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Ячмінь ярий протягом багатьох років займає в Україні значні площі, високо 

цінується у виробництві і є провідною зернофуражною культурою. Однак, існує 

проблема недобору врожаю зерна ячменю через вплив негативних факторів на 

формування високої врожайності та якості зерна. Не зважаючи на вже розроблені 

технології вирощування культури виникає потреба в їх удосконаленні та розробці 

нових ефективних технологічних заходів через зміну кліматичних умов та 

нестабільність економіки. Ця робота спрямована на підвищення адаптивності, 

виживаності рослин і росту врожайності з метою реалізації потенціалу 

продуктивності сучасних сортів. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є 

застосування мікро- і макродобрив та біопрепаратів, які позитивно впливають на 

ріст і розвиток рослин, сприяють збільшенню врожайності та підвищенню якості 

зерна ячменю ярого за вирощування після різних попередників. На сьогодні 

важливим завданням є вирішення цих питань та їх відповідного наукового 

обґрунтування. 

 Тому вважаю, що вибраний напрямок роботи є актуальним, представляє 

значний науковий інтерес і має важливе практичне значення, а актуальність теми 

виконаної роботи не викликає сумніву. 

При проведенні досліджень з виявлення агробіологічних особливостей 

ячменю ярого та обґрунтування 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 автор виконала такі завдання: 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. 

Дисертаційна робота викладена на 152 сторінках комп’ютерного набору, з 

яких основна частина – 116 сторінок, містить 29 таблиць, 4 рисунка та 11 

додатків. Список використаної літератури включає 229 найменувань, 20 з них 

латиною. 

Текстова частина роботи складається з анотації, вступу, 5 розділів, 

висновків, рекомендацій виробництву, списку використаної літератури та 

додатків.  

У Вступі дисертації автором обґрунтовано актуальність теми, вказано на 

зв'язок виконаних досліджень з науковими програмами, сформульовано мету і 

задачі досліджень, методи досліджень, наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів, задекларовано свій особистий внесок, наведено апробацію 

результатів дисертації.  

У Розділі 1 «Стан вивчення питання та обґрунтування обраного напряму 

досліджень» автором наведено аналіз літературних джерел щодо вимог ячменю 

ярого до системи удобрення при його вирощуванні, впливу біологічних 

препаратів на ріст, розвиток рослин, різних попередників на підвищення 

врожайності. З аналізу джерел літератури зроблено висновок про необхідність 

вирішення наукових і практичних задач оптимізації технології вирощування 

ячменю ярого в умовах Північного Степу України, зокрема дослідження реакції 

нових сортів ячменю ярого на макро- та мікродобрива по удобреному та 

неудобреному фонах за різних попередників. Обґрунтовано доцільність 

проведення дослідів за темою дисертації. 

У Розділі 2 «Умови та методика проведення досліджень» здобувач 

характеризує ґрунтово-кліматичні умови проведення досліджень, агрохімічну 

характеристику ґрунту дослідної ділянки, клімат північної частини Степу та 

особливості погодних умов у роки проведення досліджень. Автором наведено 

методики досліджень та схема закладеного польового досліду, надані 

характеристики досліджуваних препаратів, зазначена агротехніка вирощування на 

дослідних ділянках. За результатами аналізу цього розділу можна констатувати 

правильність підходу дисертанта до вибору і використання сучасних методик для 

розв’язання поставлених завдань під час проведення польових досліджень. 

У Розділі 3 «Особливості росту і розвитку рослин ячменю ярого» 

представлено дані щодо польової схожості та густоти стояння рослин ячменю 

ярого залежно від попередника та поживного режиму. Автором вивчено 



особливості проходження міжфазних періодів росту, зміну архітектоніки рослин, 

формування асиміляційного апарату і абсолютної сухої маси, водоспоживання та 

фітосанітарного стану посівів під впливом досліджуваних елементів технології 

вирощування. Здобувачем встановлено: інокуляція насіння ячменю ярого 

препаратами Сизам, Діазофіт, Фосфоентерин та Біополіцид позитивно впливала 

на польову схожість; 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. 

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 % і найбільшим був у варіантах на фоні 

N30P30K30. 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. Встановлено, що найбільша 

абсолютно суха маса надземної частини рослин формувалася на ділянках із 

застосуванням сумісної допосівної обробки насіння мікродобривом Сизам разом 

із мікробіологічним комплексом біопрепаратів та наступним обприскуванням 

рослин мікродобривом Сизам. Доведено, що всі препарати, які досліджували, 

підвищували ефективність використання вологи.  

У Розділі 4 «Формування урожайності ячменю ярого під впливом 

досліджуваних факторів» здобувачем наведені результати щодо впливу елементів 

технології вирощування ячменю ярого на показники елементів структури урожаю,  

врожайність і біохімічні показники зерна. Дисертантом виявлено, що під впливом 

попередників, макро- і мікродобрив та біопрепаратів змінювались елементи 

структури урожаю ячменю ярого. 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. Встановлено, що обробка насіння 

бактеріальними препаратами впливала на формування врожайності та якості 

зерна. Найбільше підвищення врожайності на всіх фонах живлення після обох 

попередників забезпечив варіант з інокуляцією насіння комплексом 

біопрепаратів. 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. 

У Розділі 5 «Економічна та біоенергетична ефективність вирощування 

ячменю ярого» наведено зміну основних економічних (виробничі витрати,  

собівартість, прибуток, рівень рентабельності)  та енергетичних (витрати енергії 

на вирощування, енергоємність продукції, енергетичний коефіцієнт) показників 

під впливом досліджуваних факторів. Автором встановлено, 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 на 

фоні добрив одержано найвищий прибуток (6956 грн/га) а на фоні без добрив 

рівень рентабельності (108,0 %). Виявлено, що енергоємність 1 т зерна була 

найменшою по попереднику озима пшениця на обох фонах живлення при 

сумісної допосівної обробки насіння мікродобривом Сизам і комплексом 

біопрепаратів та обприскуванням рослин у фазі кущіння мікродобривом Сизам і 

склала відповідно 2785 МДж (без добрив) і 2788 МДж (N30P30K30). Коефіцієнт 

енергетичної ефективності на цих варіантах склав 6,53 на фоні без добрив і 5,90 

на удобреному фоні. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконані впродовж 2015-2017 

рр. 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). 

Наукова новизна досліджень полягає у тому, 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 щодо 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 отриманих результатів полягає у запропонувані 

виробництву оптимальних параметрів 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 %. 

В результате досліджень рекомендовано для формування врожайності зерна 

ячменя ярого сорту Совіра 3,69 т/га та 3,30 т/га в умовах недостатнього 

зволоження Північного Степу України на чорноземах звичайних вирощувати його 

після попередників пшениця озима та кукурудза за технологією, що передбачає на 

фоні передпосівного внесення N30P30K30 застосовувати обробку 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 обприскування рослин у фазі кущіння мікродобривом Сизам (20 г/га).   

Важливе теоретичне та практичне значення мають висновки автора щодо 

з’ясування особливостей росту, розвитку та формування продуктивності ячменю 

ярого за сівби по попередникам озима пшениця й кукурудза і комплексного 

застосування мікро- і макродобрив та біопрепаратів  в умовах Північного Степу 

України. 

Для одержання цих висновків автор виконала великий обсяг робіт. 

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. Достовірність одержаних даних не викликає 

сумнівів, що підтверджується  високою точністю дослідів при обчислюванні на 

ЕОМ. 

Матеріали дисертаційної роботи відповідають вимогам спеціальності 

06.01.09 – рослинництво. Основні положення дисертаційної роботи подані в 

авторефераті. Їхній стислий зміст та висновки тотожні тим, що містяться у 

відповідних розділах дисертаційної роботи, і відповідають обсягу та характеру 

викладення суті питань. 

Основні положення і результати досліджень оприлюднювалися і 

обговорювались та отримали позитивну оцінку на: засіданнях вчених і науково-

методичних рад ДУ Інститут зернових культур НААН України (2015-2018 рр.),  

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 дисертаційної роботи опубліковано у 20 наукових працях, із них 

5 – у наукових фахових виданнях України, 3 – в наукових фахових виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 10 тез доповідей у 

матеріалах конференцій та у 2 науково-практичних рекомендаціях. 

Прийоми з вирощування ячменю ярого, які були розроблені та 

рекомендовані виробництву перевірені у виробничих умовах і впроваджені в 

господарствах Дніпропетровської області на площі понад 1,2 тис. га. та 

підтвердили їх високу ефективність. 

Дисертаційна робота викладена грамотним науковим стилем, висновки 

логічні, аргументовані і витікають із результатів виконаних автором досліджень. 

Проте, незважаючи на беззаперечне позитивне враження від дисертаційної 

роботи, необхідно вказати на недоліки та деякі помилки: 

1. У розділі 2 у рисунках 2.1 та 2.2 при характеристиці кількості опадів 

та температурних показників за вегетаційний період ячменю ярого в діаграмах 

бажано було б показати значення для зручності проведення аналізу. 



2. В дисертаційній роботі відсутня характеристика сорту ячменю ярого 

Совіра з яким проводились дослідження.  

3. У таблицях 2.4, 2.5, 2.6, 3.5 та за текстом вегетаційний період ячменю 

розраховано від сівби до повної стиглості. Проте згідно «Методики державного 

сортовипробування» тривалість вегетаційного періоду визначають від появи 

повних сходів до збиральної стиглості. 

4. Потребує пояснення автора матеріал підрозділу 3.2 (таблиця 3.5 та за 

текстом) де характеризується тривалість основних міжфазних періодів розвитку 

рослин ячменю ярого після різних попередників, однак не зрозуміло як вплинуло 

застосування мінеральних добрив в порівнянні з контролем на проходження 

міжфазних періодів та вегетаційний період в цілому. 

5. В підрозділі 3.5 описано цікаві результати щодо водоспоживання 

посівів ячменю ярого залежно від попередників, біопрепаратів та мінеральних 

добрив. Наведено сумарне водоспоживання, витрати води на тону зерна, однак, 

відсутні дані про накопичення вологи на весняний період після різних 

попередників.  

6.  При вивченні показників структури врожайності культурних рослин 

прийнятим є розглядати показник «вага насіння з однієї рослини». Автором у 

розділі 4.1 досліджено різні показники, а саме: довжина колосу, коефіцієнт 

продуктивного кущення, кількість зерен у колосі, маса 1000 зерен, маса зерна з 

колосу, але не характеризується вага насіння отриманого з однієї рослини, що є 

дуже показовим.  

7. Предметом дослідження підрозділу 4.2 є зміна рівня врожайності 

зерна ячменю ярого залежно від попередника та застосування добрив і 

біопрепаратів. Але за текстом мало уваги приділено впливу мінеральних добрив 

на врожайність, а в таблиці 4.3 бажано було б вказати прибавку саме від цього 

фактору, а не тільки від інших факторів, які досліджувались.  

8. У висновках до розділу 5 та загальному висновку 11 зазначається, що 

«найефективнішим з економічної точки зору є розміщення посівів ячменю ярого 

після пшениці озимої у варіанті з сумісною допосівною обробкою насіння 

мікродобривом Сизам і комплексом біопрепаратів та обприскуванням рослин у 

фазі кущіння мікродобривом Сизам» і вказані прибуток (5946 грн/га) та рівень 

рентабельності (108,0 %). Але згідно даних таблиці 5.1 за рівнем прибутку, який 

вважається основним при визначенні економічної ефективності, кращим є такий 

самий варіант застосування біопрепаратів, але на фоні внесення мінеральних 

добрив N30P30K30, який дає прибуток 6956 грн/га. Саме цей варіант вказаний 

автором як кращий у рекомендаціях виробництву. 

9. У тексті зустрічаються невдалий вираз, помічений на сторінці 74, 

сторінки з невеликою кількістю тексту – 63, 102, тощо. 




