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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Першочерговим завданням сільськогосподарського виробництва в сучасних 

умовах є забезпечення конкурентоспроможності галузей АПК і гарантування 

продовольчої та економічної незалежності держави. 

В зерновому балансі країни ячмінь ярий традиційно є однією з провідних 

зернофуражних культур і займає значні площі в Україні. Проте, незважаючи на 

великий потенціал продуктивності культури, урожайність та валові збори його 

зерна невисокі й нестабільні по роках, що зумовлено комплексом метеорологічних, 

агробіологічних та агротехнічних факторів. Сукупний прояв негативних факторів 

чи явищ, або ж суттєве переважання одного з них, визначає розмір щорічного 

недобору врожаю зерна. 

Актуальність теми. Науковцями проведена значна робота з розробки 

технологій вирощування ячменю ярого. Разом з тим, стрімка зміна кліматичних 

умов та періодичний прояв кризових явищ у економіці, що особливо чітко 

проявляються в останні роки, обумовлюють необхідність удосконалення існуючих 

та розробку нових ефективних технологічних заходів вирощування ячменю ярого, 

спрямованих на підвищення адаптивності, виживаності рослин і росту зернової 

продуктивності, що, на нашу думку, до цього часу вивчено недостатньо та вимагає 

відповідного наукового обґрунтування. 

У своїх дослідженнях ми приділили основну увагу визначенню комплексного 

впливу мікро- і макродобрив та біопрепаратів на ріст і розвиток рослин, а також 

збільшення врожайності та якості зерна ячменю ярого за вирощування після різних 

попередників у Північному Степу України. Все це визначає перспективність і 

актуальність проведених досліджень за темою дисертаційної роботи та має велике 

наукове і практичне значення. 

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

за темою дисертації виконували за тематичними планами ДУ Інститут зернових 

культур НААН України у відповідності з державною науково-технічною 

програмою «Зернові культури» (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); (2016–

2018 рр.), за завданням: «Розробити енергозберігаючі, екологічно безпечні 

технології реалізації біологічного потенціалу продуктивності ярих зернових і 

зернобобових культур в умовах Степу України» (номер державної реєстрації 

0116U001257). 

Мета і задачі дослідження полягали у виявленні агробіологічних 

особливостей ячменю ярого та обґрунтуванні необхідності розробки ефективних 

технологічних заходів його вирощування, спрямованих на підвищення адаптивності 

рослин до несприятливих умов навколишнього середовища з урахуванням 

варіювання погодних факторів, генотипу сорту, його реакції на використання 

мікро- і макродобрив, біопрепаратів та встановленні економічно доцільних доз, 

способів і строків їх застосування залежно від попередника (пшениця озима, 



 

 
кукурудза) в умовах Північного Степу України. 

Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити наступні задачі: 

– встановити вплив технологічних заходів вирощування на польову схожість 

та густоту стояння рослин ячменю ярого; 

– дослідити особливості росту, розвитку та формування щільності 

стеблостою рослин залежно від попередника та застосування мікро- і макродобрив 

та біопрепаратів; 

– з’ясувати вплив комплексного застосування мінеральних добрив і 

біопрепаратів на асиміляційну діяльність та водоспоживання посівів; 

– визначити темпи наростання надземної маси рослин під впливом 

досліджуваних агрозаходів; 

– встановити видовий склад та ступінь розвитку найпоширеніших хвороб, 

шкідників і бур’янів у посівах ячменю ярого; 

– виявити особливості формування елементів структури колоса, врожайності 

та якості зерна під впливом комплексної дії агротехнічних факторів; 

– провести оцінку економічної та біоенергетичної ефективності вирощування 

ячменю ярого залежно від попередників та комплексного застосування 

мінеральних добрив і біопрепаратів. 

Об’єкт дослідження – процеси росту, розвитку рослин, формування 

урожайності та якості зерна ячменю ярого під впливом попередників, мінеральних 

добрив і біопрепаратів. 

Предмет дослідження – агробіологічні особливості вирощування ячменю 

ярого сорту Совіра, попередники (пшениця озима, кукурудза), мікродобриво 

Сизам, біопрепарати Діазофіт, Біополіцид, Фосфоентерин, врожайність і якість 

зерна, економічна та біоенергетична ефективність вирощування. 

Методи дослідження. Дослід планували і проводили у відповідності з 

методикою дослідної справи Б. О. Доспєхова (1985) та згідно загальноприйнятих 

наукових методів; візуальний і вимірювально-ваговий методи використовували для 

фенологічних спостережень та визначення біометричних показників рослин; 

біохімічний – для встановлення якості вирощеної продукції; економічний – для 

визначення економічної ефективності досліджуваних факторів; статистичний – для 

встановлення достовірності отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше в 

умовах Північного Степу України виявлено закономірності росту і розвитку 

рослин, формування продуктивного стеблостою, врожайності та якості зерна 

ячменю ярого сорту Совіра. Теоретично обґрунтована й експериментально 

доведена можливість стабілізації продуктивності посівів ячменю ярого за рахунок 

посилення адаптаційних функцій рослин шляхом вибору попередників, 

використання біопрепаратів і добрив. 

Наукову цінність представляють отримані результати впливу комплексного 

застосування мікро- і макродобрив та біопрепаратів на ростові процеси ячменю 

ярого, особливості наростання надземної маси рослин, фотосинтетичну діяльність, 

водоспоживання посівів та формування елементів структури врожайності, 

економічна оцінка досліджень. 



 

 
Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

експериментів, встановлено й рекомендовано виробництву оптимальні параметри 

елементів технології вирощування ячменю ярого, які сприяють найповнішій 

реалізації генетично обумовленого потенціалу сорту в умовах Північного Степу 

України та забезпечують формування врожайності зерна понад 3,5 т/га з рівнем 

рентабельності 98,9 %. 

Виробничу перевірку наукової розробки здійснено на Ерастівській дослідній 

станції ДУ Інститут зернових культур НААН України, а впровадження – у 

господарствах різних форм власності Дніпропетровського, П’ятихатського, 

Криничанського, Верхньодніпровського та Софіївського районів 

Дніпропетровської області на площі понад 1,2 тис. га. Достовірний приріст 

врожайності зерна ячменю ярого від застосування рекомендованих виробництву 

агротехнічних заходів вирощування склав 0,43 т/га за суттєвого зниження 

собівартості та збільшення рівня рентабельності. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем проаналізовано вітчизняну та 

закордонну наукову літературу за темою дисертації. Спільно з керівником 

розроблено схеми дослідів і програму досліджень. Особисто закладено польові 

досліди, зроблено аналіз і узагальнення отриманих експериментальних даних, 

сформульовано висновки та рекомендації виробництву, а також проведено 

перевірку та впровадження результатів досліджень у виробничих умовах. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

наукових досліджень доповідали та обговорювали на Всеукраїнських науково-

практичних конференціях молодих вчених і спеціалістів: «Стратегічні напрями 

сталого виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 

аграрного комплексу України» (22–23 травня 2014 р., м. Дніпропетровськ); «Роль 

наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 

виробництва України» (25–26 травня 2016 р., м. Дніпропетровськ); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва 

продукції тваринництва» (23 березня 2017 р., м. Дніпро); V Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених і спеціалістів, присвяченій 105-річчю 

Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України та 15-

річниці від Дня утворення Українського інституту експертизи сортів рослин на 

тему: «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських 

культур» (21 квітня 2017 р., м. Київ); Всеукраїнській науковій інтернет-

конференції «Новітні технології – шлях до сталого розвитку АПК України» 

(18 травня 2017 р., м. Полтава); Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених і спеціалістів «Наукове забезпечення інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін клімату» (25–26 травня 2017 р., 

м. Дніпро); Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Молодежь и инновации – 2017» (1–3 июня 2017 г., г. Горки, Республика Беларусь; 

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Світові рослинні ресурси: стан 

та перспективи розвитку» (7 червня 2017 р., м. Київ); ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Стан і перспективи впровадження ресурсоощадних, 

енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур» (15–



 

 
16 листопада 2017 р., м. Дніпро), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Наукове забезпечення інноваційного розвитку та адаптація агропромислового 

виробництва в умовах трансформації клімату» (24–25 травня 2018 р., Дніпро – 

Полтава). 

Результати досліджень за темою дисертації систематично доповідали, 

обговорювали та затверджували на засіданнях вчених і науково-методичних рад 

ДУ Інститут зернових культур НААН України (2015–2018 рр.). 

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 20 праць. Основні 

результати дисертації висвітлено в 8 наукових працях, з яких: 5 – у наукових 

фахових виданнях України, 3 – в наукових фахових виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, а також 10 тез доповідей і матеріалів 

наукових конференцій, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації. Крім того 

результати дисертації додатково відображені в 2 науково-практичних 

рекомендаціях. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із 

анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, рекомендацій виробництву, списку 

використаних літературних джерел і додатків. Текст викладено на 152 сторінках, з 

яких основна частина – 116 сторінок, містить 29 таблиць, 4 рисунки, список 

використаних літературних джерел (229 найменувань, з них 20 – латиницею), 

11 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Стан вивчення питання та обґрунтування обраного напряму досліджень 

(огляд літературних джерел). У розділі висвітлено результати досліджень 

вітчизняних і закордонних вчених з питань впливу застосування мінеральних добрив і 

біопрепаратів при вирощуванні ячменю ярого після різних попередників. 

Умови та методика проведення досліджень. Представлено особливості 

ґрунтово-кліматичних та погодних умов у роки досліджень, наведено схему дослідів і 

методику її проведення на Ерастівській дослідній станції ДУ Інститут зернових 

культур впродовж 2015–2017 рр. 

Ґрунтовий покрив земель дослідної станції представлений звичайними 

малогумусними важкосуглинковими чорноземами та їх слабозмитими різновидами 

(відповідно 79,2 і 20,8 % від усієї ріллі). Кількість гідролізованого азоту (за Тюріним – 

Кононовою) складає 10,0–11,4 мг; рухомих фосфатів (за Чириковим – Шконде) – 

20,3 мг; вміст обмінного калію (за Масловою) – 18,6–22,9 мг на 100 г абсолютно 

сухого ґрунту. 

Клімат зони розміщення Ерастівської дослідної станції помірно-

континентальний, характеризується посушливістю та нестійкими умовами 

зволоження. За багаторічними даними Комісарівської метеостанції середньорічна 

кількість опадів складає 435 мм, в тому числі за період вегетації ячменю ярого – 

близько 200 мм. Розподіл їх за інтенсивністю нерівномірний: взимку випадає 18 % 

річної кількості опадів, навесні – 23, влітку – 37 і восени – 22 %. 

Погодні умови вегетаційних періодів впродовж 2015–2017 рр. суттєво 



 

 
різнилися як за кількістю опадів, так і за температурою повітря. 2015 рік був надто 

вологим для ячменю ярого і характеризувався прохолодною та дощовою погодою, за 

винятком березня і липня. 2016 рік був більш теплим та вологим з поступовим 

підвищенням температури. Погодні умови 2017 р. були гіршими за попередні роки, 

спостерігалася посуха в березні, травні та червні. Весняний період перед сівбою 

ячменю ярого (березень) був малодощовим, випало всього 11 мм опадів, що склало 

26,7 % багаторічної норми. 

За темою дисертаційної роботи закладали трифакторний польовий дослід. 

Розміщення варіантів систематичне, повторність триразова. Площа елементарної 

посівної ділянки 80 м
2
, облікової – 65 м

2
. 

У досліді ділянками першого порядку були попередники, ділянками другого 

порядку – мінеральні добрива, ділянками третього порядку – біопрепарати і 

мікродобриво (табл. 1). 

Таблиця 1 

Схема досліду 
Попередник 

(Фактор А) 

Фон живлення 

(Фактор В) 

Варіант обробки 

(Фактор С) 

1. Пшениця 

озима 

 

 

 

 

 

2. Кукурудза 

 

 

І фон – 

без добрив 

 

 

 

 

 

ІІ фон –

N30P30K30 

 

Контроль 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 

Інокуляція насіння КБП* – 

Фосфоентерин + Діазофіт + Біополіцид 

Обробка насіння та обприскування рослин у фазі кущіння 

мікродобривом Сизам 

Обробка насіння мікродобривом Сизам сумісно з КБП* та 

обприскування рослин у фазі кущіння мікродобривом Сизам 

Примітка: *КБП – комплекс біопрепаратів (Фосфоентерин, Біополіцид та 

Діазофіт). 

 

Досліди розміщували в шестипільній ланці сівозміни, де попередниками 

ячменю ярого були пшениця озима та кукурудза на зерно на двох фонах живлення – 

без добрив і N30P30K30. Застосовували для обробки насіння мікродобриво Сизам 

(20 г/т) сумісно з комплексом біопрепаратів (далі в тексті – КБП): Фосфоентерин, 

Діазофіт і Біополіцид (по 100 мл кожного препарату на гектарну норму висіву 

насіння) з наступним обприскуванням рослин у фазі кущіння мікродобривом Сизам 

(20 г/га). Інокуляцію насіння проводили в день сівби. Сіяли в оптимальні для зони 

строки з урахуванням погодних умов сівалкою СН–16 з міжряддями 15 см. Норма 

висіву – 4,5 млн схожих насінин на гектар. Висівали сорт ячменю ярого – Совіра. 

Обприскували рослини у фазі кущіння ранцевим обприскувачем. Збирали врожай 

комбайном Sampo–500 прямим комбайнуванням. 

Агротехніка у досліді відповідала загальноприйнятим зональним 

рекомендаціям для вирощування ячменю ярого в Північному Степу України, крім 

факторів, що вивчалися. Під час експериментів і досліджень користувалися 

методикою дослідної справи Б. О. Доспєхова (1985), методичними рекомендаціями по 



 

 
проведенню польових дослідів із зерновими, зернобобовими та кормовими 

культурами ІЗГ УААН (1983), науково-практичними рекомендаціями з 

вирощування та збирання врожаю сільськогосподарських культур      

ДУ ІЗК НААН (2013–2017). 

Особливості росту й розвитку рослин ячменю ярого залежно від 

біопрепаратів і попередників. Дослідженнями встановлено, що під впливом 

погодних умов і препаратів польова схожість ячменю ярого, після попередника 

пшениця озима, змінювалась по варіантах досліду від 87,8 % до 93,2 %. За 

внесення N30P30K30, відмічена тенденція до збільшення схожості насіння на 0,3–

1,8 % порівняно з фоном без добрив (табл. 2). 

Таблиця 2 

Польова схожість насіння та густота сходів ячменю ярого залежно від 

мінеральних добрив і біопрепаратів після різних попередників  

(середнє за 2015–2017 рр.) 

Варіант 

Попередники 

Пшениця озима Кукурудза 

П
о
л
ь
о
в
а 

сх
о
ж

іс
ть

, 

%
 

Г
у
ст

о
та

 

сх
о
д

ів
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ш
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о
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о
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а 

сх
о
ж

іс
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%
 

Г
у
ст

о
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сх
о
д

ів
, 

ш
т.

/м
2
 

Без добрив 

Контроль 87,8 395,1 86,2 387,9 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 89,0 400,5 87,4 393,3 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 89,5 402,8 87,7 394,7 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 89,6 403,2 88,3 397,4 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 88,9 400,1 86,9 391,1 

Інокуляція насіння КБП 91,6 412,2 89,1 401,0 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 89,7 403,7 87,4 393,3 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
93,2 419,4 89,8 404,1 

N30P30K30 

Контроль 89,6 403,2 88,2 396,9 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 91,1 410,0 89,1 401,0 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 91,1 410,0 89,7 403,7 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 92,3 415,4 91,0 409,5 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 90,4 406,8 89,4 402,3 

Інокуляція насіння КБП 93,1 419,0 91,4 411,3 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 91,2 410,4 89,0 400,5 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
93,5 420,8 91,9 413,6 

 

Під впливом біопрепаратів Фосфоентерин, Діазофіт та Біополіцид польова 

схожість насіння ячменю ярого підвищувалась на 1,7–3,0 %. Інокуляція насіння 

комплексом біопрепаратів (Діазофіт, Фосфоентерин, Біополіцид) та використання 

мікродобрива Сизам позитивно впливали на польову схожість ячменю ярого – вона 

зростала до 91,6–93,2 % на неудобреному фоні, що більше за контрольний варіант 

на 3,8–5,4 %, а на фоні внесення N30P30K30 – до 93,1–93,5 %, що перевищувало 

контроль – на 3,5–3,9 %, відповідно. Аналогічне варіювання польової схожості 



 

 
насіння спостерігалась і після попередника кукурудза, де вона була дещо нижчою, 

ніж після пшениці озимої на 1,6–3,4 % (без добрив) та на 1,4–1,6 % (N30P30K30). 

За рахунок підвищення польової схожості та зростання кущистості 

збільшувалася щільність посівів у різній мірі. Так, кущистість ячменю ярого після 

попередника пшениця озима на фоні N30P30K30 мала тенденцію до збільшення на 

3,9–4,4 % порівняно з контролем. У варіантах з Фосфоентерином, Діазофітом та 

Біополіцидом ці показники зросли на 1,9; 2,1 і 1,3 % (без добрив) та на 1,7; 3,0 і 

0,9 % (N30P30K30), відповідно. 

Так, при обробці насіння препаратом Сизам щільність стеблостою 

збільшилась на 1,0 %, за інокуляції насіння біопрепаратом Фосфоентерин – на 

1,7 %, інокуляції препаратом Діазофіт – на 3,2 %, Біополіцидом – на 1,4 %. За 

рахунок комплексу біопрепаратів вона зростала на 3,6 %, при обробці насіння та 

обприскуванні рослин у фазі кущіння мікродобривом Сизам – на 0,9 %, а за 

сумісної обробки насіння препаратом Сизам та КБП із наступним обприскуванням 

рослин у фазі кущіння препаратом Сизам – на 4,2 %. 

На висоту рослин також значно впливали погодні умови і застосування 

біопрепаратів. Найбільший габітус мали рослини у варіантах, що передбачали  

сумісне допосівне використання препарату Сизам і комплексу мікробіологічних 

препаратів (Фосфоентерин, Діазофіт, Біополіцид) та обприскування посівів у фазі 

кущіння мікродобривом Сизам. Висота рослин у цьому варіанті становила 59,2 см 

на фоні без добрив та 68,0 см – на фоні N30P30K30. Вищими на 5,0–12,4 см також 

були рослини у посівах, попередником яких була пшениця озима (рис. 1). 

 
Рис. 1. Вплив фона добрив та попередника на висоту рослин ячменю ярого, 

середнє за 2015–2017 рр. 
Примітка: *1 – контроль; 2 – обробка насіння мікродобривом Сизам, 3 – інокуляція 

насіння препаратом Фосфоентерин; 4 – інокуляція насіння препаратом Діазофіт; 5 – інокуляція 

насіння препаратом Біополіцид; 6 – інокуляція насіння КБП; 7 – Сизам (обробка насіння + 
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Пшениця озима Кукурудза 
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обприскування рослин); 8 – Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування рослин). 

КБП – комплекс біопрепаратів (Фосфоентерин, Діазофіт, Біополіцид). 

 

У посівах ячменю ярого, в середньому за роки досліджень, площа листкової 

поверхні змінювалася в межах від 29,2 до 35,7 тис. м
2
/га після пшениці озимої та 

від 28,2 до 33,9 тис. м
2
/га – після кукурудзи на неудобреному фоні і від 32,0 до 

39,7 тис. м
2
/га та від 29,7 до 36,0 тис. м

2
/га – на фоні N30P30K30  відповідно (табл. 3). 

Таблиця 3 

Вплив мінеральних добрив та біопрепаратів на площу листкової поверхні та 

абсолютну суху масу рослин ячменю ярого у фазі колосіння після різних 

попередників (середнє за 2015–2017 рр.) 

Варіант 

Попередники 

Пшениця 

озима 
Кукурудза 

П
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о
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и
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Без добрив 

Контроль 29,2 101,8 28,2 87,1 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 30,6 118,1 29,8 98,0 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 31,6 130,0 30,5 109,1 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 32,7 150,6 31,4 124,6 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 32,4 143,6 31,2 115,4 

Інокуляція насіння КБП 34,6 208,6 32,7 150,7 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 34,3 194,4 32,8 145,2 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування 

рослин) 
35,7 222,9 33,9 165,8 

N30P30K30 

Контроль 32,0 134,7 29,7 117,2 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 33,0 156,7 31,1 141,4 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 34,0 171,2 31,6 153,7 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 35,9 181,4 32,6 170,5 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 35,5 178,1 32,5 162,9 

Інокуляція насіння КБП 37,5 226,7 34,3 183,8 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 37,5 207,3 33,6 178,6 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування 

рослин) 
39,7 246,2 36,0 199,1 

 

За рахунок дії Фосфоентерину, Діазофіту та Біополіциду площа листкової 

поверхні збільшилася на 2,4; 3,5 і 3,2 тис. м
2
/га або 8,2; 11,9 і 10,9 % (без добрив) та 

на 2,0; 3,9 і 3,5 тис. м
2
/га або 6,2; 12,2 і 10,9 % (N30P30K30) після попередника 

пшениця озима і на 2,3; 2,9 і 3,0 тис. м
2
/га або 8,1; 11,2 і 10,5 % (без добрив) та на 

1,9; 2,9 і 2,8 тис. м
2
/га або 6,4; 9,8 і 9,4 % (N30P30K30) – після попередника кукурудза 

відповідно. Найвищі значення площі листкової поверхні були у варіанті з сумісною 

обробкою препаратом Сизам і КБП та послідуючим обприскуванням рослин у фазі 

кущіння мікродобривом Сизам на фоні N30P30K30 після пшениці озимої, яка більше 



 

 
на 10,3 % порівняно із попередником кукурудза. 

Слід відмітити, що найбільше витрачалося води посівами у 2015 р., коли за 

вегетацію випало 2516 м
3
 опадів, а найменше – у 2017 р., коли опадів було тільки 

966 м
3
. 

Після попередника пшениця озима сумарне водоспоживання було нижчим, 

ніж після кукурудзи. Так, на фоні без добрив воно становило 2538–2698 м
3
/га, а 

при внесенні N30P30K30 – цей показник збільшився на 3,3–2,3 % і дорівнював 2615–

2759 м
3
/га. Після попередника кукурудза сумарне водоспоживання становило 

2605–2903 м
3
/га та 2818–2969 м

3
/га відповідно. 

За рахунок обробки насіння мікродобривом Сизам сумарне водоспоживання 

збільшилось порівняно з контрольним варіантом на 145 м
3
/га на неудобреному 

фоні й на 157 м
3
/га – на фоні N30P30K30 після попередника пшениця озима та на 

74 м
3
/га й на 147 м

3
/га – після попередника кукурудза відповідно. Витрата води на 

формування 1 т зерна була меншою на 7,2 % (без добрив) і на 20,8 % (N30P30K30) 

при вирощуванні ячменю ярого після обробки насіння мікродобривом Сизам, за 

інокуляції насіння препаратами Фосфоентерин, Діазофіт та Біополіцид – на 2,5 і 

15,8 %; 3,8 і 18,1 %; 0,7 і 16,5 %, інокуляції насіння КБП – на 9,0 і 21,1 %, Сизам 

(обробка насіння + обприскування рослин) – відповідно, на 12,7 і 20,0 % після 

попередника пшениця озима порівняно з попередником кукурудза. 

Виявлено, що найбільша абсолютно суха надземна маса 100 рослин 

формувалася на ділянках, де застосовували сумісну обробку насіння 

мікродобривом Сизам разом із КБП та наступним обприскуванням рослин 

мікродобривом Сизам. Встановлено, що у фазі кущіння ячменю ярого в посівах 

після пшениці озимої цей показник перевищував аналогічний варіант, де 

попередником була кукурудза на 3,7 г (без добрив) і 7,6 г (N30P30K30) та на 13,9 г і 

15,3 г – у фазі виходу в трубку відповідно. Інтенсивність процесів росту і розвитку 

рослин ячменю ярого до фази виходу в трубку була незначною, а у фазі колосіння 

набула найбільших значень. 

У цей час у рослин ячменю інтенсивно збільшувалась надземна маса. Після 

попередника пшениця озима абсолютно суха маса 100 рослин зростала у 2,2 раза на 

фоні без добрив та у 1,8 раза – на фоні N30P30K30, після кукурудзи – у 2,0 і 1,7 раза 

порівняно з контролем відповідно. Біопрепарати (Фосфоентерин, Діазофіт та 

Біополіцид) сприяли збільшенню цього показника після попередника пшениця 

озима на 27,7; 47,9 і 41,1 % (без добрив) та на 27,1; 34,7 і 32,2 % (N30P30K30) 

відповідно. 

В ході досліджень фітосанітарного стану в посівах було встановлено, що 

видoвий склад бур’янів був предстaвлений переважно тaкими видaми: aмброзія 

полинолиста (Ambrosia artemisifolia L.), щириця звичaйна (Amaranthus retroflexus 

L.), осот польoвий (Sonchus arvensis L.), березка польoва (Convolvulus arvensis L.), 

талабан пoльовий (Thlaspi arvense L.), мишiй сизий та зелений (Setaria glauca, 

S. viridis L.), а також плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli L.). Було виявлено, 

що бура iржа (збудник – дводомний гриб порядку Uredinales роду Puccinia) та 

темно-бура плямистість (збудник – недосконалі гриби Bipolaris sorociniana Shoem) 

зовсiм не мали розвитку на посiвах ячменю ярого через несприятливi для них 



 

 
погоднi умови. Інтенсивнiсть розвитку борошнистої роси (збудник – сумчастий 

гриб порядку Erysiphales), септорiозу (збудник – недосконалі гриби з порядків 

Sphaeropsidales та Hyphomicetales) та кореневих гнилей (збудник – недосконалі 

гриби Bipolaris sorociniana Shoem (Helminthosporium sativum Pamel, Fusarium, 

Cercosporella herpotrichoides Fron. та сумчастий гриб Ophiobulus graminis Sacc.)) 

склала – 0,4; 0,5 та 0,7 % відповідно. Суха погода весняно-літнього періоду була 

несприятливою для масового розвитку і поширення шкідників у посівах ячменю 

ярого (в середньому за роки досліджень, злакові мухи: 8,5 шт./100 помахів сачком; 

смугаста хлібна блоха: 11,3 шт./м
2
), отже значної шкоди вони не завдали. Аналіз 

отриманих даних свідчить про те, що розвиток та поширення шкідливих організмів 

у посівах ячменю ярого не перевищував економічнoго порогу шкодoчиннoсті, що 

дало змогу уникнути хімічного методу захисту посівів та зекономити кошти. 

Формування врожайності ячменю ярого під впливом досліджуваних 

факторів. Найбільша довжина колоса (8,1 см) була у варіанті, де застосовувалася 

сумісна обробка насіння мікродобривом Сизам та КБП із наступним обприскуванням 

рослин мікродобривом Сизам. На фоні N30P30K30 цей показник становив 8,7 см після 

пшениці озимої та 7,1 см – після кукурудзи (табл. 4). 

Таблиця 4 

Показники елементів структури врожайності ячменю ярого залежно від 

застосування добрив і біопрепаратів після пшениці озимої 

(середнє за 2015–2017 рр.) 
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Без добрив 

Контроль 0,92 6,6 12,3 41,4 0,51 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 0,95 6,8 12,6 43,1 0,54 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 1,09 6,9 13,2 43,8 0,58 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 1,06 7,6 13,5 43,3 0,59 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 1,03 7,4 13,1 43,2 0,57 

Інокуляція насіння КБП 1,17 7,9 13,9 43,3 0,60 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 1,16 7,2 13,7 43,8 0,60 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування 

рослин) 
1,28 8,1 14,1 45,3 0,64 

N30P30K30 

Контроль 1,06 7,1 13,2 45,1 0,60 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 1,10 7,3 13,4 47,0 0,63 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 1,40 8,2 14,1 47,2 0,67 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 1,40 8,1 14,2 47,7 0,68 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 1,39 8,0 14,0 47,1 0,66 

Інокуляція насіння КБП 1,41 8,6 14,6 48,0 0,70 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 1,42 7,8 14,6 47,4 0,69 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування 

рослин) 
1,49 8,7 15,3 48,5 0,74 

 

За інокуляції насіння препаратами Фосфоентерин, Діазофіт та Біополіцид 



 

 
підвищився коефіцієнт кущіння на 18,5; 15,2 та 11,9 % порівняно з контролем на фоні 

без добрив і на 32,1; 32,1 та 31,1 % – на фоні N30P30K30 відповідно, після попередника 

пшениця озима. Кількість зерен у колосі ячменю ярого зростала з 12,3 до 14,1 шт. на 

фоні без добрив та під впливом добрив (N30P30K30) – з 13,2 до 15,3 шт. Під дією 

біопрепаратів збільшувалась маса 1000 зерен. Сумісне ж внесення мікродобрива 

Сизам та комплексу біопрепаратів дало змогу збільшити цей показник на 3,9 г або 

9,4 % після пшениці озимої. Маса зерна з колосу під впливом біопрепаратів 

Фосфоентерин, Діазофіт і Біополіцид зростала на 13,7; 15,7 і 11,1 % (без добрив) та на 

11,7; 11,3 і 10,0 % (N30P30K30) порівняно з контролем відповідно. 

Використання сумісної допосівної обробки насіння мікродобривом Сизам, 

інокуляції КБП та обприскування рослин у фазі кущіння препаратом Сизам призвело 

до збільшення довжини колоса на 24,0 % порівняно з контролем на фоні без добрив та 

на 33,9 % – на фоні N30P30K30  після попередника кукурудза (табл. 5). 

Таблиця 5 

Показники елементів структури врожайності ячменю ярого залежно від 

біопрепаратів та застосування добрив після кукурудзи 

(середнє за 2015–2017 рр.) 
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Без добрив 

Контроль 0,88 5,0 11,5 40,8 0,47 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 0,89 5,3 12,3 41,5 0,51 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 0,94 5,6 13,4 41,4 0,55 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 0,93 5,5 13,5 41,8 0,56 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 0,92 5,5 13,3 41,5 0,55 

Інокуляція насіння КБП 0,96 6,0 13,7 42,9 0,59 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 0,95 5,8 14,0 42,0 0,59 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
1,07 6,2 14,5 44,0 0,64 

N30P30K30 

Контроль 0,94 5,3 12,7 44,5 0,57 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 1,04 5,9 13,1 44,7 0,59 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 1,09 6,1 13,3 45,0 0,60 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 1,09 6,3 13,9 45,4 0,63 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 1,07 6,0 14,0 44,6 0,62 

Інокуляція насіння КБП 1,12 6,9 13,7 45,7 0,63 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 1,13 6,3 15,3 45,2 0,69 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
1,16 7,1 15,8 46,1 0,73 

 

Встановлено, що інокуляція насіння КБП призвела до зростання довжини 

колоса на 1,0 см (без добрив) та на 1,6 см (N30P30K30) порівняно з контрольним 

варіантом. Найвищий коефіцієнт продуктивного кущіння мали рослини в умовах 

2016 р., що зумовлювалось сприятливим розподілом опадів у період вегетації, 

внаслідок чого рослини змогли повніше реалізувати потенціал кущіння. Коефіцієнт 



 

 
продуктивного кущіння змінювався залежно від фону удобрення від 0,88 до 1,07 на 

неудобреному фоні та від 0,94 до 1,16 – на фоні N30P30K30. 

Найменша кількість зерен у колосі рослин ячменю, в середньому за 2015–

2017 рр., сформувалась залежно від прийомів вирощування від 11,5 до 14,5 шт., проте 

найбільша їх кількість сформувалась на фоні N30P30K30 у варіанті з сумісною 

допосівною обробкою насіння мікродобривом та інокуляцією КБП і обприскуванням 

рослин у фазі кущіння препаратом Сизам порівняно з ділянками без цих заходів – 

15,8 шт. 

Що стосується маси 1000 зерен, вона збільшувалась під дією добрив та 

біопрепаратів від 40,8 до 44,0 г на фоні без добрив та від 44,5 до 46,1 г – на фоні 

N30P30K30 після попередника кукурудза. За рахунок інокуляції насіння КБП та 

мінеральних добрив, маса зерна з колосу зросла на 6,8 % порівняно з неудобреним 

фоном, завдяки застосуванню Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) – збільшилась на 14,1 %. 

Результати польових досліджень показали, що найкращі умови для росту і 

розвитку рослин ячменю ярого та отримання найбільшого врожаю зерна склалися у 

посівах після попередника пшениця озима (табл. 6). 

Таблиця 6 

Урожайність зерна ячменю ярого залежно від попередника та застосування 

добрив і біопрепаратів (середнє за 2015–2017 рр.) 

Варіант 

(фактор С) 

Попередники (фактор А) 
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озима 
Кукурудза 

У
р
о
ж

ай
-

н
іс

ть
, 
т/

га
 

П
р
и

р
іс

т 
д
о
 

к
о
н

тр
о
л
ю

, 

т/
га

 

У
р
о
ж

ай
-

н
іс

ть
, 
т/

га
 

П
р
и

р
іс

т 
д
о
 

к
о
н

тр
о
л
ю

, 

т/
га

 

Без добрив (фактор В) 

Контроль 2,31 - 2,17 - 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 2,50 0,19 2,34 0,17 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 2,66 0,35 2,56 0,39 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 2,62 0,31 2,51 0,34 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 2,45 0,14 2,47 0,30 

Інокуляція насіння КБП 2,91 0,60 2,72 0,55 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 2,79 0,48 2,50 0,33 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування 

рослин) 
3,02 0,71 2,83 0,66 

N30P30K30 

Контроль 2,85 - 2,55 - 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 3,02 0,17 2,68 0,13 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 3,19 0,34 2,93 0,38 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 3,27 0,42 2,98 0,43 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 3,14 0,29 2,89 0,34 

Інокуляція насіння КБП 3,46 0,61 3,11 0,56 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 3,38 0,53 3,03 0,48 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування 

рослин) 
3,69 0,84 3,30 0,75 

НІР05, т/га для факторів: А – 0,03–0,05; В – 0,04–0,06; С – 0,03–0,04; АВС – 0,09–0,12 



 

 
Встановлено, що обробка насіння бактеріальними препаратами по-різному 

впливала на формування врожайності. Так, варіант з інокуляцією насіння КБП 

забезпечив підвищення врожайності на всіх фонах живлення після різних 

попередників. Врожайність змінювалась у межах 2,31–3,46 т/га (попередник пшениця 

озима) та 2,17–3,11 т/га (попередник кукурудза), що забезпечило приріст врожаю 

зерна 0,35–0,61 т/га після пшениці озимої та 0,39–0,56 т/га – після кукурудзи. Вплив 

інших біологічних препаратів (Фосфоентерин, Біополіцид, Діазофіт) на підвищення 

врожайності був також позитивним. 

Отже, при поєднанні допосівної обробки насіння препаратами Сизам і КБП та 

обприскування рослин у фазі кущіння мікродобривом Сизам, врожайність зерна 

ячменю ярого зростала на 7,6 % (без добрив) і 12,0 % (N30P30K30) після пшениці озимої 

порівняно з попередником кукурудза. 

Доведено, що на фоні без добрив найбільший вміст білка в зерні був при 

обробці насіння та обприскуванні у фазі кущіння рослин мікродобривом Сизам 

(9,8 %) і допосівній обробці цим препаратом разом із комплексом біопрепаратів 

(Фосфоентерин, Діазофіт та Біополіцид) і наступним обприскуванням у фазі кущіння 

рослин мікродобривом Сизам (9,97 %). За вмістом у зерні крохмалю найвищі 

показники (53,00–53,33 %) були також у вказаних варіантах. По вмісту білка 

вирощування ячменю ярого на фоні N30P30K30 забезпечило кращі результати (10,02–

10,67 %), тоді як на фоні без добрив цей показник склав 9,41–9,97 %. 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування ячменю ярого. 

Встановлено, що економічна ефективність, визначалася рівнем урожайності та 

витратами на внесення добрив. Так, при вирощуванні ячменю ярого без застосування 

добрив після пшениці озимої, виробничі витрати були найменшими – 4821–5505 грн 

на 1 га, що пояснюється значною економією коштів на придбання та внесення добрив. 

Собівартість вирощування зерна при цьому становила 1823–2087 грн/т, рівень 

рентабельності, залежно від досліджуваних препаратів був від 81,7 до 108,0 %. 

Розрахунки економічної ефективності також показали, що після попередника 

пшениця озима на фоні без добрив і N30P30K30, найвищий прибуток одержано при 

використанні Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування рослин) – 

6956 грн/га, що на 1010 грн/га більше, ніж на фоні без добрив на цьому варіанті. 

Дослідженнями виявлено, що висока ефективність була отримана також у 

варіанті з інокуляцією насіння комплексом біопрепаратів (Фосфоентерин, Діазофіт 

та Біополіцид) – 6380 грн, яка більше на 696 грн на фоні без добрив. Економічна 

ефективність всіх препаратів була високою. Прибуток перевищував контроль на 

413–2009 грн/га на фоні без добрив та на 870–2768 грн/га – на фоні N30P30K30. 

Рентабельність використання препаратів свідчить, що кожен препарат може бути 

використаний для одержання прибутку і зниження собівартості зерна (табл. 7). 

Подібна закономірність щодо економічної ефективності застосування 

біопрепаратів і мінеральних добрив спостерігалася й після попередника кукурудза. 

Аналіз та узагальнення експериментальних даних за 2015–2017 рр. виявили, що 

різниця в ефективності між досліджуваними варіантами зумовлюється складовими, 

які формують вартість продукції. Також, за окремими показниками, залежно від 

застосування технологічних заходів вирощування існувала суттєва різниця. 



 

 
Таблиця 7 

Економічна ефективність застосування добрив та біопрепаратів у технології 

вирощування ячменю ярого сорту Совіра, середнє за 2015–2017 рр. (попередник – 

пшениця озима) 
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Без добрив 

Контроль 2,31 4821 2087 3937 81,7 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 2,50 4944 1978 4535 91,7 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 2,66 5054 1900 5032 99,5 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 2,62 5032 1921 4902 97,4 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 2,45 4940 2016 4350 88,1 

Інокуляція насіння КБП 2,91 5350 1838 5684 106,2 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 2,79 5254 1883 5325 101,3 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
3,02 5505 1823 5946 108,0 

N30P30K30 

Контроль 2,85 6618 2322 4188 63,3 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 3,02 6393 2117 5058 79,1 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 3,19 6508 2040 5587 85,9 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 3,27 6552 2004 5847 89,2 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 3,14 6481 2064 5425 83,7 

Інокуляція насіння КБП 3,46 6739 1948 6380 94,7 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 3,38 6741 1994 6075 90,1 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
3,69 7035 1907 6956 98,9 

  

Застосування біопрепаратів та вибір попередника є важливими факторами не 

тільки для формування врожайності ячменю ярого, а й економічної ефективності 

вирощування. 

Слід відзначити, що відмінності в ефективності зазначених варіантів зумовлені 

як рівнем продуктивності культури, так і виробничими витратами. Між цими 

показниками спостерігалася досить тісна залежність. 

За результатами розрахунків енергетичної ефективності застосування 

біопрепаратів та мінеральних добрив у технологічних заходах вирощування 

ячменю ярого після попередника пшениця озима, отримано затрати сукупної 

енергії на 1 га, які були найвищими (8412 МДж) у варіантах, де застосовували 

інокуляцію КБП та сумісну допосівну обробку насіння мікродобривом Сизам 

разом із КБП та наступним обприскуванням рослин у фазі кущіння мікродобривом 

Сизам, а найменшими (7610 МДж) – на контролі. У зв’язку з меншою урожайністю 

в цьому варіанті енергоємність 1 т зерна виявилась вищою за інші варіанти 

(3294 МДж), а коефіцієнт енергетичної ефективності – меншим (4,99). Найбільший 

коефіцієнт енергетичної ефективності відмічали у варіантах із інокуляцією насіння 

комплексом біопрепаратів, Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) та 



 

 
Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування рослин) – 6,03; 6,29 і 6,53, 

відповідно. 

Вказані закономірності в енергетичній ефективності препаратів проявились 

також на фоні N30P30K30. Аналогічна залежність спостерігалась і після попередника 

кукурудза. Найменшими затрати сукупної енергії були на контролі 7566–9276 

МДж, а найвищими – 8323–10113 МДж у варіанті Сизам + КБП (обробка насіння) 

+ Сизам (обприскування рослин). Всі дослідні варіанти по цьому показнику 

перевищували контрольний варіант після обробки насіння мікродобривом Сизам 

на 2,0 % (без добрив) та на 1,3 % (N30P30K30), інокуляції насіння біопрепаратами 

Фосфоентерин, Діазофіт та Біополіцид – на 4,8; 4,2 і 3,8 % та 3,9; 4,3 і 3,5 %, 

інокуляції насіння КБП – на 7,3 і 6,0 %, Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) – на 5,3 і 5,8 % відповідно. 

Проте у варіантах, де отримали вищу урожайність (2,83–3,30 т/га) 

енергоємність 1 т зерна була нижчою – 2941 МДж на фоні без добрив та 3065 МДж 

– на фоні N30P30K30, а коефіцієнт енергетичної ефективності більшим – 5,37 і 

6,15 відповідно. Технологія виявилася ефективною, оскільки коефіцієнт перебуває 

в межах 4,72–6,15 на фоні без добрив та 4,52–5,37 – на фоні N30P30K30. 
 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено результати досліджень щодо теоретичного 

обґрунтування та практичного вирішення актуальної наукової проблеми, яка 

полягає у визначенні агробіологічних особливостей та розробці ефективних 

технологічних прийомів вирощування ячменю ярого в Північному Степу України з 

урахуванням варіювання погодних умов, особливостей сорту, реакції рослин на 

застосування макро- та мікродобрив і біопрепаратів після різних попередників з 

метою збільшення врожайності, поліпшення якості та підвищення ефективності 

вирощування зерна. 

1. Доведено, що інокуляція насіння ячменю ярого препаратами Сизам, 

Діазофіт, Фосфоентерин та Біополіцид позитивно впливала на польову схожість. 

Особливо підвищувалась вона на 1,6–3,4 % (без добрив) та 1,4–1,6 % (N30P30K30) у 

варіантах після попередника пшениця озима, порівняно з попередником кукурудза. 

2. Найбільша щільність стеблостою ячменю ярого формувалася за інокуляції 

насіння комплексом біопрепаратів (Фосфоентерин, Діазофіт і Біополіцид) та 

допосівної обробки насіння мікродобривом Сизам, а також за додаткового 

обприскування рослин мікродобривом Сизам у фазі кущіння (412,2–419,4 шт./м
2
). 

Кущистість ячменю ярого після попередника пшениця озима на фоні N30P30K30 

збільшилась до 419,0–420,8 шт./м
2
, тобто на 3,9–4,4 % порівняно з контрольним 

варіантом. У варіантах з Фосфоентерином, Діазофітом та Біополіцидом ці 

показники підвищувались на 1,9; 2,1 і 1,3 % (без добрив) та на 1,7; 3,0 і 0,9 % 

(N30P30K30), відповідно. 

3. Встановлено, що висота рослин зростала порівняно з контролем на 1,2 см 

або 4,0 % (без добрив) та на 1,9 см або 5,5 % (N30P30K30) за обробки насіння 

мікродобривом Сизам; на 3,3 см або 11,0 % та 3,6 см або 10,3 % відповідно – у 

рослин ячменю ярого при обробці насіння та обприскуванні посівів у фазі кущіння 



 

 
мікродобривом Сизам після попередника пшениця озима. 

4. Коефіцієнт загального кущіння у варіанті без застосування мікродобрив 

становив 1,66 після пшениці озимої та 1,46 – після кукурудзи. Під впливом 

обробки насіння мікродобривом Сизам, коефіцієнт загального кущіння у рослин 

ячменю ярого зріс на 3,4–4,8 %, а в результаті обробки насіння та обприскування 

рослин мікродобривом Сизам – на 10,3–12,0 %. Але, найбільшим цей показник був 

у варіантах за сумісної допосівної обробки мікробіологічним комплексом та 

застосуванням мікродобрива Сизам на фоні N30P30K30. У цих варіантах коефіцієнт 

загального кущіння, відносно контролю збільшився на 0,29 після пшениці озимої 

та на 0,27 – після кукурудзи. 

5. Виявлено, що більша площа листкової поверхні рослин ячменю ярого була 

у варіанті за сумісного використання препарату Сизам та мікробіологічного 

комплексу на фоні (N30P30K30) після пшениці озимої, що на 10,3 % перевищило 

аналогічний варіант після попередника кукурудза. 

6. Експериментально доведено, що препарати, які досліджували, 

підвищували ефективність використання вологи. Серед них найкращим був 

варіант, де застосовувалася сумісна допосівна обробка насіння комплексом 

біопрепаратів і мікродобрива Сизам та обприскування рослин у фазі кущіння 

мікродобривом Сизам. Так, застосування його за сівби ячменю ярого після пшениці 

озимої призвело до витрати води на формування 1 т зерна на фоні без добрив 

890 м
3
, а при внесенні N30P30K30 – 746 м

3
. Цей показник був меншим за 

вирощування ячменю ярого після пшениці озимої порівняно з попередником 

кукурудза на 12,7 % (без добрив) та на 18,4 % (N30P30K30). 

7. Встановлено, що найбільша абсолютно суха маса надземної частини 

100 рослин формувалася на ділянках, де застосовували сумісну допосівну обробку 

насіння мікродобривом Сизам разом із мікробіологічним комплексом 

біопрепаратів та наступним обприскуванням рослин мікродобривом Сизам. У 

посівах після пшениці озимої їхня маса перевищувала масу рослин порівняно із 

попередником кукурудза на 3,7 г (без добрив) і на 7,6 г (N30P30K30) у фазі кущіння 

та на 13,9 г і 15,3 г – у фазі виходу в трубку, відповідно. Загалом, під впливом 

біопрепаратів (Фосфоентерин, Діазофіт і Біополіцид) спостерігалось збільшення 

значень цього показника порівняно із контролем на 10,7; 28,6 і 25,0 % (без добрив) 

і на 8,8; 20,6 і 17,6 % (N30P30K30) у фазі кущіння та на 42,3; 66,4 і 55,8 % (без 

добрив) і на 61,8; 69,2 і 65,2 % (N30P30K30) – у фазі виходу в трубку після 

попередника кукурудза. 

8. Проведений аналіз забур’яненості посівів ячменю ярого виявив, що 

кількість однорічних бур’янів, майже вдвічі переважала кількість багаторічних та 

збільшувалась на 0,5 шт./м
2
 (2015 р.), на 0,8 шт./м

2 
(2016 р.) та на 0,4 шт./м

2
 

(2017 р.). Було встановлено, що інтенсивність розвитку таких хвороб, як: 

борошниста роса, септорiоз та кореневі гнилі становила 0,4; 0,5 та 0,7 %, 

відповідно. Найбільшої шкоди посівам зернових культур завдавали злакові мухи та 

хлібна блішка, чисельність яких становила: 8,5 шт./100 помахів сачком та 

11,3 шт./м
2
. В ході фітосанітарного моніторингу було з’ясовано, що виявлені 

шкодочинні об’єкти не перевищували ЕПШ. 



 

 
9. Попередники, макро- і мікродобрива та біопрепарати впливали на складові 

елементи структури урожаю ячменю ярого: 

- змінювалася довжина колоса. На фоні N30P30K30 цей показник сягав 8,7 см 

після пшениці озимої та 7,1 см – після кукурудзи; 

- зростав коефіцієнт продуктивного кущіння. Інокуляція насіння 

препаратами Фосфоентерин, Діазофіт та Біополіцид призвела до збільшення 

коефіцієнта кущіння на 18,5; 15,2 та 11,9 % порівняно з контролем на фоні без 

добрив і на 32,1; 32,1 та 31,1 % – на фоні N30P30K30 відповідно, після попередника 

пшениця озима; 

- збільшувався показник маси 1000 зерен. Виявлено, що найменша маса 

1000 зерен, у середньому за три роки, була на неудобреному фоні. Внесення ж 

мікродобрива Сизам та комплексу біопрепаратів дало змогу збільшити цей 

показник на 3,9 г або 9,4 % після попередника пшениця озима; 

- під впливом біопрепаратів Фосфоентерин, Діазофіт та Біополіцид маса 

зерна з колоса зростала на 13,7; 15,7 і 11,1 % (без добрив) та 11,7; 11,3 і 10,0 % 

(N30P30K30) порівняно з контролем. 

Найкращі показники структури врожаю було отримано у варіанті за сумісної 

допосівної обробки насіння мікродобривом і комплексом біопрепаратів та 

обприскуванням рослин у фазі кущіння препаратом Сизам на фоні N30P30K30 після 

пшениці озимої порівняно з ділянками без цих заходів. 

10. Встановлено, що обробка насіння бактеріальними препаратами по-

різному впливала на формування врожайності та якості зерна. Так, варіант з 

інокуляцією насіння КБП забезпечив підвищення врожайності на всіх фонах 

живлення після обох попередників. Врожайність змінювалась у межах 2,31–

3,46 т/га (попередник пшениця озима) та 2,17–3,11 т/га (попередник кукурудза), що 

забезпечило приріст 0,35–0,61 т/га зерна після пшениці озимої та 0,39–0,56 т/га – 

після кукурудзи. Найбільший вміст білка (9,60–10,67 %) та крохмалю (52,57–

53,33 %) в зерні ячменю ярого було отримано у варіанті за сумісної допосівної 

обробки насіння мікродобривом і комплексом біопрепаратів та наступним 

обприскуванням рослин у фазі кущіння препаратом Сизам. 

11. З’ясовано, що найефективнішим, з економічної точки зору, є розміщення 

посівів ячменю ярого після пшениці озимої. За цих умов, у варіанті з сумісною 

допосівною обробкою насіння мікродобривом Сизам і комплексом біопрепаратів та 

обприскуванням рослин у фазі кущіння мікродобривом Сизам при вирощуванні 

ячменю ярого одержано найвищі економічні показники: прибуток (5946 грн/га) та 

рівень рентабельності (108,0 %). 

12. Виявлено, що виробничі витрати сукупної енергії на 1 га були 

найвищими у варіантах, де застосовували інокуляцію насіння комплексом 

біопрепаратів та сумісну обробку насіння мікродобривом Сизам разом із 

комплексом біопрепаратів (8412 МДж), а найменшими (7610 МДж) вони були на 

контролі. У зв’язку з меншою урожайністю в цьому варіанті енергоємність 1 т 

зерна виявилась вищою за інші варіанти (3294 МДж), а коефіцієнт енергетичної 

ефективності – меншим (4,99). 

 



 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

В умовах недостатнього зволоження Північного Степу України на 

чорноземах звичайних ячмінь ярий сорту Совіра вирощувати після попередників 

пшениця озима та кукурудза за технологією, що передбачає на фоні 

передпосівного внесення N30P30K30, застосування обробки насіння мікродобривом 

Сизам (20 г/т) сумісно з комплексом біопрепаратів Фосфоентерин, Діазофіт і 

Біополіцид (по 100 мл кожного препарату на гектарну норму висіву насіння) та 

наступним обприскуванням рослин у фазі кущіння мікродобривом Сизам (20 г/га), 

що забезпечує формування врожайності зерна 3,69 т/га та 3,30 т/га з високими 

показниками якості, економічної та енергетичної ефективності вирощування 

культури. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Мамєдова Е. І. Агробіологічні особливості вирощування ячменю ярого в 

Північному Степу України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво» (201 – 

Агрономія). – ДУ Інститут зернових культур НААН України, Дніпро, 2018. 

У дисертаційній роботі викладено результати польових дослідів і 

спостережень з виявлення агробіологічних особливостей та розробки ефективних 

технологічних прийомів вирощування ячменю ярого в Північному Степу України. 

Теоретично обґрунтовано вплив погодних умов, реакції рослин ячменю ярого сорту 

Совіра на внесення макро- і мікродобрив та біопрепаратів після різних 

попередників. Оптимізовано використання вказаних факторів для одержання 

високого врожаю культури. 



 

 
Встановлено, що на чорноземах звичайних ячмінь ярий сорту Совіра слід 

вирощувати після попередників пшениця озима та кукурудза за технологією, що 

передбачає на фоні передпосівного внесення N30P30K30, застосування обробки 

насіння мікродобривом Сизам (20 г/т) сумісно з комплексом біопрепаратів 

(Фосфоентерин, Діазофіт і Біополіцид по 100 мл кожного препарату на гектарну 

норму висіву насіння) та наступним обприскуванням рослин у фазі кущіння 

мікродобривом Сизам (20 г/га), що забезпечує формування врожайності зерна 

3,69 т/га та 3,30 т/га з високими показниками якості, економічної та енергетичної 

ефективності вирощування культури. 

Ключові слова: ячмінь ярий, попередники, мінеральні добрива, 

біопрепарати, врожайність зерна, економічна та біоенергетична ефективність. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Мамедова Э. И. Агробиологические особенности выращивания ячменя 

ярового в Северной Степи Украины. – Квалификационный научный труд на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание учѐной степени кандидата сельскохозяйственных 

наук (доктора философии) по специальности 06.01.09 – «Растениеводство» (201 – 

Агрономия). – ГУ Институт зерновых культур НААН Украины, Днепр, 2018. 

В диссертационной работе изложены результаты полевых исследований и 

наблюдений по разработке агробиологических особенностей выращивания ячменя 

ярового в Северной Степи Украины. Теоретически изложено влияние погодных 

условий, реакции растений ячменя ярового сорта Совира на внесение макро- и 

микроудобрений, а также биопрепаратов после предшественников пшеница озимая 

и кукуруза. Под влиянием биопрепаратов Фосфоэнтерин, Диазофит, Биополицид 

наблюдалось увеличение абсолютно сухой массы надземной части растений по 

сравнению с контролем в фазе кущения на 10,7; 28,6; 25,0 % (без удобрений) и – на 

8,8; 20,6; 17,6 % (N30P30K30) соответственно. В фазе выхода в трубку увеличение 

составило 42,3; 66,4; 55,8 % (без удобрений) и 61,8; 69,2; 65,2 % (N30P30K30) – после 

кукурузы. 

Установлено, что на чернозѐмах обыкновенных ячмень яровой сорта Совира 

следует выращивать после предшественников пшеница озимая и кукуруза по 

технологии, которая предусматривает на фоне предпосевного внесения N30P30K30, 

применять допосевную обработку семян микроудобрением Сизам (20 г/т) совместно 

с комплексом биопрепаратов (Фосфоэнтерин, Диазофит, Биополицид по 100 мл 

каждого препарата на гектарную норму высева семян) и последующим 

опрыскиванием растений в фазе кущения микроудобрением Сизам (20 г/га), что 

обеспечивает формирование урожайности зерна 3,69 т/га и 3,30 т/га соответственно 

с высокими показателями качества, экономической и энергетической эффективности 

выращивания культуры. 

Ключевые слова: ячмень яровой, предшественники, минеральные удобрения, 

биопрепараты, урожайность зерна, экономическая и биоэнергетическая 

эффективность. 



 

 
SUMMARY 

 

Mamiedova E. I. Agrobiological features of growing barley in the Northern Steppe 

of Ukraine. – Qualifying scientific work on the manuscript copyright. 

Dissertation for the degree of a candidate of agricultural sciences (doctor of 

philosophy) in the specialty 06.01.09 "Plant Growing" (201 – Agronomy). – State 

Institution The Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine, Dnipro, 2018. 

In the dissertation the results of field experiments and observations on the 

investigation of agrobiological features and development of effective technological 

measures of spring barley growing in the Northern Steppe of Ukraine are described. The 

influence of weather conditions, reaction of Sovira variety barley plants on macro- and 

microfertilizers and biological preparations after various forecrops are theoretically 

substantiated. The use of above-mentioned factors has been optimized to produce high 

crop yields. 

The positive effect of inoculation the spring barley seeds by preparations Syzam, 

Phosphoenteryn, Diazophit and Biopolicyd on the field germination, growth and 

development of crop plants have been established. Under their influence, the tillering of 

plants, after winter wheat predecessor on the background of N30P30K30 increased for 1,4–

6,8 stems/m
2
, and the stem productive density – for 1,9; 2,1 and 1,3 % (without fertilizers) 

and for 1,7; 3,0 and 0,9 % (N30P30K30) respectively. Due to application the seed treatment 

with microfertilizer Syzam on experimental sites, compared to control, the plant height 

increased for 1,2 cm or 4,0 % (without fertilizers) and for 1,9 cm or 5,5 % (N30P30K30); to 

seed treatment and spraying the crops in tillering phase by Syzam – for 3,3 cm or 11,0 % 

and for 3,6 cm, or 10,3 % – in spring barley plants after the winter wheat predecessor. 

The microfertilizers Syzam positively influenced on the intensity of stems 

formation. Thus, in the variant with the use of Syzam, the total tillage coefficient in spring 

barley plants increased for 3,4–4,8 %, and after seed treatment and spraying of plants – for 

10,3–12,0 %. The largest growth of stems was observed in variants with a compatible seed 

treatment with microfertilizer Syzam and a complex of biopreparations. 

On an average, over the years of research, the area of leaves under the influence of 

biopreparations increased from 28,2 to 33,9 thous. m
2
/ha. It was observed both after the 

winter wheat predecessor, and after corn. At the same time, the highest indices of the leaf 

surface were obtained in the variant of the combined use of micronutrient Syzam and a 

complex of biopreparations on the background of N30P30K30. 

The use of biopreparations and microfertilizer Syzam provided the economic use of 

groundwater. Thus, their application at growing after winter wheat led to the consumption 

of 890 m
3
 of water to form 1 ton of grain on the background without fertilizers, and when 

introduced N30P30K30 – 746 m
3
. More economically, water was spent after the winter wheat 

predecessor. 

The highest absolute dry mass of the above-ground part of the plants was formed in 

plots where both a combined seed treatment of microfertilizer Syzam and the 

microbiological complex of biopreparations (Phosphoenteryn, Diazophit and Biopolicyd) 

were used. Under the influence of biopreparations, an increase of this indicator was 

observed in comparison with the control in the tillering phase for 10,7; 28,6 and 25,0 % 



 

 
(without fertilizers) and – for 8,8; 20,6 and 17,6 % (N30P30K30) respectively. In the phase 

of stem elongation, the growth was 42,3; 66,4 and 55,8 % (without fertilizers) and 61,8%; 

69,2 and 65,2 % (N30P30K30) – after corn. 

It was established that the seed treatment with bacterial preparations in different 

ways influenced the formation of crop yield. Thus, the variant of seed inoculation with the 

complex of biopreparations provided increase in grain productivity on all the backgrounds 

after different predecessors. The crop yields varied within the range of 2,31–3,46 t/ha (after 

winter wheat) and 2,17–3,11 t/ha (after corn), which resulted in an increase of 0,35–

0,61 t/ha after winter wheat and 0,39–0,56 t/ha – after corn. 

From the economic point of view, the most effective is the placement of spring 

barley crops after winter wheat. Under these conditions, in the variants with the seed 

treatment combined with microfertilizer Syzam and a complex of biopreparations and 

spraying plants, in the tillering phase by the microfertilizer Syzam, the highest economic 

indicators were obtained: profit (5946 UAH/ha) and profitability level (108,0 %). Sowing 

after corn was characterized by a decrease in profit per 1 hectare and profitability level. 

It has been established, that on the ordinary black chernozem the spring barley of 

Sovira variety it is necessary to grow after the forecrops of winter wheat and corn 

according to the technology, which suggests on the background of presowing application 

of N30P30K30, application of seed treatment with microfertilizer Syzam (20 g/t) in 

combination with a complex of biologic preparations (Phosphoenterin, Diazophyte and 

Biopolycid, 100 ml per hectare rate of seed weight of each preparation) and subsequent 

spraying of plants in tillering phase with the micro-fertilizer of Syzam (20 g/ha), which 

ensures grain yield formation of 3,69 and 3,30 t/ha with high quality, economic and energy 

efficiency of growing crop. 

Key words: spring barley, forecrops, mineral fertilizers, biological preparations, 

grain yield, economic and bioenergetic efficiency. 
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