленості нижнього ярусу посівів на рівні 0,25-

0,30 калорії на 1см²). 

За цих умов освітленості, а також наступної травнево-червневої посухи 

переважна більшість весняних сходів малорічних бур’янів загинула, внаслідок 

пересихання верхнього 0-10 см шару ґрунту та дефіциту ФАР. Інша частина їх 

знаходилась у пригніченому стані: не квітувала й не утворювала життєздатного 

насіння. 

З урахуванням позначених вище обставин було прийнято рішення не 

проводити хімічного захисту посівів від бур’янів. Підкреслимо окремо, що в 

умовах 2009 р. досліджувані способи обробітку ґрунту (мілкий, “No-Till”), а також 

посіву (АТД-6.35; СЗ-3,6) практично однаково впливали на забур’яненість 

культури. Із 19 видів бур’янів, які засмічували посіви пшениці в фазі кущіння – на 

початку виходу в трубку найбільш витривалими (стійкими) виявилися, за даними 

другого обліку, проведеного перед збиранням врожаю, шість: березка польова – 

0,8 шт./м², бромус (стоколос покрівельний) – 0,1; дескуренія Софії – 0,2; Злинка 

канадська – 0,7; латук дикий (компасний) – 0,4 та осот рожевий польовий – 0,2  

шт./м² (табл. 9.7). 

Таблиця 9.7 

Забур’яненість посівів пшениці озимої перед збиранням урожаю 

Варіанти обробітку й сівби 
Показники 

шт./м² г/м² (ц/га) 

Нульовий (сівба АТД-6.35) 2,6 8,8 (0,88) 

Мілкий (сівба АТД-6.35) 2,5 7,7(0,77) 

Мілкий (сівба – СЗ-3,6) 3,4 8,2(0,82) 

 

Лише поодинокі рослини на ділянках цього досліду (березка польова, латук 
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дикий, злинка канадська) вийшли до середнього та верхнього ярусів стеблостою 

пшениці. Вони сформували незначну надземну біомасу і кількість насіння. 

За цих умов врожайність зерна пшениці по варіантах досліду відрізнялась 

від контролю на 0,07-0,16 т/га, тобто знаходилась у межах похибки досліду. 

Одержані в досліді дані по вивченню кількісно-видового складу і 

шкодочинності бур’янів дозволяють зробити наступні висновки. При надходженні 

за вегетаційний період пшениці озимої у 2008-2009 рр. атмосферних ресурсів 

(волога, світло, тепло) на рівні, наближеному до багаторічної норми, рослини 

добре розкущились і сформували оптично щільний стеблостій, який забезпечив 

впродовж фаз розвитку вихід в трубку – колосіння цієї культури достатньо 

ефективне затінення і біологічне пригнічення бур´янів на ділянках як при 

мілкому, так і нульовому обробітку ґрунту без внесення гербіцидів. 

Посівам пшениці озимої в 2009 р. шкодили, головним чином, злакові мухи, 

рослини уражувались борошнистою росою, кореневими гнилями та септоріозом 

(табл. 9.8). 

Таблиця 9.8 

Ураженість пшениці озимої хворобами і пошкодженість шкідниками 

Фаза 

розвитку  

Хвороби, 

шкідники 
Предмет обліку 

Технологія обробітку ґрунту й сівби 

Нульовий 

(сівба    

АТД-6.35) 

Мілкий 

(сівба 

АТД-6.35) 

Мілкий 

(сівба     

СЗ-3,6) 

Кущіння злакові мухи пошкоджено рослин, % 1,4 1,9 6,3 

Цвітіння 
борошниста 

роса 

уражено рослин, % 6,8 6,7 8,1 

ступінь ураження, % 0,1 0,1 0,3 

Молочно-

воскова 

стиглість 

кореневі 

гнилі 

уражено рослин, % 28,7 30,2 33,7 

ступінь ураження, % 8,3 8,2 9,3 

септоріоз ступінь ураження, % 4,4 4,2 5,4 

 

Встановлено, що пошкодженість рослин у фазі кущіння злаковими мухами 

(пшеничною, шведською, гесенською) за мілкого обробітку ґрунту і сівби СЗ-3,6 

була на 4,4-4,9% вищою, ніж за використання сівалки прямої дії АТД-6.35, що 

пояснюється меншою глибиною заробки насіння і більшою привабливістю рослин 

для заселення шкідником. Тенденція до зростання ураженості посівів 

борошнистою росою і кореневими гнилями на контролі (мілке розпушування 
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скиби, сівба звичайною сівалкою СЗ-3,6) обумовлена, відповідно, густішим 

розміщенням рослин у рядках і більшим пошкодженням їх злаковими мухами. 

Загалом, в умовах 2009 р. розвиток хвороб і шкідників у посівах пшениці 

озимої не набув загрозливого характеру, виявлені розбіжності в показниках їх 

шкодочинності за різних технологій обробітку ґрунту і сівби були несуттєвими і 

не можуть розглядатись як визначальний чинник з точки зору можливого впливу 

на формування продуктивності зернової культури. 

 

9.4. Ріст, розвиток і продуктивність пшениці озимої 

В науково-виробничому досліді висівали пшеницю озиму сорту Куяльник, 

що внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні з 2003 р. і відноситься до сильних пшениць. 

На час проведення сівби пшениці озимої (01.10) запаси продуктивної вологи 

в посівному шарі ґрунту (0-10 см) були достатніми для появи сходів. 

Середньодобова температура повітря першої декади жовтня становила +13,8°С, 

другої +11,0 і третьої +8,0°С, тобто перевищувала середні багаторічні дані за цим 

показником відповідно на 3,0°С, 2,2 і 2,2°С. Це сприяло отриманню своєчасних і 

дружніх сходів рослин. 

Фаза повних сходів рослин на ділянках, де сівбу пшениці озимої проводили 

по нульовому обробітку сівалкою АТД-6.35 (варіант 1) була відмічена на 7-у добу 

(8 жовтня), а на ділянках, де сівбу здійснювали по мілкому обробітку сівалками    

АТД-6.35 (варіант 2) і СЗ-3,6 (варіант 3) на 2 доби пізніше, тобто на 9-у добу (10 

жовтня). 

Фаза кущіння рослин пшениці озимої у 1 варіанті була відмічена 27 жовтня, 

а у 2 і 3 варіантах – 28 жовтня. Осіння вегетація пшениці озимої відбувалася за 

помірних умов волого- та теплозабезпечення. З 1 по 31 жовтня випало 34,7 мм 

продуктивних опадів, що на 3,7 мм перевищує середньобагаторічну норму для 

цього місяця. Стрімке зниження середньодобових температур повітря 7 листопада 

2008 р. призвело до тимчасового ПОВ. Проте вже за 4 доби (11 листопада) 

підвищення середньодобових температур повітря сприяло відновленню 
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фізіологічних і ростових процесів у рослин. Коливання середньодобових 

температур на межі +5°С продовжувалося аж до 9 грудня 2008 р., коли було 

зафіксовано остаточне ПОВ. Результати лабораторних аналізів свідчать, що 

рослини пшениці озимої в цей час знаходилися в доброму фізіологічному стані. 

Вони накопичили достатню кількість цукрів як у листках (24,62-24,70%), так і 

вузлах кущіння (31,97-32,98%). Аналіз даних біометричних показників засвідчив 

незначне відставання у рості і розвитку рослин у варіанті 3, де сівбу проводили 

сівалкою СЗ-3,6 порівняно з варіантами 1 і 2 (сівба сівалкою АТД-6.35). При 

цьому застосування АТД-6.35 сприяло формуванню вузла кущіння у рослин 

пшениці озимої в 2009 р. на 0,12-0,30 см глибше ніж за використання звичайної 

сівалки по  мілкому обробітку ґрунту (табл. 9.9). 

Таблиця 9.9 

Біометричні показники рослин пшениці озимої та вміст у їх тканинах 

вуглеводів на час ВВВ, залежно від системи обробітку ґрунту і сівби 

 

ВВВ рослин пшениці озимої було відмічено 30 березня в строк близький до 

середньобагаторічної дати. Погодні умови зимового періоду сприяли добрій 

перезимівлі пшениці озимої. Загальний фізіологічний стан рослин і пагонів на час 

відновлення весняної вегетації оцінювався як добрий. Це підтверджується і 

результатами відрощування озимини в монолітах. 

Аналіз відібраних проб показав, що за період зимового спокою кількість 

ушкоджених і загиблих рослин, у 1 варіанті становила 2,1%, а в 2 і 3 варіантах 

відповідно – 1,9 та 1,4%. Короткочасне зниження температури повітря в третій 

декаді лютого (до -10…-12°С) не призвело до негативних наслідків і суттєво не 

Варіант обробітку й сівби 

Ви-

сота 

росл., 

см 

К-ть, шт./росл. 
Глибина 

заля-

гання 

вузла 

кущіння, 

см 

Площа 

лист- 

ків 1 

росл., 

см
2
 

Маса 

100 

абс. с. 

росл., 

г 

Вміст вугле-

водів, % 

ст
еб

ел
 

л
и

ст
к
ів

 

к
о
р
ен

ів
 

у
 

л
и

ст
к
ах

 

у
 в

у
зл

ах
 

к
у
щ

ін
н

я 

Нульовий (сівба ATД-6.35) 21,0 3,6 11,2 8,8 2,26 6,13 47,0 24,70 31,97 

Мілкий  (сівба ATД-6.35) 22,0 4,0 10,8 8,0 2,44 5,60 46,0 24,65 32,98 

Мілкий  (сівба СЗ-3,6) 19,9 3,6 11,2 7,4 2,14 5,16 41,0 24,62 31,97 
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вплинуло на життєздатність рослин пшениці озимої. 

Слід відмітити, що впродовж осіннього та ранньовесняного періоду 

вегетації відмічалося деяке відставання у рості і розвитку рослин пшениці озимої 

у варіантах 2 і 3 досліду порівняно з варіантом 1. Це, викликано пізнішою появою 

сходів у варіанті з мілким обробітком ґрунту і сівбою сівалками ATД-6.35 і СЗ-3,6 

і, очевидно, пояснюється проведенням обробітку ґрунту, який, на відміну від 

прямої сівби (по нульовому обробітку), ускладнював безпосередній контакт 

висіяного насіння з поверхнею ґрунту насіннєвого ложе. 

Фаза виходу рослин в трубку у всіх варіантах досліду була відмічена 10 

травня. З цього часу поступово нівелюється різниця в початковому 

індивідуальному розвитку рослин у варіантах, що досліджувались. В цей період 

спостерігається вирівнювання рослин по габітусу у варіантах різних систем 

обробітку ґрунту та сівби. 

Фаза колосіння у всіх варіантах досліду була відмічена 3 червня, а повна 

стиглість – 7 липня. Аналіз структурних елементів продуктивності рослин 

пшениці озимої, які визначали шляхом відбору пробних снопів у 

передзбиральний період показав, що у варіанті з використанням сівалки АТД-6.35 

по нульовому обробітку ґрунту спостерігалася тенденція до збільшення кількості 

продуктивних стебел на одиниці площі, коефіцієнта продуктивного кущіння та 

видовження колоса (табл. 9.10). 

Таблиця 9.10 

Основні елементи структури та врожайність зерна рослин пшениці озимої 

залежно від технології обробітку ґрунту і сівби 

Варіант обробітку й сівби 

Ви-

сота 

росл., 

см 

К-ть 

прод. 

стебел, 

шт./м
2
 

Коеф. 

прод. 

кущіння 

Дов-

жина 

колоса,   

см 

К-ть 

зерен з 

колоса, 

шт. 

Маса 

зерна з 

колоса,   

г 

Маса 

1000 

зерен,      

г 

Уро-

жай-

ність, 

т/га 

Нульовий (сівба ATД-6.35) 93,3 518,9 1,7 7,2 29,2 1,06 37,1 5,50 

Мілкий (сівба ATД-6.35) 92,4 480,3 1,6 7,1 29,3 1,17 39,9 5,62 

Мілкий (сівба СЗ-3,6) 95,5 410,5 1,4 7,1 31,8 1,33 41,8 5,46 

 

Натомість, за використання мілкого обробітку ґрунту і сівби сівалками 
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ATД-6.35 і СЗ-3,6 спостерігалося зменшення значень вищезазначених показників і 

разом з тим суттєве зростання маси зерна з колоса та маси 1000 зерен. Поєднання 

та співвідношення цих показників і визначає рівень сформованого врожаю. 

Отже, проведення прямої сівби пшениці озимої сівалкою ATД-6.35 сприяло 

збільшенню значень показників щільності продуктивного стеблостою на 7,4 і 

20,9% та зменшенню маси зерна з колоса на 0,11-0,27 г, а маси 1000 зерен на 2,8-

4,7 г порівняно з використанням мілкого обробітку ґрунту і сівби сівалками ATД-

6.35 і СЗ-3,6. 

Найбільша врожайність зерна пшениці озимої сформована у варіанті, що 

передбачав мілкий обробіток ґрунту і сівбу сівалкою ATД-6.35 і становила 5,62 

т/га, що на 0,12 та 0,16 т/га перевищує варіанти з використанням сівалки ATД-

6.35 по нульовому обробітку і сівалки СЗ-3,6 по мілкому обробітку ґрунту. 

Якщо перенести отримані показники елементів структури врожайності 

пшениці в програму математичної обробки то отримаємо графічну модель, в якій 

відповідні значення будуть показані в кожному з 3 рядків – варіантів застосування 

обробітку ґрунту і сівби, де: суцільною тонкою лінією відображено нульовий 

(сівба ATД-6.35), суцільною жирною – мілкий (сівба ATД-6.35), а штрихованою 

лінією – мілкий (сівба СЗ-3,6). Величина кожної з 8 змінних відкладена по одній 

зі спиць, щоб краще порівняти випадки з багатовимірної точки зору. 

Аналізуючи графічну модель, варто відзначити, що за нульового    

обробітку ґрунту й сівби ATД-6.35 спостерігався найбільший прояв 3 елементів 

структури (кількість продуктивних стебел на одиниці площі, коефіцієнт 

продуктивного кущіння та довжина колоса), а за мілкого обробітку ґрунту й сівби 

СЗ-3,6 – 4 інших (висота рослин, кількість та маса зерна з колоса, маса 1000 

зерен). 

Лише за мілкого обробітку ґрунту й сівби ATД-6.35 відмічали майже 

рівноцінний прояв 5 елементів структури, які, навіть за суттєвого зниження 

висоти рослин та зменшення кількості зерен в колосі, забезпечили формування 

найбільшої в досліді врожайності зерна – 5,62 т/га (рис. 9.1). 
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Рис. 9.1. Графічне відображення елементів структури та врожайності зерна 

пшениці озимої залежно від технології обробітку ґрунту і сівби 

 

Застосування технології на основі нульового обробітку ґрунту і прямої 

сівби АТД-6.35 обумовило збільшення в зерні вмісту білка до 13,29% і 

клейковини до 25,3%, що відповідає вимогам 2 класу (табл. 9.11). 

Таблиця 9.11 

Якість зерна пшениці озимої залежно від способу обробітку ґрунту й сівби 

Технологія обробітку ґрунту і сівби 
Натура  

зерна, г/л 

Вміст в зерні, % ІДК,   

о.п. 

Клас 

зерна білка клейковини 

Нульовий обробіток (сівба АТД – 6.35) 785 13,29 25,3 62 2 

Мілкий обробіток (сівба АТД – 6.35) 800 12,74 24,0 68 2 

Мілкий обробіток (сівба СЗ – 3,6) 810 11,71 22,9 56 3 

 

На контролі (мілке розпушування ґрунту + сівба СЗ-3,6) ці показники були 

на рівні 3 класу (відповідно 11,71 та 22,9%).  Покращання параметрів якості 

основної продукції за прямої сівби пшениці озимої в умовах 2009 р. пояснюється 

формуванням у цьому варіанті дрібного зерна, тобто за меншої натурної маси 

його пропорційно зростає частка білків по відношенню до вуглеводів (крохмалю). 

Таким чином, за результатами проведених досліджень ефективності 

технологічних систем вирощування озимої пшениці можна зробити наступні 

висновки. Застосування технології нульового обробітку і прямої сівби АТД-6.35 в 
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діапазоні зволоження орного шару 20-25% не приводить до погіршення 

агрофізичних властивостей чорнозему. При сівбі та у фазі весняного кущіння 

рослин об’ємна маса і твердість необробленого ґрунту дещо збільшується 

порівняно з мілким його розпушуванням, однак ці показники в усіх випадках не 

виходять за межі допустимих величин (1,30 г/см³ та 25 кг/см²). 

Перед сівбою пшениці озимої запаси продуктивної вологи в шарі 0-10 см за 

нульового обробітку ґрунту на 4,6-4,9 мм перевищували мілкий обробіток (9,9-

10,2 мм) за рахунок мульчі післяжнивних решток, яка краще утримує атмосферні 

опади, що в умовах Степу є визначальним в одержанні повноцінних сходів та 

укорінення і розвитку рослин на початку вегетації. Стосовно метрового шару 

ґрунту як при першому (сівба), так і наступних (відновлення вегетації весною, 

фаза повної стиглості зерна) строках визначення, суттєвої різниці в запасах 

вологи по варіантах досліду не виявлено. 

У порівнянні з контролем (мілкий обробіток ґрунту + сівба СЗ-3,6) 

застосування технології  нульового обробітку ґрунту не приводить до погіршення 

ефективної родючості чорнозему. Зміни поживного режиму в період вегетації 

рослин по варіантах досліду були несуттєвими, а оптимальний вміст рухомих 

форм азоту, фосфору і калію в ґрунті свідчить про збалансоване живлення рослин 

цими елементами. Краще співвідношення N:P в основній продукції за прямої 

сівби ATD-6.35 створило передумови для формування якіснішого зерна пшениці. 

За сприятливих гідротермічних умов пшениця озима, незалежно від 

технологічних систем обробітку ґрунту і сівби, сформувала оптично щільний 

стеблостій і навіть без внесення страхових гербіцидів забезпечила ефективне 

затінення і пригнічення бур’янів, кількість яких перед збиранням урожаю 

становила 2,5-3,4 шт./м² (7,7-8,8 г/м²). 

У 2009 р. розвиток хвороб і шкідників у посівах пшениці озимої не набув 

загрозливого характеру, розбіжності в показниках їх шкодочинності за різних 

технологій обробітку ґрунту і сівби були несуттєвими і не є визначальним 

фактором з точки зору можливого впливу на формування урожайності зернової 

культури по варіантах досліду. 
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Відмічена тенденція до підвищення урожайності і покращання якості зерна 

пшениці озимої на тлі застосування комплексу АТД-6.35 за рахунок рівномірної 

(по площі і глибині) заробки насіння у вологий ґрунт, більшої густоти стеблостою 

а також оптимального поєднання та співвідношення структурних елементів 

продуктивності рослин. 

 

9.5. Економічна та біоенергетична ефективність вирощування пшениці 

озимої 

Аналіз економічної ефективності використання різних способів обробітку та 

сівби свідчить, що незважаючи на економію палива і зниження затрат праці за 

прямої сівби пшениці озимої в необроблений ґрунт комплексом АТД-6.35, 

порівняно із загальноприйнятою технологією вирощування, відмічається суттєве 

зростання виробничих витрат та затрат сукупної енергії (табл. 9.12). 

Таблиця 9.12 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування пшениці озимої 

після гороху за різних способів обробітку ґрунту та сівби 

Показники 

Спосіб обробітку ґрунту та сівби 

Нульовий 

обробіток       

(сівба АТД-6.35) 

Мілкий    

обробіток       

(сівба АТД-6.35) 

Мілкий 

обробіток 

(сівба СЗ-3,6) 

Урожайність, т/га 5,50 5,62 5,46 

Виробничі витрати на 1 га, грн 6082 5518 5143 

Собівартість 1 т зерна, грн 1106 982 942 

Рентабельність, % 207,5 246,3 261,0 

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж 10948 9802 9521 

Енергоємність 1 т зерна, МДж 1991 1744 1744 

Коеф. енергетичної ефективності 8,26 9,43 9,44 

 

Разом з тим, за нульового обробітку суттєво збільшуються загальні 

виробничі витрати коштів на придбання та внесення гербіцидів, а також 

застосування енергонасиченого (дорогого в придбанні та обслуговуванні) 

посівного комплексу машин, які не окупаються відповідним зростанням 

урожайності, що й приводить до здорожчання продукції. Тому, навіть незважаючи 

на спрощення виробничого циклу, за прямої сівби зростає собівартість 1 т зерна, 
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знижується рівень рентабельності та коефіцієнт енергетичної ефективності 

порівняно з мілким обробітком ґрунту і сівбою АТД-6.35 відповідно на 124 грн, 

38,8% та 1,17, а за сівби СЗ-3,6 – на 164 грн, 53,5% та 1,18. 

Таким чином, пряма сівба пшениці озимої сівалкою ATД-6.35 сприяла 

збільшенню значень показників щільності продуктивного стеблостою на 7,4 і 

20,9% та зменшенню маси зерна з колоса на 0,11-0,27 г, а маси 1000 зерен – на 

2,8-4,7 г порівняно з використанням мілкого обробітку ґрунту і сівби сівалками 

ATД-6.35 і СЗ-3,6. 

Найбільша врожайність зерна пшениці озимої сформована у варіанті, що 

передбачав мілкий обробіток ґрунту і сівбу сівалкою ATД-6.35 і становила       

5,62 т/га, що на 0,12 та 0,16 т/га перевищує варіанти з використанням сівалки 

ATД-6.35 по нульовому обробітку і сівалки СЗ-3,6 по мілкому обробітку ґрунту. 

Застосування технології на основі нульового обробітку ґрунту і прямої сівби 

АТД-6.35 обумовило збільшення в зерні вмісту білка до 13,29% і клейковини до 

25,3%, що відповідає вимогам 2 класу. На контролі (мілке розпушування скиби + 

сівба СЗ-3,6) ці показники були на рівні 3 класу (відповідно 11,71 та 22,9%). 

Незважаючи на спрощення виробничого циклу, за прямої сівби пшениці 

озимої відмічали зростання собівартості 1 т зерна, зниження рівня рентабельності 

та коефіцієнта енергетичної ефективності порівняно з мілким обробітком ґрунту і 

сівбою АТД-6.35 відповідно на 124 грн, 38,8% та 1,17, а за сівби СЗ-3,6 – на      

164 грн, 53,5% та 1,18. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та нове 

вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у розробці агробіологічних і 

теоретичних основ підвищення адаптивності та продуктивності озимих і ярих 

форм пшениці, ячменю, а також вівса у Північному Степу України з урахуванням 

варіювання погодних факторів, морфобіологічних особливостей нових сортів, їх 

реакції на строки, способи сівби, норми висіву та глибину заробки насіння, 

попередники, застосування ріст регулюючих препаратів, біологічно активних 

речовин, засобів захисту рослин, макро- та мікродобрив з метою збільшення 

врожайності, підвищення ефективності вирощування та стабілізації валових 

зборів зерна. 

1. Встановлено, що в зоні Північного Степу України визначальними у 

формуванні продуктивності пшениці і ячменю озимих є гідротермічні умови 

жовтня - березня, а також червня - липня. Рослини ячменю і пшениці ярих, а 

також вівса найуразливішими є у квітні - червні, коли відбувається формування 

вторинної кореневої системи, активний ріст і розвиток генеративних органів. 

2. За стабільністю прояву генетично обумовленого адаптивного потенціалу 

сортів рослин по відношенню до впливу агроекологічних умов на процеси росту, 

розвитку і формування врожайності зерна на першому місці знаходиться пшениця 

озима, на другому – ячмінь озимий, на третьому – овес, потім – ячмінь ярий, а на 

останньому – пшениця яра. 

3. Оптимальний ріст, розвиток та формування найбільшого рівня зернової 

продуктивності відмічено у сортів пшениці озимої – Вдала, Годувальниця 

одеська, Господиня, Заможність, Землячка одеська, Зразкова, Литанівка, Подяка, 

Служниця одеська, Співанка, Супутниця, Українка одеська та Дельфін (6,56-   

8,15 т/га), а також пшениці ярої – Нащадок, Спадщина, Улюблена, Харківська 30 

та Чадо (1,68-1,90 т/га). 

4. Найбільший рівень урожайності зерна та адаптивності до посушливих 

умов забезпечили сорти ячменю типово озимої форми – Борисфен, Зимовий, 
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Селена стар, Трудівник, сорти-дворучки – Достойний та Майстер (5,12-5,70 т/га), 

а також ячменю ярого – Виклик, Водограй, Всесвіт, Галактик, Доказ, Донецький 

15, Еней, Крок, Созонівський, Сталкер та Статок (3,21-3,41 т/га) та вівса – Бусол, 

Ірен, Спурт, Стерно, Скарб України та Самуель (2,53-3,27 т/га). 

5. Встановлено, що сівба пшениці ярої на початку весняно-польових робіт 

(25.03-9.04) із загортанням насіння на глибину 5-6 см сприяла кращому розвитку 

рослин. Кількість вторинних коренів збільшувалася на 12,9-22,7%, продуктивне 

кущіння – на 7,3-10,0%, порівняно з більш пізнім строком сівби (30.03-14.04). За 

ранньої сівби у посівах формувалася на 9,3-17,9% більша площа листків, що 

сприяло збільшенню кількості поглинутої ФАР (на 3,7-16,9%), але погіршувало 

освітленість листків у посівах (на 2,5-30,1%) та на 0,1-0,5 г/м
2
·добу зменшувало 

ЧПФ. 

6. Експериментально доведено, що використання в посівах пшениці ярої 

комплексної системи захисту (фунгіцид тілт 250 ЕС, біофунгіцид агат 25-К та 

гербіцид гранстар 75) забезпечило приріст врожайності сорту Спадщина на рівні 

26,3%, а Харківська 30 – на 28,6%, порівняно з варіантом без застосування 

захисту рослин. 

7. Врожайність зерна пшениці ярої більшою мірою обумовлювалася 

кількістю продуктивних стебел на площі та масою зерна з колосу. Рання сівба 

(27.03-12.04) забезпечила вищу врожайність (1,51-2,04 т/га), порівняно з сівбою 

через 5 діб (1,45-1,97 т/га). Норма висіву насіння 5,0 млн сх. насінин/га при 

внесенні N40P20К20 була оптимальною за сівби в ранній строк, а в більш пізній – зі 

збільшенням норми висіву до 6 млн сх. насінин/га. 

8. Обробка насіння та позакореневе підживлення посівів пшениці ярої 

препаратом Е.К.О. Стим Premium, забезпечило прибавку врожайності зерна 

пшениці ярої сорту Спадщина на фоні внесення N20P20K20 від обробки насіння 

0,10 т/га, від позакореневого підживлення – 0,14 т/га, а за комплексного їх 

використання – 0,20 т/га, порівняно з контролем, а на фоні N40P40K40 – 0,11; 0,24 та 

0,26 т/га, відповідно. 

9. Встановлено, що урожайність ячменю озимого за весняного строку сівби 
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порівняно з осінньою сівбою зменшувалась на 0,95-1,54 т/га або на 33,6-51,5% 

залежно від мінерального живлення та обробки насіння. Вищий врожай зерна 

ячменю озимого за весняного строку сівби сформовано за внесення N60P60K60 та 

використання інкрустації насіння. Збільшення зернової продуктивності рослин 

одержано від застосування препаратів реаком та антистрес. Приріст урожайності 

зерна ячменю ярого без внесення добрив склав 0,23 та 0,26 т/га, за дози N30P30K30 

– 0,22 та 0,27 т/га, N60P60K60 – 0,18 та 0,03 т/га відповідно. 

10. Доведено, що вищий рівень величин основних елементів структури 

врожайності (щільність стеблестою, довжина головного колоса, кількість зерен з 

колоса й рослини, маса зерна з головного колоса й рослини, а також маса 1000 

зерен та натурна маса зерна) ячменю ярого плівчастого при вирощуванні після сої 

забезпечив урожайність зерна – 4,19 т/га, за сівби 5,0 млн сх. насінин/га, після 

соняшнику – 3,59 т/га – 4,5 млн, а після пшениці озимої – 3,93 т/га за норми             

5,5 млн сх. насінин/га. За вирощування ячменю ярого голозерного після сої та 

пшениці озимої отримано врожайність зерна 3,29 і 2,76 т/га за норми висіву             

5,0 млн сх. насінин/га, тоді як після соняшника вона був майже на одному рівні  – 

2,93-3,01 т/га при 4,5-6,0 млн сх. насінин/га. 

11. Найвищий рівень зернової продуктивності ячменю ярого забезпечило 

комплексне використання препаратів Вимпел К і Оракул для обробки насіння та 

Вимпел і Оракул мультикомплекс (біомарганець) для позакореневого 

підживлення рослин у фазах кущіння та трубкування – приріст врожайності зерна 

при внесенні N30P30K30 склав 0,35-0,38 т/га, а N60P60K60 – 0,26-0,39 т/га. 

12. Найбільша врожайність зерна вівса голозерного була отримана після 

пшениці озимої у варіанті N40P40K40+N30 із обприскуванням реакомом (3,29 т/га), 

після кукурудзи – у варіанті N20P20K20+N30+реаком (3,24 т/га), дещо більшою вона 

була при застосуванні N40P40K40+N30 із обприскуванням реакомом (3,39 т/га), а 

після соняшника (3,25 т/га) за внесення N40P40K40+N30. 

13. Встановлено, що попередники суттєво впливали на фітосанітарний стан 

посівів вівса голозерного. Чисельність п’явиці після пшениці озимої 

збільшувалася на 12,1%, а після кукурудзи та соняшника – на 15,2 та 12,5% 
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відповідно. Вищий ступінь ураження септоріозом спостерігався у посівах після 

пшениці озимої (2,3-3,8%), а найменший – після соняшника (1,9-3,0%). Кількість 

бур’янів після попередника соняшник сягала 25,3 шт./м
2
, в той час як у посівах 

після пшениці озимої та кукурудзи не перевищувала 16,5 та 19,3 шт./м
2
 

відповідно. 

14. Коефіцієнт водоспоживання посівів ячменю ярого при внесенні 

безводного аміаку був нижчим ніж при використанні аміачної селітри на 1,9%, а 

біогумусу – на 4,5% та на 27,2% був меншим за контрольний варіант, а у посівах 

пшениці ярої – на 7,9; 10,3 та 21,2% відповідно. 

15. Вищий рівень зернової продуктивності ячменю (3,57 т/га) і пшениці      

(2,41 т/га) ярих був отриманий при внесенні безводного аміаку. Застосування 

аміачної селітри та біогумусу для удобрення ячменю ярого забезпечило прибавку 

врожаю 0,59 та 0,41 т/га, а у пшениці ярої – 0,29 та 0,23 т/га відповідно. 

16. Доведено, що найменші витрати води на формування врожаю зерна 

ячменю ярого (452,9-590,4 м
3
/т) були при мульчуванні ґрунту рослинними 

рештками попередніх культур і перевищували контроль на 22,3-32,7%. Наявність 

соломи знижувала температуру ґрунту на 0,2-1,8ºС. Передпосівне внесення 

N60P60K60 сприяло ефективнішому (до 46,0 м
3
/т) використанню води порівняно з 

дозою N30P30K30 у посівах з міжряддями 15 см, а з міжряддями 30 см менший 

коефіцієнт водоспоживання ячменю ярого був за мульчування на фоні внесення 

N30P30K30 (598,7 м
3
/т), а без нього – за дози N60P60K60 – 452,9 м

3
/т. 

17. Урожайність зерна ячменю ярого, за мульчування ґрунту рослинними 

рештками, підвищувалась на 0,23 т/га, а при збільшенні дози внесення добрив до 

N60P60K60, залежно від ширини міжрядь, вона зростала без мульчування на 0,21 

т/га, а з мульчуванням – на 0,33 т/га. Зернова продуктивність ячменю ярого при 

сівбі з міжряддям 15 см та внесенні N60P60K60, збільшувалася на 8,1%, а на фоні 

N30P30K30 – на 4,2%. За збільшення ширини міжрядь до 30 см, приріст врожайності 

зерна становив 4,9 та 2,3% відповідно. 

18. Найбільший економічний та енергетичний ефект було отримано за 

вирощування сортів пшениці озимої: Супутниця,  Співанка, Заможність,  Подяка,  
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Господиня,  Вдала,  Годувальниця одеська та Литанівка; пшениці ярої: Нащадок, 

Харківська 30 та Спадщина; ячменю озимого: Трудівник, Зимовий, Селена стар, 

Борисфен, Майстер та Достойний; ячменю ярого: Лука, Алегро, Аватар, Аграрій, 

Статок, Сталкер, Крок, Всесвіт та Доказ; вівса: Бусол, Ірен, Спурт та Стерно. 

19. Ранні строки сівби пшениці ярої (25.03-9.04) забезпечили найнижчу 

собівартість 1 т зерна та найвищий рівень рентабельності виробництва і 

коефіцієнт енергетичної ефективності, які у сорту Спадщина (тверда) становили: 

2287 грн; 74,9% та 4,73, а у сорту Харківська 30 (м’яка) – 1632 грн; 145,0% та 5,22 

відповідно. 

20. Встановлено, що при використанні безводного аміаку (N30) собівартість 

1 т зерна пшениці ярої була на 187-249 грн меншою, а рівень рентабельності на 

15,1-19,6% вищий ніж за внесення аміачної селітри та біогумусу. При 

використанні безводного аміаку (N30) собівартість 1 т зерна ячменю ярого була на 

17 грн меншою ніж на контролі. При внесенні аміачної селітри та безводного 

аміаку (N30) коефіцієнт енергетичної ефективності був меншим за контроль на 

0,79 та 0,71 відповідно. 

21. Найменшу собівартість 1 т зерна та найвищий рівень рентабельності,        

які становили 1205; 1337; 1272 грн/т та 153,7; 131,8; 143,8% було отримано за 

вирощування ячменю ярого плівчастого після сої за норми висіву                       

4,0 млн сх. насінин/га, соняшника – 4,5 млн/га, а після пшениці озимої – за норми   

5,5 млн сх. насінин/га відповідно. Вирощування ячменю ярого голозерного 

найефективнішим було за норми 5,0 млн сх. насінин/га. 

22. При використанні стимуляторів росту рослин ячменю ярого найнижча 

собівартість 1 т зерна (2030 грн) та найвищий рівень рентабельності (52,7%) і 

коефіцієнт енергетичної ефективності (4,54) були отримані у варіанті з обробкою 

насіння сумішшю препаратів Вимпел-К (500 г/т) та Оракул насіння (1 л/т) і 

обприскуванням посівів у фазі виходу рослин в трубку препаратом Вимпел      

(500 г/га) на фоні внесення N30P30K30. 

23. Зниження собівартості та енергоємності 1 т зерна за внесення N30P30K30 

на 258-386 грн та 440-4523 МДж, а на фоні N60P60K60 – на 294-320 грн та 437-  
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3111 МДж відповідно забезпечила сівба ячменю ярого з міжряддями 30 см. 

24. За вирощування вівса голозерного без застосування добрив отримали 

найнижчу собівартість 1 т зерна (1410-1701) та найвищий рівень рентабельності 

(41,1-70,2%) і коефіцієнт енергетичної ефективності (4,36-5,34). 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

При визначенні обсягів товарного виробництва зернових колосових культур 

та площ їх розміщення в структурі посівів Північного Степу України перевагу 

слід надавати регіонам найсприятливішого їх вирощування, до яких за 

градієнтами температурних факторів та умов зволоження вегетаційного і 

зимового періодів для озимих форм пшениці та ячменю відносяться 

Кіровоградська, Дніпропетровська і Донецька області, а за температурними 

факторами і умовами зволоження вегетації ячменю ярого та вівса – 

Кіровоградська область. 

В умовах недостатнього зволоження Північного Степу України для 

найповнішої реалізації потенційної продуктивності озимих та ярих зернових 

культур застосовувати такі технології і прийоми їх вирощування:  

- висівати високоврожайні та пластичні сорти пшениці озимої – Вдала, 

Годувальниця одеська, Господиня, Литанівка та Подяка; пшениці ярої – Нащадок, 

Спадщина, Улюблена та Харківська 30; ячменю озимого – Достойний, Борисфен, 

Зимовий, Селена стар та Трудівник; ячменю ярого – Виклик, Водограй, Всесвіт, 

Крок та Статок, а також вівса – Ірен, Спурт, Стерно та Скарб України; 

- здійснювати передпосівну обробку насіння ячменю озимого (дворучки) 

препаратом антистрес або реаком, вносити під передпосівну культивацію 

мінеральні добрива (N60P60K60) та проводити сівбу в оптимальний строк восени 

або рано навесні; 

- насіння ячменю ярого плівчастого перед сівбою обробляти препаратом 

антистрес чи реаком або препаратами Вимпел К (500 г/т) і Оракул (1 л/т), вносити 

восени рідкий безводний аміак дозою N30, під передпосівну культивацію 

мінеральні добрива (N30P30K30), сіяти на початку весняно-польових робіт після 

попередника соя з нормою висіву 5,0 млн сх. насінин/га, після соняшнику – 4,5 

млн/га, а після пшениці озимої – 5,5 млн сх. насінин/га, проводити позакореневе 

підживлення рослин у фазі виходу в трубку препаратом Вимпел (500 г/га). Ячмінь 

ярий голозерний сіяти в ранній строк після попередників соя та пшениця озима з 
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нормою висіву 5,0 млн, а після соняшника – 4,5-6,0 млн сх. насінин/га; 

- овес голозерний сіяти в ранній строк після попередника пшениця озима 

або кукурудза, проводити підживлення рослин N30 локально у фазі кущіння та 

обприскування посівів реакомом (3 л/га) наприкінці фази кущіння; 

- застосовувати передпосівну обробку насіння пшениці ярої препаратом 

Е.К.О. Стим Premium (1 л/т), вносити восени рідкий безводний аміак дозою N30, 

під передпосівну культивацію – N20P20K20, сіяти на початку весняно-польових 

робіт, застосовувати у фазі кущіння рослин комплексну систему захисту посівів 

(бакова суміш препаратів: тілт 250 ЕС + агат 25-К + гранстар 75), позакореневе 

підживлення рослин препаратом Е.К.О. Стим Premium (1 л/га). 
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Додаток А 

Середні багаторічні показники гідротермічних умов Степової зони (кліматична норма Українського Гідрометеоцентру) 

Область 
Місяць За ХПР 

(XI-III) 

За ТПР 

(IV-X) 

За  

КР І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура повітря, ºС 

АР Крим -0,4 0,2 3,4 10,0 15,5 19,9 22,4 21,8 17,2 11,1 6,6 2,7 2,5 16,8 10,9 

Дніпропетровська -5,3 -4,0 1,0 9,5 16,0 19,5 21,2 20,4 15,3 8,4 2,7 -1,9 -1,5 15,8 8,6 

Донецька -6,0 -4,1 0,4 9,2 15,6 19,3 21,2 20,3 15,1 8,0 2,2 -2,5 -2,0 15,5 8,2 

Запорізька -4,1 -3,0 1,6 9,6 16,0 19,9 22,0 21,1 16,0 9,2 3,7 -0,7 -0,5 16,3 9,3 

Кіровоградська -5,5 -4,2 0,6 8,9 15,3 18,6 20,1 19,5 14,7 8,2 2,4 -2,1 -1,8 15,0 8,0 

Луганська -6,7 -5,7 -0,1 9,3 15,8 19,4 21,2 20,1 14,7 7,4 1,7 -3,0 -2,8 15,4 7,8 

Миколаївська -3,7 -2,3 2,1 9,8 16,0 19,8 21,6 21,0 16,3 9,7 4,0 -0,5 -0,1 16,3 9,5 

Одеська -3,1 -1,6 2,6 9,7 15,8 19,6 21,3 20,8 16,5 10,3 4,7 0,0 0,5 16,3 9,7 

Херсонська -2,9 -1,9 2,3 9,8 16,0 20,2 22,3 21,7 16,7 10,1 4,7 0,4 0,5 16,7 10,0 

Середнє -4,2 -3,0 1,5 9,5 15,8 19,6 21,5 20,7 15,8 9,2 3,6 -0,8 -0,6 16,0 9,1 

Кількість опадів, мм 

АР Крим 36 32 31 30 37 44 38 37 36 27 38 47 184 249 433 

Дніпропетровська 44 33 30 38 47 62 55 41 37 31 40 49 196 311 507 

Донецька 48 38 35 43 49 63 57 40 37 27 47 59 227 316 543 

Запорізька 45 35 34 35 46 56 53 37 35 24 41 53 208 286 494 

Кіровоградська 37 35 31 39 47 72 73 50 39 29 39 45 187 349 536 

Луганська 46 35 32 42 47 60 54 41 36 30 50 53 216 310 526 

Миколаївська 37 35 30 35 44 59 60 45 37 24 37 43 182 304 486 

Одеська 36 38 30 35 44 58 61 42 41 26 38 41 183 307 490 

Херсонська 33 30 27 31 39 45 42 35 34 26 34 40 164 252 416 

Середнє 40 35 31 36 44 58 55 41 37 27 40 48 194 298 492 
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Додаток Б 

Показники гідротермічних умов, які були характерними для ДП ДГ «Дніпро» у роки проведення досліджень 

(за даними Дніпропетровського ОЦГ) 

Показники 
Місяць За ХПР 

(XI-III) 

За ТПР 

(IV-X) 

За  

КР І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура повітря, ºС 

Кліматична норма -5,3 -4,0 1,0 9,5 16,0 19,5 21,2 20,4 15,3 8,4 2,7 -1,9 -1,5 15,8 8,6 

2006 рік -8,5 -6,3 1,1 9,8 15,0 20,6 21,1 23,6 16,8 10,3 2,9 1,3 -1,9 16,7 9,0 

2007 рік 1,6 -2,9 4,8 9,1 18,9 21,8 23,9 24,5 16,4 11,0 1,1 -1,2 0,7 17,9 10,8 

2008 рік -5,9 -1,1 5,6 11,3 14,6 20,1 22,2 23,8 15,3 10,9 4,1 -1,9 0,2 16,9 9,9 

2009 рік -4,9 -0,5 2,8 9,9 14,9 22,5 23,9 20,5 17,0 11,0 5,1 -2,1 0,1 17,1 10,0 

2010 рік -6,8 -2,4 1,7 10,4 17,4 22,6 24,7 26,0 16,9 6,5 8,8 -0,6 0,1 17,8 10,4 

Середнє -4,9 -2,6 3,2 10,1 16,2 21,5 23,2 23,7 16,5 9,9 4,4 -0,9 -0,2 17,3 10,0 

Відхилення, ± +0,4 +1,4 +2,2 +0,6 +0,2 +2,0 +2,0 +3,3 +1,2 +1,5 +1,7 +1,0 +1,3 +1,5 +1,5 

Кількість опадів, мм 

Кліматична норма 44 33 30 38 47 62 55 41 37 31 40 49 196 311 507 

2006 рік 46,9 28,8 76,1 22,2 72,4 54,6 23,9 52,2 27,6 36,7 59,8 12,3 224 290 514 

2007 рік 54,6 11,9 24,1 7,6 17,8 73,5 17,9 40,4 41 54,1 59,9 38,5 189 252 441 

2008 рік 22,7 12,7 42,3 91,7 39,8 27,1 76,7 17,5 77 34,7 18 39,7 135 365 500 

2009 рік 52,8 61,8 85,1 0,1 61,7 16 48,2 11 74,1 58,7 45,9 112,4 358 270 628 

2010 рік 88,1 86,6 17,7 20,4 66,3 47,7 68,8 12,1 54,9 49,7 38,1 58,8 289 320 609 

Середнє 53,0 40,4 49,1 28,4 51,6 43,8 47,1 26,6 54,9 46,8 44,3 52,3 239 299 538 

Відхилення, ± +9,0 +7,4 +19,1 -9,6 +4,6 -18,2 -7,9 -14,4 +17,9 +15,8 +4,3 +3,3 +43,1 -11,8 +31,3 
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Додаток В 

Показники гідротермічних умов, які були характерними для Ерастівської ДС у роки проведення досліджень 

(за даними Дніпропетровського ОЦГ) 

Показники 
Місяць За ХПР 

(XI-III) 

За ТПР 

(IV-X) 

За  

КР І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура повітря, ºС 

Кліматична норма -4,7 -3,9 0,8 9,1 15,4 19,2 21,3 20,4 14,7 8,3 2,1 -2,2 -1,6 15,5 8,4 

2010 рік -7,2 -2,6 1,1 9,9 17,2 22,4 24,4 25,2 15,7 6,9 8,9 -1,4 -0,2 17,4 10,0 

2011 рік -5,0 -7,0 0,8 9,0 16,8 21,0 23,2 20,3 15,5 7,5 1,0 2,3 -1,6 16,2 8,8 

2012 рік -3,5 -10,0 0,3 13,5 19,8 22,1 25,1 22,3 16,6 12,1 4,7 -3,3 -2,4 18,8 10,0 

2013 рік -1,9 0,7 1,1 11,0 19,5 22,0 21,4 21,1 13,1 8,2 5,9 -0,7 1,0 16,6 10,1 

2014 рік -4,3 -1,7 6,4 10,0 18,2 19,1 23,1 22,6 16,1 7,0 1,9 -2,2 0,0 16,6 9,7 

2015 рік -2,0 -0,8 4,4 8,9 16,0 20,2 21,8 20,9 18,9 6,5 5,0   1,3 16,2 10,9 

Середнє -4,0 -3,6 2,4 10,4 17,9 21,1 23,2 22,1 16,0 8,0 4,6 -1,1 -0,3 17,0 9,9 

Відхилення, ± +0,7 +0,3 +1,6 +1,3 +2,5 +1,9 +1,9 +1,7 +1,3 -0,3 +2,5 +1,1 1,3 1,5 1,5 

Кількість опадів, мм 

Кліматична норма 38 32 30 35 45 63 53 45 38 37 39 39 178 316 494 

2010 рік 64,7 100,6 17,1 11,2 32,1 57,4 61,0 43,1 113,5 47,5 41,3 59,7 283 366 649 

2011 рік 32,0 24,6 10,0 43,8 37,4 100,6 106,4 26,1 10,6 8,8 2,8 45,5 115 334 449 

2012 рік 47,3 24,9 22,0 21,4 52,3 32,9 29,6 93,5 32,5 104,6 14,3 55,1 164 367 530 

2013 рік 33,8 22,4 61,6 13,8 61,6 38,1 47,3 28,8 74,2 48,0 17,0 11,0 146 312 458 

2014 рік 52,3 11,2 13,9 52,5 118,2 78,4 7,0 22,3 72,4 8,7 7,1 42,4 127 360 486 

2015 рік 85,2 6,7 78,3 128,5 49,4 143,5 38,1 68,0 6,0 5,0 0,0   170 439 609 

Середнє 52,6 31,7 33,8 45,2 58,5 75,2 48,2 47,0 51,5 37,1 13,8 42,7 167,5 362,7 530,2 

Відхилення, ± +14,6 -0,3 +3,8 +10,2 +13,5 +12,2 -4,8 +2,0 +13,5 +0,1 -25,3 +3,7 -10,5 46,7 36,2 
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Додаток Ґ 

Показники гідротермічних умов, які були характерними для Кіровоградської ДСГДС у роки проведення досліджень 

(за даними Кіровоградського ОЦГ) 

Показники 
Місяць За ХПР 

(XI-III) 

За ТПР 

(IV-X) 

За  

КР І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура повітря, ºС 

Кліматична норма -5,7 -4,3 0,5 8,9 15,3 18,6 20,0 19,4 14,7 8,1 2,3 -2,3 -1,9 15,0 8,0 

2010 рік -7,3 -3,0 0,1 9,6 16,9 21,6 23,7 24,9 15,6 6,3 8,9 -2,5 -0,8 16,9 9,6 

2011 рік -4,4 -6,3 1,1 10,3 18,0 21,5 24,0 19,8 15,8 7,4 1,2 1,9 -1,3 16,7 9,2 

2012 рік -4,0 -8,6 1,0 14,1 21,1 23,9 26,1 21,5 17,0 11,6 4,7 -3,8 -2,2 19,3 10,4 

2013 рік -2,8 0,5 0,4 11,9 21,4 23,4 22,7 20,8 12,7 8,6 6,1 -1,6 0,5 17,4 10,3 

2014 рік -3,8 -1,4 6,4 10,3 17,1 18,3 22,5 22,4 16,0 7,4 1,8 -1,6 0,3 16,3 9,6 

Середнє -4,5 -3,8 1,8 11,2 18,9 21,7 23,8 21,9 15,4 8,3 4,5 -1,5 -0,7 17,3 9,8 

Відхилення, ± +1,2 +0,5 +1,3 +2,3 +3,6 +3,1 +3,8 +2,5 +0,7 +0,2 +2,2 +0,8 +1,2 +2,3 +1,9 

Кількість опадів, мм 

Кліматична норма 32 31 27 36 45 66 72 48 38 27 35 42 167 332 499 

2010 рік 56,0 98,0 26,0 12,0 43,0 36,0 146,0 8,0 86,0 37,0 31,0 48,0 259 368 627 

2011 рік 37,0 11,0 5,0 43,2 20,5 162,5 48,0 20,0 7,0 21,0 3,0 52,0 108 322 430 

2012 рік 56,0 19,0 16,0 15,5 21,1 31,7 60,4 36,0 38,0 141,0 26,0 49,0 166 344 510 

2013 рік 41,0 34,0 51,0 17,0 59,0 65,0 27,0 18,0 127,0 15,0 18,0 7,0 151 328 479 

2014 рік 35,0 2,0 13,0 91,0 100,0 60,0 32,0 19,0 10,0 10,0 11,0 19,0 80 322 402 

Середнє 45,0 32,8 22,2 35,7 48,7 71,0 62,7 20,2 53,6 44,8 17,8 35,0 153 337 490 

Відхилення, ± +13,0 +1,8 -4,8 -0,3 +3,7 +5,0 -9,3 -27,8 +15,6 +17,8 -17,2 -7,0 -14,2 +4,8 -9,4 
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Додаток Д 

Показники гідротермічних умов, які були характерними для Донецької ДСГДС у роки проведення досліджень 

(за даними Донецького ОЦГ) 

Показники 
Місяць За ХПР 

(XI-III) 

За ТПР 

(IV-X) 

За  

КР І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура повітря, ºС 

Кліматична норма -5,8 -5,4 -0,5 8,9 15,6 19,3 21,2 20,5 14,9 7,9 1,7 -2,6 -2,5 15,5 8,0 

2010 рік -6,6 -2,5 1,4 9,5 17,5 22,9 25,6 25,9 16,9 6,1 8,6 0,1 0,2 17,8 10,5 

2011 рік -6,3 -8,4 -0,9 8,4 17,0 20,6 24,6 21,2 15,2 8,0 -0,7 1,3 -3,0 16,4 8,3 

2012 рік -4,9 -9,5 -0,7 13,5 19,5 21,9 24,4 22,6 16,0 12,4 4,4 -3,8 -2,9 18,6 9,7 

2013 рік -1,5 -0,4 1,3 11,3 20,7 21,9 21,7 22,4 12,7 7,7 5,1 -2,3 0,4 16,9 10,1 

2014 рік -4,9 -1,8 4,7 9,6 18,8 19,0 22,6 23,1 15,7 7,2 3,5 -2,0 -0,1 16,6 9,6 

Середнє -4,8 -4,5 1,2 10,5 18,7 21,3 23,8 23,0 15,3 8,3 4,2 -1,3 -1,1 17,3 9,6 

Відхилення, ± +1,0 +0,9 +1,7 +1,6 +3,1 +2,0 +2,6 +2,5 +0,4 +0,4 +2,5 +1,3 +1,4 +1,8 +1,6 

Кількість опадів, мм 

Кліматична норма 47 39 35 39 56 56 51 47 31 40 45 56 222 320 542 

2010 рік 95,8 33,7 17,9 46,9 97,0 22,5 36,2 1,7 90,3 78,8 33,3 97,7 278 373 652 

2011 рік 41,3 37,2 32,2 44,4 71,6 81,5 59,0 17,2 36,4 63,1 14,8 39,0 165 373 538 

2012 рік 45,5 35,5 37,0 30,7 64,0 35,9 42,1 97,7 24,7 19,7 3,5 63,8 185 315 500 

2013 рік 101,8 8,3 59,3 23,3 14,1 104,4 24,4 22,6 117,3 61,5 8,1 21,3 199 368 566 

2014 рік 71,2 8,2 29,7 50,0 69,9 134,1 50,2 32,4 73,3 6,8 10,6 78,4 198 417 615 

Середнє 71,1 24,6 35,2 39,1 63,3 75,7 42,4 34,3 68,4 46,0 14,1 60,0 205,0 369,1 574,2 

Відхилення, ± +24,1 -14,4 +0,2 +0,1 +7,3 +19,7 -8,6 -12,7 +37,4 +6,0 -30,9 +4,0 -17,0 +49,1 +32,2 
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Додаток Е 

Площа, врожайність і валові збори всіх зернових та зернобобових культур в Україні за останні 15 років (2000-2014 рр.) 

Рік 

Кіровоградська 

область 

Дніпропетровська 

область 

Донецька         

область 

Кіровоградська, 

Дніпропетровська та 

Донецька області 

Степ Україна 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2000 747,5 1,99 1378,4 885,5 2,03 1571,4 632,3 1,85 1010,9 2265,3 1,96 3960,7 6452,5 1,73 10285,7 13646,9 1,94 24459,0 

2001 870,0 3,46 2743,8 1018,7 3,52 3272,4 759,6 3,00 2182,7 2648,3 3,33 8198,9 7571,5 2,89 21203,3 15586,2 2,71 39706,1 

2002 880,4 3,27 2591,0 1070,1 3,19 2979,4 798,0 2,73 2000,9 2748,5 3,06 7571,4 7647,5 2,58 18462,9 15448,0 2,72 38804,3 

2003 675,4 1,95 1185,6 828,0 1,74 1278,7 628,2 1,32 698,9 2131,6 1,67 3163,3 5973,8 1,45 7495,8 12494,8 1,82 20233,9 

2004 907,8 3,11 2679,1 1108,5 2,90 3056,8 822,2 2,58 2045,1 2838,5 2,86 7781,0 7579,4 2,68 20235,9 15433,6 2,83 41808,9 

2005 869,9 2,90 2478,7 1040,3 2,85 2908,4 816,5 2,47 1911,8 2726,7 2,74 7298,9 7341,9 2,43 17548,1 15004,9 2,60 38015,5 

2006 882,7 2,78 2410,5 1077,0 2,48 2635,3 777,0 2,15 1645,8 2736,7 2,47 6691,6 7212,1 2,32 16752,6 14515,3 2,41 34258,3 

2007 941,2 1,57 1278,1 1156,0 1,63 1671,9 745,2 1,71 1187,4 2842,4 1,64 4137,4 7571,7 1,65 10121,0 15114,9 2,18 29294,9 

2008 844,5 3,61 3003,2 1104,6 3,40 3693,9 762,6 3,08 2332,4 2711,7 3,36 9029,4 7453,7 3,16 23452,8 15636,3 3,46 53290,1 

2009 881,3 2,94 2534,2 1118,6 2,61 2817,2 744,6 2,41 1724,3 2744,5 2,66 7075,8 7729,0 2,50 18997,1 15837,3 2,98 46028,3 

2010 855,3 2,89 2374,1 1110,3 2,53 2708,6 739,9 2,48 1796,6 2705,5 2,63 6879,3 7491,5 2,39 17643,8 15090,0 2,69 39270,9 

2011 859,8 4,09 3464,9 1179,3 3,08 3456,1 781,5 2,95 2285,6 2820,6 3,37 9206,6 7664,2 3,05 22902,7 15723,8 3,70 56746,8 

2012 823,5 2,96 2339,5 1129,3 1,56 1554,3 761,1 2,19 1642,6 2713,9 2,24 5536,4 7265,9 1,97 13146,6 15449,0 3,12 46216,2 

2013 863,8 4,42 3781,4 1196,6 3,19 3710,3 781,4 2,87 2210,3 2841,8 3,50 9702,0 7812,7 2,79 22031,7 16209,9 3,99 63050,1 

2014 799,5 4,36 3469,1 1183,8 2,87 3317,8 739,7 3,41 2362,8 2723,0 3,55 9149,7 7033,9 3,21 21491,0 14945,5 4,37 63859,3 

Середнє 846,8 3,09 2 514,1 1 080,4 2,64 2 708,8 752,7 2,48 1 802,5 2 679,9 2,74 7 025,5 7 320,1 2,45 17 451,4 15 075,8 2,90 42 336,2 

Примітка: 1 – площа посіву, тис. га, 2 – врожайність зерна, т/га; 3 – валовий збір, тис. т 
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Додаток Ж 

Площа, врожайність і валовий збір пшениці озимої в Україні за останні 15 років (2000-2014 рр.) 

Рік 

Кіровоградська 

область 

Дніпропетровська 

область 

Донецька         

область 

Кіровоградська, 

Дніпропетровська та 

Донецька області 

Степ Україна 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2000 299,2 1,8 492,2 255,2 1,7 340,3 150,4 1,5 152,5 704,8 1,66 984,9 2 641,8 1,68 4302,0 5316,2 2,00 9775,2 

2001 382,8 4,2 1529,4 400,1 4,3 1680,2 308,0 3,8 1161,5 1090,9 4,12 4371,1 3 730,6 3,46 12660,3 6831,2 3,14 20794,5 

2002 383,5 3,8 1343,2 435,5 3,7 1463,5 329,6 3,2 1023,2 1148,6 3,57 3829,9 3 816,8 2,94 10645,2 6832,8 3,08 19977,6 

2003 61,2 0,7 27,8 20,3 0,6 7,8 151,2 1,1 139,2 232,7 0,81 174,8 1 228,2 0,92 1092,5 2356,7 1,41 2866,1 

2004 266,2 3,8 981,6 316,7 3,6 1142,3 245,4 3,2 776,2 828,3 3,56 2900,1 2 734,8 3,16 8576,4 5138,7 3,26 16360,9 

2005 313,8 3,3 1037,8 397,0 3,5 1395,9 372,1 3,1 1153,5 1082,9 3,34 3587,1 3 472,1 2,84 9630,2 6184,9 2,90 17683,4 

2006 280,4 3,0 845,1 349,1 2,9 1012,7 338,8 2,4 795,6 968,3 2,77 2653,4 2 783,6 2,58 7203,1 5089,3 2,56 12879,7 

2007 322,8 2,1 645,6 490,4 2,0 921,1 321,7 2,5 784,0 1134,9 2,17 2350,7 3 294,8 2,03 6165,1 5816,7 2,39 13172,8 

2008 350,7 3,9 1349,5 512,4 3,8 1934,9 390,6 3,6 1421,5 1253,7 3,78 4706,0 3 822,8 3,46 13139,2 6802,1 3,71 25050,0 

2009 300,1 3,1 916,2 471,8 3,0 1384,1 394,9 2,9 1113,1 1166,8 2,99 3413,4 3 588,5 2,74 9680,6 6518,5 3,12 20037,0 

2010 300,8 3,0 880,8 481,4 2,9 1335,4 412,3 3,0 1212,0 1194,5 2,95 3428,2 3 528,9 2,67 9266,1 6146,3 2,71 16216,8 

2011 293,6 3,5 1010,0 481,3 3,1 1423,0 417,3 3,4 1392,4 1192,2 3,31 3825,5 3 620,6 3,17 11351,9 6499,4 3,39 21645,0 

2012 216,6 2,8 597,1 331,7 1,7 528,1 398,9 2,3 892,9 947,2 2,25 2018,1 2 910,3 2,00 5572,5 5533,8 2,80 15131,8 

2013 269,1 4,1 1106,6 529,3 3,4 1764,4 434,7 3,2 1382,1 1233,1 3,57 4253,2 3 725,9 2,82 10487,2 6524,5 3,41 21863,4 

2014 241,3 4,4 1047,9 483,8 3,4 1647,4 390,1 3,9 1400,3 1115,2 3,88 4095,7 3 367,9 3,50 11073,2 5980,5 4,02 23498,0 

Середнє 285,5 3,18 920,7 397,1 2,90 1 198,7 337,1 2,87 986,7 1 019,6 2,98 3 106,1 3 217,8 2,67 8 723,0 5 838,1 2,93 17 130,1 

Примітка: 1 – площа посіву, тис. га, 2 – врожайність зерна, т/га; 3 – валовий збір, тис. т 
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Додаток З 

Площа, врожайність і валовий збір пшениці ярої в Україні за останні 15 років (2000-2014 рр.) 

Рік 

Кіровоградська 

область 

Дніпропетровська 

область 

Донецька         

область 

Кіровоградська, 

Дніпропетровська та 

Донецька області 

Степ Україна 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2000 4,5 1,20 4,9 6,9 1,37 7,1 4,5 0,96 2,5 15,9 1,18 14,5 35,3 0,98 30,8 303,1 1,54 421,9 

2001 3,9 2,51 9,3 5,7 2,44 13,4 4,3 1,85 6,5 13,9 2,27 29,2 29,7 1,80 51,7 282,2 2,06 554,0 

2002 5,8 2,33 11,9 5,5 1,94 9,9 3,5 1,79 5,7 14,8 2,02 27,5 28,6 1,66 45,1 293,5 2,12 578,1 

2003 8,0 0,95 5,3 13,3 0,97 11,1 3,4 0,73 2,0 24,7 0,89 18,3 50,0 0,84 32,9 472,2 1,72 733,2 

2004 12,3 2,57 29,5 13,9 2,34 31,1 4,4 2,01 8,4 30,6 2,30 69,0 59,7 2,18 128,6 534,7 2,28 1159,3 

2005 16,0 2,03 31,5 13,4 1,88 24,8 3,5 1,85 5,7 32,9 1,92 62,0 54,1 1,65 94,2 479,9 2,18 1015,8 

2006 11,8 2,30 26,6 19,9 2,17 42,7 3,4 1,75 5,8 35,1 2,07 75,1 64,1 1,85 129,1 493,6 2,21 1067,6 

2007 7,7 0,82 4,1 9,2 1,06 7,1 3,6 0,90 3,0 20,5 0,93 14,2 40,7 0,81 22,7 471,1 1,76 764,9 

2008 6,6 2,59 17,1 4,5 2,26 9,7 4,0 1,98 7,9 15,1 2,27 34,7 24,9 2,04 54,8 314,2 2,72 835,4 

2009 3,8 2,05 7,6 5,9 1,84 10,0 3,9 1,31 3,4 13,6 1,73 20,9 24,2 1,65 35,6 333,8 2,63 849,4 

2010 2,5 1,90 4,0 3,8 2,33 8,2 2,0 1,87 3,7 8,3 2,03 15,9 18,2 1,76 31,6 315,0 2,10 634,5 

2011 2,1 2,45 4,7 5,3 1,88 8,5 2,6 2,01 5,2 10,0 2,11 18,3 21,6 1,96 41,1 281,8 2,54 678,6 

2012 2,9 1,46 4,1 7,5 1,61 11,9 2,7 1,68 4,5 13,1 1,58 20,5 31,7 1,40 42,0 237,9 2,75 630,8 

2013 3,1 2,79 8,4 2,9 1,98 5,0 2,7 1,82 4,7 8,7 2,20 18,0 23,1 1,77 38,5 158,9 2,74 415,9 

2014 1,6 3,09 4,9 3,6 2,45 8,6 3,2 2,06 5,8 8,4 2,53 19,3 20,4 2,37 47,4 164,0 3,81 616,0 

Середнє 6,2 2,07 11,6 8,1 1,90 13,9 3,4 1,64 5,0 17,7 1,87 30,5 35,1 1,65 55,1 342,4 2,34 730,4 

Примітка: 1 – площа посіву, тис. га, 2 – врожайність зерна, т/га; 3 – валовий збір, тис. т 
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Додаток И 

Площа, врожайність і валовий збір ячменю озимого в Україні за останні 15 років (2000-2014 рр.) 

Рік 

Кіровоградська 

область 

Дніпропетровська 

область 

Донецька         

область 

Кіровоградська, 

Дніпропетровська та 

Донецька області 

Степ Україна 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2000 7,1 1,79 12,4 5,1 1,58 7,4 2,0 1,45 2,8 14,2 1,61 22,5 300,1 1,56 524,0 340,1 1,89 607,1 

2001 16,9 3,51 57,9 12,7 3,48 43,8 10,4 2,83 26,3 40,0 3,27 128,0 456,2 2,94 1313,9 507,0 2,91 1448,4 

2002 18,7 3,27 57,5 11,9 2,71 31,7 5,7 2,66 14,6 36,3 2,88 103,9 498,2 2,50 1200,8 552,9 2,53 1347,3 

2003 0,2 0,60 0,1 0,1 0,80 0,1 0,3 0,45 0,1 0,6 0,62 0,2 94,2 0,82 135,8 112,8 1,67 171,4 

2004 10,8 3,08 32,6 9,7 3,02 29,3 2,4 2,93 7,0 22,9 3,01 68,9 475,5 2,76 1304,2 521,1 2,82 1435,7 

2005 11,4 2,47 27,9 12,5 2,63 32,9 4,6 2,46 9,8 28,5 2,52 70,7 430,6 2,21 881,0 481,9 2,12 1007,7 

2006 16,9 2,53 42,8 22,8 2,70 61,5 4,5 1,98 8,7 44,2 2,40 113,0 375,2 2,23 870,3 422,3 2,35 982,1 

2007 26,7 1,69 42,7 37,1 1,39 45,7 5,1 2,28 11,6 68,9 1,79 100,1 506,6 1,73 748,6 558,7 1,82 874,7 

2008 58,5 3,32 192,7 51,8 3,29 168,6 12,1 3,28 39,1 122,4 3,30 400,3 769,1 3,15 2335,8 858,9 3,12 2663,0 

2009 100,5 3,05 302,9 79,3 2,86 225,0 12,7 2,58 32,8 192,5 2,83 560,6 1163,8 2,69 3081,6 1322,2 2,77 3619,5 

2010 122,8 2,25 265,7 105,4 2,06 209,6 26,3 2,30 58,7 254,5 2,20 534,0 1291,0 2,10 2748,7 1481,2 2,24 3219,0 

2011 87,8 2,65 227,2 86,1 2,30 189,9 24,7 2,35 57,8 198,6 2,43 475,0 1045,0 2,54 2705,8 1204,7 2,74 3235,9 

2012 52,8 2,10 108,0 29,3 1,05 28,5 10,7 1,82 18,8 92,8 1,66 155,2 538,2 1,49 789,4 701,3 1,96 1325,2 

2013 77,6 3,39 260,8 75,5 2,82 211,7 10,3 2,67 27,5 163,4 2,96 500,0 907,5 2,42 2268,2 1084,1 2,71 2881,0 

2014 90,7 3,45 311,6 88,8 2,61 229,3 12,4 3,02 36,6 191,9 3,03 577,5 907,5 2,80 2577,0 1093,3 3,09 3344,9 

Середнє 46,6 2,61 129,5 41,9 2,35 101,0 9,6 2,34 23,5 98,1 2,43 254,0 650,6 2,26 1 565,7 749,5 2,45 1 877,5 

Примітка: 1 – площа посіву, тис. га, 2 – врожайність зерна, т/га; 3 – валовий збір, тис. т 
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Додаток К 

Площа, врожайність і валовий збір ячменю ярого в Україні за останні 15 років (2000-2014 рр.) 

Рік 

Кіровоградська 

область 

Дніпропетровська 

область 

Донецька         

область 

Кіровоградська, 

Дніпропетровська та 

Донецька області 

Степ Україна 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2000 214,1 1,95 399,2 319,5 1,98 565,6 324,2 1,88 560,7 857,8 1,94 1525,5 1916,5 1,50 2783,0 3645,3 1,86 6264,8 

2001 224,0 3,18 654,4 299,4 3,05 852,8 279,0 2,44 663,7 802,4 2,89 2171,0 1764,8 2,44 4311,3 3590,6 2,55 8737,3 

2002 276,4 2,96 740,3 350,1 2,83 849,9 329,1 2,34 694,0 955,6 2,71 2284,3 2045,6 2,21 4230,6 3978,0 2,49 9016,5 

2003 343,9 1,57 502,3 450,1 1,26 509,2 321,4 1,02 270,7 1115,4 1,28 1282,2 2744,0 1,10 2595,0 5059,3 1,48 6661,9 

2004 319,9 2,67 809,9 373,2 2,30 840,0 361,6 2,15 749,3 1054,7 2,37 2399,1 2342,0 2,28 5273,8 4157,4 2,41 9648,8 

2005 314,6 2,24 687,2 354,9 2,02 702,8 288,6 1,54 400,6 958,1 1,93 1790,6 2118,0 1,68 3585,1 4018,0 2,06 7967,5 

2006 388,9 2,49 958,5 420,6 2,13 890,0 274,9 1,83 499,4 1084,4 2,15 2347,9 2688,7 2,02 5602,4 4883,2 2,15 10359,1 

2007 374,9 0,80 242,5 382,2 0,92 281,6 253,3 0,98 223,4 1010,4 0,90 747,5 2443,4 0,94 1565,7 4416,7 1,42 5106,1 

2008 241,6 2,73 650,8 280,1 2,80 772,0 195,5 2,51 489,1 717,2 2,68 1911,9 1599,0 2,69 4313,4 3359,9 3,00 9948,5 

2009 282,1 2,17 596,8 327,1 1,84 568,4 214,2 1,60 318,9 823,4 1,87 1484,1 1851,5 1,88 3386,6 3799,7 2,23 8213,6 

2010 197,0 1,62 300,4 264,1 1,77 445,3 183,7 1,76 312,1 644,8 1,72 1057,9 1487,0 1,55 2259,7 3033,2 1,83 5265,9 

2011 136,9 2,06 277,3 248,2 1,93 439,7 192,7 2,05 393,6 577,8 2,02 1110,6 1350,5 2,09 2719,0 2582,4 2,34 5861,8 

2012 113,2 1,83 201,8 262,1 1,38 344,8 196,3 2,12 414,0 571,6 1,78 960,5 1590,7 1,60 2345,3 2724,0 2,14 5611,2 

2013 93,4 2,12 193,1 208,1 1,78 349,9 192,5 1,98 372,2 494,0 1,96 915,2 1292,1 1,64 2056,6 2275,3 2,16 4680,7 

2014 72,9 2,79 203,1 201,1 2,20 439,9 184,4 2,69 456,2 458,4 2,56 1099,2 1043,3 2,31 2265,2 1979,8 2,97 5701,2 

Середнє 239,6 2,21 494,5 316,1 2,01 590,1 252,8 1,93 454,5 808,4 2,05 1 539,2 1 885,1 1,86 3 286,2 3 566,9 2,21 7 269,6 

Примітка: 1 – площа посіву, тис. га, 2 – врожайність зерна, т/га; 3 – валовий збір, тис. т 
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Додаток Л 

Площа, врожайність і валовий збір вівса в Україні за останні 15 років (2000-2014 рр.) 

Рік 

Кіровоградська 

область 

Дніпропетровська 

область 

Донецька         

область 

Кіровоградська, 

Дніпропетровська та 

Донецька області 

Степ Україна 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2000 17,0 2,18 35,3 16,0 1,79 25,7 8,7 1,67 13,8 41,7 1,88 74,8 150,4 1,48 194,9 520,8 1,83 881,4 

2001 17,7 2,80 45,6 15,1 2,81 40,2 11,0 2,07 22,4 43,8 2,56 108,2 155,2 2,05 293,6 594,3 2,00 1115,7 

2002 13,1 2,19 25,7 11,1 2,13 19,8 7,5 1,73 11,9 31,7 2,02 57,4 121,1 1,64 160,9 556,7 1,89 943,0 

2003 12,7 1,86 22,1 11,4 1,52 15,8 7,5 1,21 7,5 31,6 1,53 45,4 147,5 1,28 147,8 601,8 1,73 940,7 

2004 10,8 2,44 24,9 12,0 2,35 25,9 9,8 2,07 19,9 32,6 2,29 70,6 112,1 2,14 231,0 538,6 1,97 1007,0 

2005 5,6 2,14 11,8 6,5 1,82 10,9 7,3 1,38 9,0 19,4 1,78 31,7 74,7 1,55 105,7 467,7 1,76 790,8 

2006 3,9 2,21 8,2 6,8 1,91 12,8 6,5 1,84 11,8 17,2 1,99 32,7 71,1 1,76 116,5 473,7 1,56 690,2 

2007 5,0 1,21 4,8 7,2 1,18 6,9 7,9 1,07 7,2 20,1 1,15 18,9 73,6 0,99 49,7 403,8 1,53 544,4 

2008 6,0 2,84 16,8 8,0 2,42 19,1 7,4 1,92 14,2 21,4 2,39 50,1 65,4 2,17 138,0 455,9 2,12 944,4 

2009 8,3 1,87 15,1 10,4 1,22 10,7 6,7 1,16 6,8 25,4 1,42 32,5 78,2 1,31 89,2 432,6 1,76 730,7 

2010 2,4 1,68 3,7 4,5 1,47 5,6 4,5 1,43 6,3 11,4 1,53 15,6 47,7 1,39 56,9 328,5 1,48 458,5 

2011 3,0 2,21 6,2 4,6 1,62 6,3 4,8 1,89 8,9 12,4 1,91 21,4 43,8 1,75 72,2 287,9 1,81 505,6 

2012 2,2 1,81 3,8 6,1 1,06 5,6 5,4 1,93 10,4 13,7 1,60 19,8 58,0 1,52 86,8 309,7 2,09 629,7 

2013 1,3 2,15 2,8 4,5 1,27 5,2 4,7 1,91 9,0 10,5 1,78 17,0 51,3 1,45 66,4 251,5 1,94 467,2 

2014 1,5 2,74 4,1 4,3 2,17 9,3 5,9 2,65 15,1 11,7 2,52 28,6 42,2 2,03 78,9 250,0 2,51 612,5 

Середнє 7,4 2,15 15,4 8,6 1,78 14,6 7,0 1,73 11,6 23,0 1,89 41,6 86,2 1,63 125,9 431,6 1,86 750,8 

Примітка: 1 – площа посіву, тис. га, 2 – врожайність зерна, т/га; 3 – валовий збір, тис. т 
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Додаток М 

Специфіка внутрішнього споживання зерна в Україні за останні 15 років, тис. т (2000-2015 МР) 

Показники 
МР 

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Зернові та зернобобові культури, всього 

Споживання: 23 987 27 453 29 894 22 455 26 777 26 184 25 735 25 198 26 702 26 386 25 654 27 688 27 862 30 085 29 227 

продовольче 5 658 6 001 5 818 5 608 6 000 5 715 5 560 5 882 5 886 5 816 5 647 5 775 5 743 5 386 5 194 

кормове 13 906 16 292 18 322 12 209 15 308 14 804 14 593 14 069 14 646 14 676 14 810 15 945 15 808 17 784 17 339 

насіння 2 821 2 851 3 152 2 653 2 722 2 687 2 712 2 704 2 814 2 715 2 554 2 229 2 313 2 258 2 237 

втрати 819 1 307 1 476 893 1 570 1 529 1 427 1 185 1 822 1 804 1 410 2 431 2 740 3 310 3 016 

інше 783 1 002 1 126 1 092 1 177 1 449 1 443 1 358 1 534 1 375 1 233 1 308 1 339 1 347 1 441 

Пшениця озима та яра 

Споживання: 11 080 13 395 14 905 8 209 11 390 12 410 11 800 12 500 12 710 12 600 11 700 12 861 12 351 12 580 12 550 

продовольче 4 320 4 675 4 555 4 369 4 710 4 600 4 500 4 900 4 850 4 770 4 690 4 702 4 611 4 289 4 100 

кормове 4 710 6 270 7 750 2 100 4 400 5 590 5 080 5 290 5 350 5 330 4 730 5 740 5 210 5 750 5 600 

насіння 1 420 1 430 1 450 1 210 1 360 1 170 1 300 1 440 1 390 1 410 1 400 1 150 1 310 1 270 1 390 

втрати 360 710 850 310 660 760 630 580 820 800 600 960 910 950 1 070 

інше 270 310 300 220 260 290 290 290 300 290 280 309 310 321 390 

Ячмінь озимий та ярий 

Споживання: 6 140 7 020 7 775 5 435 6 550 5 350 6 100 5 100 5 600 5 600 5 955 5 285 5 279 5 050 4 820 

продовольче 90 60 55 65 60 50 50 58 62 60 60 26 37 45 40 

кормове 4 740 5 440 5 880 3 810 4 720 3 370 4 020 3 350 3 450 3 620 4 340 3 760 3 830 3 544 3 450 

насіння 820 910 1 170 940 940 1 130 1 050 890 1 070 980 810 730 670 700 570 

втрати 230 330 360 230 400 300 410 210 470 480 290 300 280 320 320 

інше 260 280 310 390 430 500 570 592 548 460 455 469 462 441 440 

Овес 

Споживання: 855 985 1 005 940 930 845 697 535 878 783 450 480 590 480 545 

продовольче 55 55 45 50 50 55 47 35 38 43 40 50 70 70 75 

кормове 660 790 820 760 770 670 560 400 730 650 350 350 450 350 400 

насіння 110 100 110 100 80 90 70 80 80 60 50 60 50 40 50 

втрати 30 40 30 30 30 30 20 20 30 30 10 20 20 20 20 

інше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Додаток Н 

Урожайність пшениці озимої в досліді з екологічного випробування, т/га  

(2007-2010 рр.) 

Сорт 
Роки 

Середнє 
2007 2008 2009 2010 

Альбатрос одеський 5,45 6,07 6,09 5,14 5,69 

Апогей Луганський 5,38 6,07 5,99 5,11 5,64 

Аргонавт 4,65 4,75 4,91 4,15 4,61 

Вдала 7,22 8,01 8,47 7,15 7,71 

Вікторія одеська 5,17 7,62 6,76 5,71 6,32 

Годувальниця 7,35 8,05 8,51 7,19 7,77 

Господиня 6,84 7,91 8,36 7,06 7,54 

Дальницька 4,29 6,55 5,73 4,84 5,35 

Дар Луганщини 5,00 5,09 5,33 4,51 4,98 

Дельфін 4,85 7,76 7,20 6,93 6,68 

Доля 4,98 5,68 6,00 5,07 5,43 

Єдність 5,76 6,83 7,22 6,10 6,48 

Заможність 6,31 7,81 8,26 6,97 7,34 

Застава одеська 5,58 6,79 5,90 4,98 5,81 

Землячка одеська 6,17 7,08 7,48 6,32 6,76 

Зіра 5,22 6,07 6,42 5,42 5,78 

Знахідка одеська 5,38 6,35 6,20 5,24 5,79 

Золоте руно 4,63 5,01 4,89 4,13 4,66 

Золотоколоса 5,54 7,62 6,96 5,88 6,50 

Зразкова 5,69 7,38 7,80 6,59 6,87 

Кірія 5,64 7,38 6,88 5,81 6,43 

Колумбія 5,53 7,12 5,84 4,94 5,86 

Красуня одеська 5,16 7,35 6,61 5,59 6,18 

Куяльник 5,78 7,03 6,77 5,72 6,33 

Лагуна 4,91 5,20 5,19 4,39 4,92 

Лада одеська 5,49 5,93 5,81 4,91 5,53 

Леля 6,15 6,78 6,50 5,49 6,23 

Лист 25 4,59 5,34 5,64 4,77 5,09 

Литанівка 7,48 8,85 8,35 7,90 8,15 

Ліона 5,45 6,13 6,12 5,17 5,72 

Луганчанка 4,09 5,38 4,32 3,65 4,36 

Лузанівка одеська 5,76 7,71 6,09 5,15 6,18 

Любава 5,67 7,59 5,99 5,06 6,08 

Ніконія 4,53 7,37 6,29 5,31 5,88 

Одеська 267 5,01 7,37 6,54 5,53 6,11 

Панна 5,01 6,48 5,30 4,48 5,32 

Перлина одеська 4,98 6,80 7,19 6,07 6,26 

Писанка 5,96 7,06 6,88 5,81 6,43 

Повага 5,58 6,31 6,28 5,31 5,87 

Подолянка 5,62 6,31 6,31 5,33 5,89 

Подяка 6,25 7,91 8,36 7,06 7,40 

Пошана 5,14 7,37 6,61 5,59 6,18 

Пріма одеська 5,28 6,63 5,58 4,72 5,55 

Селянка 5,34 6,55 6,29 5,31 5,87 

Сирена одеська 5,16 6,21 6,01 5,08 5,62 

Служниця 6,12 7,28 7,69 6,50 6,90 

Смуглянка 5,40 7,37 5,71 4,82 5,83 

Співанка (Ода) 6,31 7,52 7,95 6,72 7,12 

Супутниця 6,23 7,45 7,87 6,65 7,05 

Українка одеська 6,16 7,13 7,02 5,93 6,56 

Фантазія одеська 5,30 6,14 5,60 4,73 5,44 
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Додаток П 

Залежність між урожайністю (у) та глибиною загортання насіння (х) пшениці ярої при вивченні впливу добрив на 

продуктивність культури 

  
а) сорт Спадщина, за ранньої сівби б) сорт Спадщина, за сівби через 5 діб 

  

  
в) сорт Харківська 30, за ранньої сівби г) сорт Харківська 30, за сівби через 5 діб 

  

y = -0,0228x2 + 0,273x + 1,7892 
R² = 0,1215 

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

3 4 5 6 7 8 9

У
р

о
ж

ай
н

іс
ть

 з
ер

н
а,

 т
/г

а 

Глибина заробки насіння, см 

y = -0,0302x2 + 0,379x + 1,228 
R² = 0,5320 
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y = -0,0647x2 + 0,767x + 0,9077 
R² = 0,4772 
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y = -0,0268x2 + 0,324x + 1,7947 
R² = 0,1434 
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Додаток Р 

Урожайність ячменю ярого в досліді з екологічного випробування, т/га  

(2010-2015 рр.) 

Сорт 
Роки 

Середнє 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Аватар - - - - - 3,60 3,60 

Аграрій - - - - - 3,52 3,52 

Адапт 2,03 3,10 2,84 3,43 4,50 3,09 3,17 

Алегро - - - - - 3,79 3,79 

Аспект 1,85 2,92 2,70 2,73 3,51 2,90 2,77 

Вакула 2,02 3,18 2,94 3,13 3,07 3,20 2,92 

Взірець 2,29 3,51 3,21 3,14 3,20 3,53 3,15 

Виклик 2,06 3,16 2,89 3,49 4,58 3,14 3,22 

Водограй 1,82 3,13 3,33 3,37 4,33 3,58 3,26 

Воєвода 1,80 3,09 3,29 3,33 3,75 3,62 3,15 

Всесвіт 1,82 3,43 3,45 3,50 4,05 3,74 3,33 

Галактик 2,02 2,95 3,15 3,57 4,29 3,64 3,27 

Ґатунок 1,46 2,67 2,83 2,50 2,77 3,14 2,56 

Геліос 1,95 3,15 3,24 3,04 3,65 3,10 3,02 

Гетьман 1,63 2,98 3,16 2,79 3,09 3,50 2,86 

Джерело 1,56 3,03 2,57 2,65 2,93 3,03 2,63 

Дніпровський 257 1,83 2,76 3,02 3,15 3,44 3,57 2,96 

Доказ 2,11 3,17 3,47 3,42 3,97 3,68 3,30 

Донецький 12 1,77 2,66 2,91 2,87 3,34 3,09 2,77 

Донецький 14 1,96 2,95 3,23 3,18 3,72 3,52 3,09 

Донецький 15 2,08 3,12 3,27 3,49 3,63 3,64 3,21 

Дорідний 1,79 2,69 2,95 3,04 3,36 3,48 2,88 

Еней 2,02 3,04 3,33 3,43 3,79 3,93 3,26 

Етикет 1,50 2,54 2,45 2,75 2,61 2,74 2,43 

Зоряний 1,89 2,46 2,60 2,77 2,87 2,91 2,58 

Ілот 1,87 3,17 3,06 3,26 3,26 3,42 3,01 

Інклюзив 1,90 3,21 3,12 3,21 3,28 3,43 3,03 

Казковий 1,77 3,33 2,55 3,08 3,85 2,77 2,89 

Козван 1,93 2,97 2,68 3,02 3,44 3,80 2,97 

Командор st. 1,85 2,88 2,14 2,58 3,23 2,33 2,50 

Крок 2,13 3,56 3,20 3,12 4,38 3,85 3,37 

Лука - - - - 4,15 3,45 3,80 

Модерн 1,85 2,68 2,89 3,11 3,80 3,34 2,95 

Парнас 1,54 2,62 2,57 2,47 2,37 2,93 2,42 

Партнер 1,74 2,58 3,12 3,05 3,45 3,16 2,85 

Південний 2,02 2,30 3,29 3,41 3,27 3,95 3,04 

Святогор 1,82 3,16 3,25 3,54 3,33 3,43 3,09 

Святомихайлівський 1,87 2,79 2,86 3,29 3,48 3,84 3,02 

Селеніт 1,63 2,62 2,57 3,45 3,37 3,88 2,92 

СН-28 1,96 2,23 3,20 3,31 3,17 3,93 2,97 

Совіра 1,93 3,40 2,95 3,01 3,22 3,41 2,99 

Созонівський 2,08 3,53 3,49 3,34 3,20 3,95 3,27 

Сталкер 2,35 3,45 3,35 3,33 4,36 3,55 3,40 

Статок 2,37 3,48 3,38 3,47 3,79 3,96 3,41 

Степовик 2,05 3,01 2,92 2,99 3,27 3,42 2,94 

Східний 2,15 3,16 3,06 3,14 3,62 3,53 3,11 

Хадар 2,23 3,27 3,18 3,26 3,48 3,25 3,11 

Чарівний 1,56 3,29 3,29 3,38 3,69 3,86 3,18 

Юкатан 2,17 3,19 3,10 3,18 3,35 3,22 3,04 
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Додаток С 

Агрофізичні властивості ґрунту в посівах пшениці озимої залежно від технології обробітку ґрунту і сівби (2008-2009 рр.) 

Т
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о
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см
 

Щільність ґрунту, г/см³ Твердість ґрунту, кг/см² Структурний склад ґрунту, % 
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 Сівба Фаза кущіння (весна) Збирання 
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Нульовий  

(сівба 

АТД-6.35) 

0–10 1,25 1,22 1,41 16,2 17,6 17,8 4,5 92,1 3,4 5,7 88,1 6,2 27,5 68,3 4,2 

10–20 1,29 1,25 1,37 17,0 19,8 22,2 5,3 91,6 3,1 9,4 87,5 3,1 25,0 70,9 4,1 

20–30 1,31 1,29 1,35 16,9 19,7 22,7 5,4 90,4 4,2 13,2 83,0 3,8 23,8 72,3 3,9 

0–30 1,28 1,25 1,38 16,7 19,0 20,9 5,0 91,4 3,6 9,4 86,2 4,4 25,4 70,5 4,1 

Мілкий  

(сівба 

АТД-6.35) 

0–10 1,16 1,16 1,36 11,5 14,0 15,5 4,2 92,6 3,2 10,8 85,5 3,7 17,3 76,9 5,8 

10–20 1,29 1,26 1,30 13,8 18,1 22,3 5,1 91,9 3,0 11,6 85,9 2,5 11,9 82,8 5,3 

20–30 1,33 1,30 1,29 14,9 17,9 22,4 5,2 90,7 4,1 12,8 83,9 3,3 14,4 79,9 5,7 

0–30 1,26 1,24 1,32 13,4 16,7 20,1 4,8 91,8 3,4 11,7 85,1 3,2 14,5 79,9 5,6 

Мілкий  

(сівба    СЗ-

3,6) 

0–10 1,15 1,18 1,35 11,6 12,9 13,1 3,7 93,4 2,9 9,8 85,7 4,5 10,7 83,8 5,5 

10–20 1,30 1,26 1,32 14,0 17,6 22,2 4,6 92,5 2,9 10,1 86,8 3,1 12,8 81,5 5,7 

20–30 1,32 1,29 1,31 14,9 17,4 22,2 4,4 92,2 3,4 11,2 85,0 3,8 11,7 82,7 5,6 

0–30 1,25 1,24 1,33 13,5 16,0 19,2 4,2 92,7 3,1 10,3 85,8 3,8 11,7 82,7 5,6 
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Додаток Ф 


