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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. 

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 
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ярого від застосування рекомендованих виробництву агротехнічних заходів 

вирощування склав 0,43 т/га за суттєвого зниження собівартості та збільшення рівня 

рентабельності. 

У дисертаційній роботі викладено результати польових дослідів і спостережень 

по розробці агробіологічних особливостей 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. 

Встановлена позитивна дія інокуляції насіння ячменю ярого препаратами 

Сизам, Діазофіт, Фосфоентерин та Біополіцид на польову схожість, ріст і розвиток 

рослин культури. Під їх впливом кущистість рослин, після попередника пшениця 

озима на фоні N30P30K30 підвищувалась на 1,4–6,8 пагонів/м
2
, а густота 

продуктивного стеблостою на – 1,9; 2,1 і 1,3 % (без добрив) та на 1,7; 3,0 і 0,9 % 

(N30P30K30) відповідно. Від застосування обробки насіння мікродобривом Сизам на 

дослідних ділянках, порівняно з контролем, висота рослин зростала на 1,2 см або 

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

обприскування посівів у фазі кущіння мікродобривом Сизам на 3,3 см або 11,0 % та 

на 3,6 см або 10,3 % – у рослин ячменю ярого після попередника пшениця озима. 

Позитивно впливали мікродобрива Сизам на інтенсивність пагоноутворення. 

Так, у варіанті з застосуванням препарату Сизам коефіцієнт загального кущіння у 

рослин ячменю ярого підвищувався на 3,4–4,8 %, а за обробки насіння та 

обприскування рослин – на 10,3–12,0 %. Найбільший приріст пагонів спостерігався 

у варіантах із сумісною обробкою насіння мікродобривом Сизам та комплексу 

біопрепаратів. 

У середньому за роки досліджень, площа листків під впливом біопрепаратів 

збільшувалася від 28,2 до 33,9 тис. м
2
/га. Це все простежувалось як після 

попередника пшениця озима, так і після кукурудзи. При цьому найвищі показники 

листкової поверхні були одержані у варіанті сумісного використання мікродобрива 

Сизам та комплексу біопрепаратів на фоні N30P30K30. 
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Застосування біопрепаратів і мікродобрива Сизам забезпечувало до 

економічного використання ґрунтової води. Так, застосування їх при сівбі після 

пшениці озимої призвело до витрати 890 м
3 

води на формування 1 т зерна на фоні 

без добрив, а при внесенні N30P30K30 – 746 м
3
. Більш економно витрачалась вода 

після попередника пшениця озима. 

Вищою абсолютно суха маса надземної частини рослин формувалася на 

ділянках, де застосовували сумісну обробку насіння мікродобривом Сизам та 

мікробіологічного комплексу біопрепаратів (Фосфоентерин, Діазофіт і Біополіцид). 

Під впливом біопрепаратів спостерігалось збільшення цього показника порівняно із 

контролем у фазі кущіння на 10,7; 28,6 і 25,0 % (без добрив) і – на 8,8; 20,6 і 17,6 % 

(N30P30K30) відповідно. У фазі виходу в трубку зростання склало 42,3; 66,4 і 55,8 % 

(без добрив) і 61,8; 69,2 і 65,2 % (N30P30K30) – після кукурудзи. 

Виявлено, 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.). Інтенсивнiсть розвитку борошнистої роси, 

септорiозу та кореневих гнилей не перевищувала ЕПШ – 0,4; 0,5 та 0,7 % 

відповідно. Вища шкодочинність була від злакових мух та хлібної блішки, 

чисельність яких становила: 8,5 шт./100 помахів сачком та 11,3 шт./м
2
 відповідно. 

Сукупна дія різних факторів росту та розвитку ячменю ярого позначились на 

елементах структури врожаю. Довжина колоса була вищою після попередника 

пшениця озима (8,7 см), після попередника кукурудза цей показник становив – 

7,1 см на фоні N30P30K30. 

Використання інокуляції насіння препаратами Фосфоентерин, Діазофіт та 

Біополіцид підвищила коефіцієнт продуктивного 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 

після попередника пшениця озима відповідно. 

Під впливом добрив зростала кількість зерен у колосі від 12,3 до 14,1 шт. на  

фоні без добрив та від 13,2 до 15,3 шт. на фоні N30P30K30. Удобрений фон забезпечив 

також збільшення маси 1000 зерен після попередника пшениця озима (9,4 %). 

Зростала і маса зерна з колоса. Під впливом застосування біопрепаратів 
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Фосфоентерин, Діазофіт та Біополіцид на 13,7; 15,7 і 11,1 % (без добрив) та 11,7; 

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

За комплексу корисних ознак сумісна обробка насіння мікродобривом Сизам і 

комплексом біопрепаратів та поєднана з обприскуванням рослин у фазі кущіння 

препаратом Сизам мала перевагу над іншими варіантами, що позначилось на 

урожайності зерна ячменю ярого. 

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 після попередника 

пшениця озима та 2,17–3,11 т/га – після попередника кукурудза, що забезпечило 

приріст 0,35–0,61 т/га та 0,39–0,56 т/га відповідно. 

На фоні без добрив найбільший вміст білка в зерні був при обробці насіння та 

обприскуванні у фазі кущіння рослин мікродобривом Сизам (9,80 %) і обробки цим 

препаратом разом із комплексом біопрепаратів та обприскування у фазі кущіння 

рослин мікродобривом Сизам (9,97 %). Тут були також вищі показники крохмалю 

(53,00–53,33 %). Удобрення N30P30K30  ячменю ярого сприяло підвищенню білковості 

зерна. 

З економічної точки зору, найефективнішим є розміщення посівів ячменю 

ярого після пшениці озимої. За цих умов, у варіанті з сумісною 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 %). 

Сівба після кукурудзи характеризувалась зниженням прибутку з 1 га та рівня 

рентабельності. 

Доведено, що виробничі витрати сукупної енергії на 1 га були найменшими  

(7610 МДж) вони були на контролі, де не застосовували біопрепаратів і добрив. 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). Найбільш економною витратою сукупної енергії відмічали у 
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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. 

Ключові слова: ячмінь ярий, попередники, мінеральні добрива, біопрепарати, 

врожайність зерна, економічна та біоенергетична ефективність. 

 

SUMMARY 

 

Mamiedova E. I. Agrobiological features of growing spring 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. 

The scientific novelty of the obtained results is determined by the fact, that for the 

first time in the conditions of the Northern Steppe of Ukraine, were determined the features 

and established the patterns of growth and development of plants, formation of productive 

stems density, crop yield and quality of spring barley of Sovira variety. Theoretically 

substantiated and experimentally proved the possibility of a stable increase in grain 

productivity of spring barley crops by increasing the adaptive functions of plants by 

agrotechnical and biological measures at different stages of organogenesis. 

The obtained results had scientific value on the positive influence of the complex 

application of micro- and macrofertilizers, as well as biopreparations on the growth 

processes of spring barley plants, peculiarities of formation the above-ground part of plants, 

photosynthetic activity, water consumption of crops and the formation of elements of yield 

structure. Economically and energetically substantiated the feasibility of using the studied 

elements of spring barley growing technology. 

The practical value of the obtained results. According to the results of 

experimental researches, have been established and recommended for production the 

optimal parameters of spring barley growing technology elements, which promote the most 

complete realization of the genetically determined potential of the variety in the conditions 
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of the Northern Steppe of Ukraine and ensure the formation of crop yield to 3,69 t/ha with a 

profitability level of 98,9 %. 

The production test of scientific research was carried out at the Erastivka Research 

Station of the SI The Institute of Grain Crops of the National Academy of Agrarian Sciences 

of Ukraine, and implementation – in farms of different ownership forms of Dniprovs’ky, 

Pyatyhats’ky, Krynychans’ky, Verkhniodniprovs’ky and Sofiivs’ky districts of 

Dnipropetrovs’k region on an area of more than 1,2 thous. ha. A significant increase in grain 

yield of spring barley out of the use of recommended for production the agricultural 

growing measures was 0,43 t/ha with a significant reduction in the prime cost and increased 

profitability level. 

The results of field experiments and observations on the development of 

agrobiological features of spring barley growing in the Northern Steppe of Ukraine are 

described in the dissertation. The influence of weather conditions, reaction of spring barley 

plants of Sovira variety on application the macro- and microfertilizers and biological 

preparations after various precursors were 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 
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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. 

By the investigations, which were conducted for the purpose of studying the 

phytosanitary condition revealed, that the number of annual weeds in barley crops increased 

for 0,5 pcs./m
2
 (2015), for 0,8 pcs./m

2
 (2016) and for 0,4 pcs./m

2
 (2017), which was almost 

twice as many as number of perennial weeds. Intensity of development the powdery 

mildew, speckled leaf blotch and root rots did not exceed the economic threshold of 

harmfulness (ЕTH) – 0,4; 0,5 and 0,7 % respectively. The most dangerous were cereal flies 

and cereal flea beetles, the number of which in the average for 3 years of research were: 

8,5 pcs. per 100 swings by sweep net and 11,3 pcs./m
2
, respectively. 

The combined effect of various factors of growth and development of spring barley 

has affected the elements of the crop yield structure. The ear length of spring barley was 

longer after the winter wheat predecessor (8,7 cm), but after the corn predecessor this index 
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was only 7,1 cm on the background of N30P30K30. 

Using the seed inoculation with biopreparations Phosphoenteryn, Diazophit and 

Biopolicyd increased the coefficient of productive tillers for 18,5; 15,2 and 11,9 % 

compared to control without fertilizers and for 32,1; 32,1 and 31,1 % on the background of 

N30P30K30 after winter wheat predecessor, respectively. 

Under the influence of fertilizers, the number of grains per ear increased from 12,3 to 

14,1 pcs. on the background without fertilizers and from 13,2 to 15,3 pcs. on the background 

of N30P30K30. The fertilized background also provided an increase in the weight of 

1000 grains after the winter wheat predecessor (9,4 %). 

Under the influence of use the biopreparations Phosphoenteryn, Diazophit and 

Biopolicyd the weight of grains per ear also increased for 13,7; 15,7 and 11,1 % (without 

fertilizers) and for 11,7; 11,3 and 10,0 % (N30P30K30) compared to control. 

For the complex of useful traits, the combined use of seed treatment with 

microfertilizer Syzam and complex of biopreparations and spraying plants in the tillering 

phase with the preparation Syzam had an advantage over other variants, which affected the 

crop yield of spring barley grain. 

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. 

On the background of without fertilizers, the highest protein content in grain was 

observed at seed treatment and spraying plants in the tillering phase by the microfertilizer 

Syzam (9,80 %) and seed treatment by above mentioned preparation together with the 

complex of biopreparations and spraying plants in the tillering phase with microfertilizer 

Syzam (9,97 %). There were also higher starch content (53,00–53,33 %). N30P30K30 

fertilization of spring barley has contributed to the increase in protein content of the grain. 

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 
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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 was proved that the production costs of the total energy per hectare the smallest 

(7610 MJ) were in control, where was not used biopreparations and fertilizers. Due to lower 

crop yields in this variant, the energy intensity of 1 ton of grain was higher than other 

variants (3294 MJ), and the energy efficiency ratio is lower (4,99). The most economical 

expenditure of total energy were noted in variants with seed inoculations with a complex of 

biopreparations, Syzam (for seed treatment + spraying of plants) and Syzam + complex of 

biopreparations (for seed treatment) + Syzam (spraying plants) – 6,03; 6,29 and 6,53 MJ 

respectively (variants with seed inoculation with a complex of biopreparations 

(Phosphoenteryn, Diazophit and Biopolicyd), seed treatment with microfertilizer Syzam and 

subsequent spraying of plants in the tillering phase and complex treatment of seeds by the 

microfertilizer Syzam and a complex of biopreparations (6,03–6,53 MJ). 

Key words: spring barley, predecessors, mineral fertilizers, biopreparations, grain 

yield, economic and bioenergetic efficiency. 
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ВСТУП 

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 
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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. 
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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 
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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 
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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.  
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РОЗДІЛ 1 

 

СТАН ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ 

ОБРАНОГО НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1. Система удобрення ячменю ярого 

 

Ячмінь ярий характеризується підвищеними вимогами щодо рівня живлення. 

Це пояснюється дуже коротким вегетаційним періодом та дуже швидким 

засвоєнням поживних речовин. Протягом минулого століття вдосконалювалася 

робота по створенню нових сортів зернових культур, зокрема ячменю ярого. 

Водночас, розширилися дослідження із виявлення реакції чутливості нових сортів 

на застосування мінеральних добрив. Дослідження, які були проведені протягом 

1993–2005 рр., свідчать про те, що сорти ячменю ярого добре реагували на внесення 

азотних добрив. Так, при внесенні N35 врожайність зерна різних сортів ячменю 

коливалася від 3,35 до 4,38 т/га при урожаї на контрольному варіанті (без добрив) 

2,90–3,66 т/га, це забезпечило прибавку врожаю 0,39–0,78 т/га. Окупність азоту 

прибавкою врожаю в багатьох випадках перевищувала 10 кг/кг, що в 2,0–2,5 раза 

вище за існуючий норматив [1–2]. 

За виносом поживних речовин ячмінь мало відрізняється від озимих культур. 

На формування 100 кг зерна разом із соломою ячмінь використовує: N – 2,5–3,0; 

Р2О5 – 1,0–1,5 та К2О – 2,0–2,5 кг. Поглинання головних елементів живлення 

рослинами ячменю ярого протягом вегетації відбувається нерівномірно. Найбільша 

потреба в поживних речовинах збігається з двома важливими періодами в житті 

рослин: періодом кущіння і початком стеблоутворення та періодом закладання, 

формування і наливу зерна [3, 4]. 

Дослідами Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН доведено, що на 

фоні без добрив, сорти ячменю ярого формували врожайність у межах від 1,94 до 

2,75 т/га залежно від попередників лише за рахунок сівозміни. Вирощування ж 

ячменю ярого на фоні післядії гною (30 т/га) сприяє підвищенню урожайності на 
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0,66–0,92 т/га; із застосуванням мінеральних добрив в основне внесення в 

обмеженій дозі N30P30K30 – на 0,92–1,55 т/га; а вносячи N60P60K60 – на 1,20–1,77 т/га 

порівняно з тими результатами, де добрив не вносили [5, 6]. 

Дослідники М. І. Давидчук, О. В. Кравченко, О. О. Вороний (2012 р.) 

встановили, що застосування мінеральних добрив у посівах ячменю ярого 

позитивно вплинуло на врожайність цієї культури. Помірні дози мінеральних 

добрив N30P30 і N45P30 забезпечують приріст урожаю залежно від способу обробітку 

ґрунту відповідно на 37,3 і 38,5 % (полицевий) та 39,9 і 43,1 % (безполицевий). 

Внесення добрив значно підвищує масу 1000 зерен, покращує фізичні та хімічні 

якості зерна [7]. 

За даними Інституту зернових культур, ярі зернові культури вирізняються 

високою інтенсивністю засвоювання легкорозчинних елементів живлення на 

початку вегетації. Від сходів до кінця кущіння вони засвоюють від 20 до 50 %, а до 

кінця фази виходу в трубку – від 40 до 75 % усієї кількості поживних речовин, що 

засвоюються за весь період вегетації. Під ярі колосові культури доцільно вносити 

складні мінеральні добрива (нітроамофоска, нітрофоска, нітрофос, амофос) восени 

або навесні локальним способом помірними дозами (30–40 кг/га д. р.) на глибину 8–

10 см у вологий шар ґрунту, що забезпечує прирости урожаю зерна на 0,1–0,2 т/га 

вищі, ніж еквівалентна суміш простих туків. З метою прискорення ростових 

процесів рослин, утворення і розвитку вузлових коренів та підвищення 

посухостійкості й продуктивності рослин обов’язковим заходом повинен бути 

припосівний спосіб внесення складних мінеральних добрив у рядки дозою 

10 кг/га д. р. за фосфором. За багаторічними даними Ерастівської ДС ДУ ІЗК НААН 

при застосуванні повного мінерального добрива (NPK) під ярі колосові культури 

сумарні витрати ґрунтової вологи на утворення одиниці зерна зменшуються у 

ячменю ярого на 20–30 % при підвищенні урожайності культур і поліпшенні якісних 

показників зерна [8–11]. 

Найбільшу врожайність ячмінь ярий формує за внесення повного 

мінерального добрива. У Білорусії за внесення повного мінерального добрива 

прибавка урожайності склала 0,6 т, в Пермській області – 0,5 т на 1 га. 
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У Прибалтійських країнах, Нечорноземній та Центрально-Чорноземній зонах і 

в Лісостепу України рекомендують наступні норми добрив: азоту 35–45 кг, фосфору 

45–60 кг, калію – 25–40 кг/га. У південних та південно-східних районах вносять 

тільки фосфорні добрива у середньому по 45 кг P2O5 на 1 га. Ячмінь ярий добре 

реагує на підживлення. За трирічними даними Йєгеваської селекційної станції 

(Естонія), підживлення по сходах азотними добривами з розрахунку на 1 га 8–10 кг 

азоту сприяло підвищенню урожайності на 0,28 т; 16–20 кг – на 0,42; 24–30 кг – на 

0,55 т на 1 га [12–14]. 

Система удобрення ячменю ярого визначається, в першу чергу, 

попередниками. Він має цінну здатність якнайкраще використовувати післядію 

мінеральних і органічних добрив, що вносились під попередню культуру. Якщо 

ячмінь ярий висівається після добре удобрених просапних культур, під які було 

внесено 40–50 т/га гною і мінеральні добрива в межах N80P80K80 – N120P120K120, то 

безпосередньо під ячмінь добрива не вносять зовсім. На такому фоні ячмінь ярий 

при відповідному догляді здатний формувати 0,40–0,50 т/га зерна. Зрозуміло, що у 

випадку неповного забезпечення буряків цукрових чи картоплі добривами, ячмінь 

ярий потребуватиме додаткового внесення макроелементів. 

Ячмінь ярий дуже добре реагує на внесення добрив, особливо в умовах 

достатнього зволоження. Приріст урожаю від мінеральних добрив може досягати 

1,5–2,0 т/га. Щоб запобігти виляганню рослин, потрібно забезпечити правильне 

співвідношення поживних елементів – азоту, фосфору та калію [15–17]. 

Протягом 1997–1999 рр. у стаціонарному багатофакторному і коротко-

строковому дослідах Інституту землеробства НААН, закладених у зоні північного 

Лісостепу України вивчали ефективність моделей технологій вирощування ячменю 

ярого, які різнилися за обсягами застосування засобів хімізації. Рівень родючості 

ґрунту в різноманітних варіантах удобрення обумовлювався післядією добрив, що 

вносилися під попередник та прямою дією добрив, які застосовувалися 

безпосередньо під ячмінь ярий, який розміщувався у восьмипільній зернопросапній 

сівозміні після цукрового буряка [18]. 

Дослідження А. В. Черенкова, А. Д. Гирки, Ю. Я. Сидоренка та ін. показали, 
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що на удобреному фоні (N30Р30К30), незважаючи на сильну посуху в період вегетації 

ярих культур, рівень врожайності зерна ячменю був значно вищим, порівняно з 

неудобреним фоном. Однак, на удобреному фоні простежувалася тенденція до 

зниження урожайності зерна у багаторядних ячменів порівняно з сортом Галактик, 

особливо при менших нормах висіву (2,5–3,0 млн). Сорти Вакула і Геліос могли 

конкурувати за врожайністю з сортом Галактик тільки при вищих нормах висіву 

насіння – 3,5 і 4,5 млн схожих насінин/га. Лише за цієї умови вони формували 

однакову або вищу врожайність порівняно з сортом Галактик. Кращі результати за 

врожайністю на удобреному фоні в середньому за три роки забезпечив сорт Геліос 

при цих же нормах висіву інкрустованим насінням та підживленні аміачною 

селітрою – 2,64 т/га [19]. 

Азотні добрива у зоні Степу пропонується вносити одноразово. Переваг 

роздрібного внесення азоту у цій зоні не виявлено. У роки з тривалою посухою, 

особливо в першій половині вегетації, підживлення азотом не сприяє збільшенню 

врожаю зерна ячменю. Азот, що внесений восени, не вимивається на важких ґрунтах 

зони Степу і ефективно використовується рослинами у весняно-літній період 

вегетації. Азотні добрива у зоні Лісостепу і Поліссі розпочинають застосовувати під 

передпосівну культивацію, а пізніше вносять у підживлення на різних фазах росту 

рослин [20, 21]. 

Внесення фосфору збільшує кущистість рослин, запобігає виляганню, 

прискорює достигання та підвищує якість зерна. Норма внесення фосфору 

коливається в межах від 40 до 100 кг/г [22, 23]. 

Внесення калію сприяє формуванню більш виповненого зерна, підвищується 

стійкість соломини до вилягання, збільшує стійкість рослин до ураження хворобами, 

ячмінь краще витримує посуху. Норма внесення калію коливається від 60 до 

120 кг/га. Повну норму фосфорних і калійних добрив у зоні Степу, Лісостепу, 

Полісся вносять під основний обробіток ґрунту [24, 25]. 

У трифакторному польовому досліді на чорноземі вилуженому Мордовії 

вивчалася ефективність застосування добрив під ячмінь ярий залежно від системи 

основного обробітку ґрунту. Встановлено, що головним чинником підвищення 
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врожайності були добрива. Найбільший ефект від застосування добрив під ячмінь 

спостерігали в ланці сівозміни без чистого пару на фоні комбінованого обробітку 

ґрунту, прибавки склали від 1,48 до 1,75 т/га, окупність зерном 1 кг д. р. NPK – 8,2–

11,1 кг. Встановлено також, що внесення азоту у складі NPK більше 50 кг/га в 

умовах надлишкового зволоження призводить до вилягання посівів і зниження їх 

продуктивності [26]. 

Найбільші прибавки врожаю зерна ячменю ярого забезпечує внесення під цю 

культуру повного мінерального добрива, але за збільшення вмісту в ґрунті рухомих 

форм NPK ефективність добрив знижується. Під впливом мінеральних добрив 

збільшується продуктивна кущистість, кількість зерен у колосі, виповненість зерна, 

маса 1000 зерен (озерненість та маса 1000 зерен зменшуються за надвисоких доз 

добрив). Але білковість зерна буває вищою, якщо в ґрунті азот переважає над калієм 

та фосфором. За внесення комплексних добрив підвищується як урожайність, так і 

вміст білка в зерні. Також встановлено, що за внесення мінеральних добрив 

зменшується кількість бур’янів у посівах, але збільшується їх маса. Ці добрива 

ефективніші у вологі роки, оскільки підвищують водоспоживання рослин [27]. 

Під впливом азотних добрив збільшується площа листків і подовжується 

асиміляційний період функціювання рослин ячменю, в результаті чого 

фотосинтетичний потенціал, кількість продуктивних стебел, біомаса і врожайність 

ячменю ярого різко збільшуються. Внесення підвищених доз азотних добрив 

призводить до погіршення освітленості посівів через надмірний ріст рослин, у 

результаті чого зменшується інтенсивність фотосинтезу та споживання елементів 

живлення, зокрема азоту, що викликає вилягання посівів [28]. 

Азотне голодування рослин у молодому віці спричиняє різке відставання їх у 

рості, зменшує коефіцієнт засвоєння світлової енергії, послаблює розвиток 

асимілюючої поверхні та скорочує тривалість функціонування листків [27, 29, 30]. 

У 2009–2010 рр. в умовах господарства ТОВ «Компанія Фармко» 

Машівського району Полтавської області були проведені дослідження по 

визначенню ефективності застосування різних норм мінеральних добрив при 

вирощуванні ячменю ярого. Результати досліджень свідчать, що найвища 
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урожайність була у варіанті з внесенням мінеральних добрив з розрахунку N60Р90К90 

і становила 2,46 т/га. Прибавка урожайності до контролю, де добрива не вносились, 

становить 0,5 т/га, що підтверджує ефективність застосування мінеральних добрив 

при вирощуванні ячменю ярого [31]. 

На чорноземі вилуженому, Курганської області, в польових умовах вивчали 

вплив мінеральних добрив на урожайність і якість зерна ячменю ярого. Було 

встановлено, що дія добрив була ефективна і практично однакова за всіма формами 

добрив. Вміст сирого білка в зерні на удобрених варіантах зростав на 0,8–1,8 %, 

причому найбільша його кількість спостерігалася у варіантах з підвищеною дозою 

фосфору [32]. 

Фосфорні добрива прискорюють настання фенологічних фаз і дозрівання, 

сприяють розвитку кореневої системи, підвищують врожайність та якість зерна. У 

більшості районів Зауралля для основного внесення під ячмінь ярий 

рекомендуються дози фосфорних добрив P2О5 – 40–60, оскільки за сівби його по 

пару фосфор, як правило, діє краще [33]. 

Незважаючи на те, що внесення калію не завжди забезпечує суттєвий ефект, 

його все ж слід постійно застосовувати, оскільки це необхідно для відшкодування 

поживних речовин, що виносяться з ґрунту разом із урожаєм. 

У жарке літо найбільший урожай зерна ячменю ярого з максимальним вмістом 

білка формується при внесенні підвищених доз азоту і фосфору. В умовах 

холодного року врожай зерна зростає від внесення фосфорних добрив, в той час як 

кількість білка в зерні не збільшується [32–34]. 

Отже, значно впливають на врожай зерна не тільки вміст азоту, фосфору і 

калію, а саме – їх співвідношення у поживному середовищі [35]. 

При вирощуванні на кислих ґрунтах ячмінь ярий істотно знижує врожайність 

зерна. Кисла реакція ґрунтового розчину порушує вуглеводний і білковий обмін у 

рослинах. При високій кислотності ячмінь відчуває нестачу в кальції, що погіршує 

ріст коренів. Тому, застосування вапна є високоефективним агроприйомом [36]. 

Норма внесення азоту на високому агрофоні має бути в межах 45–60 кг/га. 

Після незадовільнених попередників та на ґрунтах з відносно низькою родючістю 
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зростає до 60–80 кг/га д. р. При цьому, на відміну від озимих культур, 

50 % загальної норми азоту необхідно обов'язково внести до сівби. Найкраще 

застосовувати добрива незадовго до передпосівного обробітку і заробити їх у 

верхньому шарі, оскільки азот швидко вимивається вглиб ґрунту. Решту азоту 

необхідно вносити на IV етапі органогенезу для підвищення озерненості колоса [15, 

37, 38]. 

Науковець О. І. Лень встановив, що найвищий рівень реалізації потенціалу 

продуктивності ячменю ярого забезпечила технологія, яка передбачала внесення 

мінеральних добрив у дозі N68P68K45 і застосування інтегрованої системи захисту. 

При цьому, в середньому за роки досліджень, урожайність культури становила 

5,27 т/га, що на 2,56 т/га більше, ніж на контролі. Проте варто зазначити, що 

окупність зерном 1 кг діючої речовини мінеральних добрив за такої дози була 

однією з найнижчих [39]. 

Протягом останніх років провідними селекційними центрами створено нові 

сорти ячменю ярого з високою потенційною врожайністю. Але в умовах 

виробництва високі генетичні можливості сорту реалізуються далеко не повністю. 

Це пов’язано, передусім, із рівнем ресурсного забезпечення господарства, 

порушеннями агротехнічних строків виконання агрозаходів, частими відхиленнями 

погодних умов протягом вегетації від оптимальних, невідповідністю останніх до 

біологічних особливостей сортів. Такі умови не дозволяють використовувати в них 

інтенсивні високозатратні технології. Тому, перспективними за даних умов можуть 

бути технології, що передбачають внесення відносно невисоких доз мінеральних 

добрив у поєднанні із засобами захисту рослин, які й дозволяють отримати урожай, 

що наближається до оптимального [40–42]. 

Внесення мінеральних добрив у рівному співвідношенні N:P:K у дозі 50–

51 кг/га діючої речовини та гною, з розрахунку 20 т/га, сприяло одержанню вищої 

врожайності, кращої якості зерна ячменю ярого за тривалого вирощування на 

постійній ділянці [43, 44]. 

Ячмінь має цінну здатність якнайкраще використовувати післядію органічних 

і мінеральних добрив, що вносились під попередню культуру та в сівозміні. Після 
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добре удобрених просапних культура може формувати до 4–5 т/га врожаю без 

внесення добрив. Л. А. Ященко та А. В. Терещенко (2010 р.) проводили дослідження 

з ячменем ярим сорту Анабель у типовій зерно-буряковій сівозміні і встановили, що 

розвиток колосків і зерна у колосі варіантів із насиченістю сівозміни елементами 

живлення позитивно впливають на величину врожаю. При чому як післядія одних 

органічних добрив, так і на їх фоні, післядія фосфорних і фосфорно-калійних добрив 

менше впливали на формування врожайності порівняно з повним мінеральним 

добривом (239 кг/га NPK) на фоні насиченості гноєм 12 т/га. Вирощування ячменю 

у даному досліді обумовило врожайність зерна 3,69 т/га, що забезпечило 1,02 т/га 

приросту врожаю порівняно з контролем [45]. 

За покращання умов живлення шляхом внесення добрив урожай надземної 

частини збільшувався, а вага коренів, у відсотках до врожаю надземної маси, 

помітно зменшувалася порівняно з неудобреним [46–48]. 

У Латвії при внесенні N40 на фоні Р40К40 окупність 1 кг азоту досягала 15,5 кг 

зерна. Фосфорні добрива займали друге місце, їх ефективність залежала від фону 

азотних – зі збільшенням доз азотних добрив збільшувалася окупність фосфорних 

туків. При внесенні Р40 окупність кожного кілограму Р2О5 на фоні N30 складала 5 кг; 

N60 – 10 та N90 – 15 кг зерна. Калійні добрива, порівняно з азотними та фосфорними, 

менше впливали: на 1 кг К2О приріст врожаю складав у середньому 4 кг зерна [49]. 

Важливе значення має також спосіб внесення добрив. В умовах Московської 

області на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті при внесенні добрив у дозі 

N60Р60К60 і нітрофоски вроздріб під культивацію зябу навесні, урожай ячменю ярого 

в середньому за три роки виріс на 0,39 і 0,42 т, а при внесенні стрічками шириною 

10–12 см – на 0,53 і 0,57 т зерна з 1 га [49]. 

У посушливих і напівпосушливих районах добрива сприяють 

продуктивнішому використанню вологи для формування врожаю. За даними 

Інституту зернових культур, у Степу на удобрених ділянках ячмінь ярий витрачає 

ґрунтової вологи на утворення врожаю на 20 % менше, ніж на неудобрених [50]. 

Наявний біокліматичний потенціал та ґрунтові ресурси дозволяють зерновим 

культурам сформувати високу продуктивність. Сучасні інтенсивні сорти ячменю 
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мають потенціал урожайності – 5–7 т/га. Однак реалізація цього потенціалу 

стримується цілим рядом чинників. Це пов’язано з тим, що аграрне виробництво 

часто використовує мінімальні обсяги мінеральних добрив (50–60 кг/га діючої 

речовини азоту, фосфору, калію) за практично повної відсутності органічних (0,2–

0,5 т/га). Внаслідок чого порушуються процеси живлення рослин, що 

відображається не тільки на продуктивності культур, але й на родючості ґрунту [50, 

51]. 

Відомо, що понад 75 % листкового азоту локалізується у хлоропластах, 

причому більша його частина використовується для синтезу структур 

фотосинтетичного апарату. Дефіцит азоту проявляється у різкому зменшенні 

кількості хлорофілу, каротиноїдів та тилакоїдних білків. В умовах нестачі фосфору 

порушуються фотохімічні та темнові реакції фотосинтезу. Надлишок фосфору 

також гальмує швидкість фотосинтезу, очевидно, внаслідок зміни проникності 

мембран. Зменшення вмісту калію в тканинах супроводжується значним зниженням 

інтенсивності фотосинтезу, в хлоропластах руйнується структура гран, продихи 

слабо відкриваються на світло та недостатньо закриваються в темряві. Дефіцит 

заліза різко порушує функціонування циклічного та нециклічного 

фотофосфорилювання, синтез пігментів й змінює структуру хлоропластів [52]. 

Проте надлишковий розвиток листкової поверхні може бути негативним 

явищем, оскільки погіршуються умови освітлення листків нижнього ярусу [53]. 

Одним із факторів формування врожаю і якості зерна є забезпеченість рослин 

мікроелементами. Поряд з азотом, фосфором та калієм, важливе значення у 

живленні рослин відіграють мікроелементи, і, перш за все, Zn, Mn, Cu, Co, Mo, B. 

Вони виконують важливу фізіологічну роль і входять до складу ферментів, 

вітамінів, гормонів та інших біологічно активних речовин. Також вони беруть 

участь в окислювально-відновлювальних процесах, вуглеводному і азотному 

обмінах, внаслідок чого рослини інтенсивніше та ефективніше використовують воду 

і поживні речовини з ґрунту. 

Більшість мікроелементів є каталізаторами, які прискорюють біохімічні 

реакції, що сприяє підвищенню стійкості культур до хвороб і несприятливих 
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факторів зовнішнього середовища (низькі та високі температури повітря, посуха) та 

збільшенню вмісту хлорофілу, покращується фотосинтез, посилюється асиміляційна 

діяльність всієї рослини [51, 54, 55]. 

Застосування мікродобрив забезпечувало підвищення врожайності ячменю 

ярого, однак вплив їх після різних попередників проявлявся не однаково. Так, 

використання мікродобрив за обробки насіння підвищувало врожайність ячменю 

ярого після пшениці озимої на 0,13 т/га. Після кукурудзи МВС та соняшнику також 

отримано приріст врожайності відносно контролю. Результати досліджень свідчать 

про те, що обробка насіння мікродобривом сприяла приросту врожайності ячменю 

ярого за рахунок збільшення енергії проростання, польової схожості та приросту 

біомаси, що було характерним для початкових етапів органогенезу рослин [56]. 

Найкращим способом застосування мікродобрив є введення їх в склад 

звичайних і комбінованих туків. Певну роль грають добрива у підвищенні якості 

зерна, зокрема, білковості. В наш час важливе значення має збільшення 

виробництва рослинного білка та поліпшення його біологічної цінності за рахунок 

збалансованого складу незамінних амінокислот. Висока кормова цінність ячменю 

обумовлена якістю білкового комплексу. В білку зерна ячменю міститься лізину 

(основна незамінна амінокислота) більше, ніж в інших зернофуражних 

культурах [57, 58]. 

В умовах Середнього Зауралля на темно-сірих важкосуглинкових ґрунтах при 

роздрібному внесенні N45P45K45 урожай ячменю ярого подвоювався (з 1,56 до 3,19 т 

з 1 га), збір протеїну збільшився з 0,13 до 0,34 т та калорійність зерна підвищилася з 

3,12 до 3,46 ккал/г [57–59]. 

У господарствах, де застосовують систему органічного удобрення, особливу 

увагу слід звернути на те, що ячмінь не любить свіжого удобрення гноєм – він 

забезпечує найкращі результати після удобреного попередника, тобто добре 

використовує післядію органічних добрив. Пивоварний ячмінь взагалі не потребує 

внесення мінеральних добрив, якщо під попередник вносили органічні. Це 

пояснюється тим, що під впливом органічної речовини гною підсилюються 

мікробіологічні процеси в ґрунті, завдяки чому підвищується доступність для 
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рослин елементів живлення. Найвищі ж врожаї зерна ячменю ярого формуються за 

застосування органо-мінеральної системи удобрення [60, 61]. 

За результатами досліджень Інституту рослинництва, внесення під 

передпосівну культивацію азотних добрив суттєво впливало на врожайність ячменю 

ярого. В середньому за роки досліджень за внесення добрив у дозах N30 і N60 

урожайність значною мірою залежала від фону основного удобрення і становила, 

без основного внесення, у середньому 4,75 т/га, а на фоні післядії гною – 5,60 т/га. 

Підвищення врожайності сортів ячменю ярого за застосування азотних добрив на 

цих фонах пояснюється значним збільшенням загальної кількості пагонів у фазі 

кущіння через покращання поживного режиму ґрунту. За внесення у передпосівну 

культивацію азотних добрив дозою N90 урожайність дещо знижувалася порівняно з 

меншими дозами. Суттєві прибавки врожайності зерна було отримано на органо-

мінеральному фоні – післядія гною + N30P30K30. На інтенсивніших фонах основного 

удобрення ефективність азотних добрив істотно знижувалася [27, 61–64]. 

З мікродобрив додають ті, що містять мідь, бор, марганець. На чорноземах 

ефективні марганцеві шлами, які вносять по 0,2–0,3 т/га під зяблеву оранку, та 

марганізований гранульований суперфосфат – у рядки під час сівби ячменю ярого в 

дозі близько 50 кг/га. Кислі ґрунти обов`язково вапнують, особливо в разі 

вирощування пивоварного ячменю (підвищуються маса 1000 зерен і вміст крохмалю 

в зерні). У вологі роки, в період кущіння, здійснюють азотне підживлення з 

розрахунку 20–30 кг/га азоту [65–67]. 

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, що дає можливість 

застосовувати мікроелементи тоді, коли вони найбільш потрібні [68, 69]. 

Після проведення польових дослідів і вивчення аналізу отриманих результатів 

використання мікродобрива Сизам у сільськогосподарських підприємствах за 

останні роки, в порівнянні з застосуванням класичної технології, спостерігалося 
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підвищення урожайності культур на 20–50 %, збільшення мікробного різноманіття і 

родючості ґрунту, збільшення вмісту гумусу в ґрунті на 0,14 %, в той час, коли 

природний приріст гумусу в ґрунті складає не більше 1 % за 100 років [70]. 

Велике значення для зменшення негативної дії мінеральних добрив має 

застосування низькобаластних мінеральних добрив з підвищеним вмістом діючої 

речовини, наприклад знефторених фосфатів, які не створюють загрози накопичення 

в ґрунті токсичних речовин і не підвищують концентрації солей у ґрунтовому 

розчині [24]. 

У сівозмінах, в яких вирощують багаторічні трави, бобові, післяжнивні та 

сидеральні культури, вносять достатню кількість органічних добрив, не 

спостерігається руйнівна дія мінеральних добрив на мікробний ценоз, 

прискорюються процеси мінералізації органічної речовини, підвищується 

кислотність ґрунту. 

 

1.2. Вплив біологічних препаратів на ріст і розвиток ячменю ярого 

 

Одним із стратегічних напрямів розвитку сучасного землеробства є його 

біологізація – використання біологічних засобів для отримання якісної продукції 

рослинництва і відтворення родючості ґрунту. Поряд з органічними добривами 

важлива роль належить використанню мікробних препаратів [71]. Мікроорганізми, 

на основі яких вони створені, не лише фіксують азот з атмосфери або розчиняють 

фосфати ґрунту, але й продукують рістактиваторні сполуки, амінокислоти та 

речовини антибіотичної природи, які стримують розвиток фітопатогенів, безпечні 

для тварин та людини і не забруднюють навколишнього середовища. Це екологічно 

безпечні препарати комплексної дії [72]. 

У країнах ЄС мікробні препарати застосовують на третині площ, зайнятих 

сільськогосподарськими культурами. На початку ХХІ ст. обсяги виробництва 

біопрепаратів на основі азотфіксувальних бактерій в Австралії становили, 6 млн 

гектарних норм, Індії – 3, а Канаді – 4 [73]. 

Діяльність корисних мікроорганізмів багатогранна. Особливо актуальним є 
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широке використання здатності мікроорганізмів до засвоєння молекулярного азоту з 

атмосфери. Це дає змогу вирішити важливу проблему – створення достатньої 

кількості білка [73, 74]. 

Позитивна сторона застосування мікробних препаратів – протидія окремим 

хворобам рослин. Корисні мікроорганізми, заселивши кореневу систему, певний час 

не допускають патогенів до інфікування рослин [75–77]. 

У дослідах А. Д. Гирки, О. Г. Андрейченко та І. О. Кулика суттєве збільшення 

зернової продуктивності рослин ячменю ярого було у варіанті, де насіння обробляли 

біопрепаратом фосформобілізуючої дії поліміксобактерин – урожайність становила 

4,22 т/га, що більше за контроль на 9,9 %. Інокуляція насіння перед сівбою 

поліміксобактерином у поєднанні з мікродобривом реаком сприяла отриманню 

прибавки на рівні 0,75 т/га, або 19,5 % [78]. 

Важливим аспектом дії мікробних препаратів є також підвищення стійкості 

рослин до несприятливих факторів довкілля – нестачі вологи, високих та низьких 

температур, фітотоксичної дії 50 пестицидів, пошкодження шкідниками та 

хворобами, що в кінцевому результаті сприяє підвищенню врожайності та 

покращенню якості продукції [79, 80]. 

Широке використання біологічних факторів в інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва має не лише екологічний, але й у більшості 

випадків, економічний пріоритет. При цьому, чим складніші ґрунтово-кліматичні і 

погодні умови, тим важливіша роль біологізації в технологіях вирощування 

культур [80]. 

Коріння рослин, як відомо, знаходиться в оточенні ґрунтових мікроорганізмів, 

які утворюють своєрідний «чохол» – ризосферу, і є трофічними посередниками між 

ґрунтом і рослиною. Ризосферні мікроорганізми перетворюють недоступні для 

рослин сполуки у мобільні, оптимальні для метаболізму. Слід також констатувати, 

що рослини не в змозі забезпечити проникнення коріння до всіх ґрунтових агрегатів, 

на яких адсорбовано поживні речовини. В цьому їм активно допомагають 

мікроорганізми. Ланцюжки бактеріальних клітин, гіфи і міцелій мікроскопічних 

грибів, що розвиваються в кореневих сферах, забезпечують надходження поживних 
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речовин із джерел, які знаходяться на відстані від кореня [81–83]. 

Штучне чи природне видалення агрономічно цінних мікроорганізмів з 

ризосферного ґрунту, за численними даними, зменшує ступінь засвоєння поживних 

речовин у кілька разів. Саме тому рослина, в ризосфері якої функціонує 

повноцінний комплекс мікроорганізмів, здатна оптимізувати процеси живлення і, як 

результат, реалізувати свій потенціал урожайності. Якщо ж ґрунти агроценозу 

деградовані і в них відсутня необхідна кількість агрономічно цінних 

мікроорганізмів, навіть за достатнього внесення мінеральних добрив культурні 

рослини не здатні сформувати повноцінних рослинно-бактеріальних асоціацій та 

симбіозів і, відповідно, не в змозі забезпечити одержання запланованого 

урожаю [84, 85]. 

При створенні оптимального агрофону для функціонування рослинно-

бактеріальної асоціації зростає ступінь колонізації інтродукованим мікроорганізмом 

кореневих сфер рослини-господаря, активізується функціональна діяльність 

діазотрофів, що обумовлює збільшення надходження в рослини біологічного азоту. 

При цьому внаслідок впливу фізіологічно активних речовин інтродукованих 

бактерій на розміри кореневої системи та її поглинальну здатність зростає ступінь 

засвоєння рослинами азоту з добрив на 19–25 %. Застосування мікробних препаратів 

також сприяє обмеженню вимивання сполук біогенних елементів та водорозчинних 

форм гумусу по ґрунтовому профілю за межі кореневмісного шару [86]. 

Найбільшого поширення в останні роки набули препарати на основі 

азотфіксувальних бактерій, які здатні забезпечувати рослини біологічним азотом, 

який не забруднює довкілля і не порушує природні екосистеми [87]. 

Останнім часом за кордоном велику увагу привертають дослідження з 

азотфіксуючими бактеріями, що відносяться до сімейства Azotobacteriaceae 

(Azospirillum brasilense і Azospirillum lipoferum). Вони виділені із ризосфери 

трав'янистих рослин тропічної зони, де зустрічаються досить часто [88, 89]. 

В Україні створено багато бактеріальних препаратів на основі асоціативних 

діазотрофів. Одним з них є ризоентерин, який виділений з лугово-чорноземного 

ґрунту ризосфери рису. Найефективніший вплив здійснює на ячмінь ярий [90–92]. 
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Інтродукція в агроценози азотфіксувальних бактерій сприяє активізації 

діяльності рослинних азотасиміляторних ферментів, наслідком чого є залучення 

нітратів до синтезу складних органічних речовин; при цьому вміст нітратів у 

рослинах знижується, натомість амінокислот та білків – зростає [93–95]. 

За даними вчених А. Г. Мусатова, О. М. Григор’євої та Т. М. Григор’євої, 

урожайність зерна ячменю ярого від застосування біопрепаратів у сорту 

Созонівський збільшилась на 0,09–0,42 т/га, у сорту Сталкер – на 0,13–0,38 т/га і 

становила 3,44; 3,33 та 3,32 т/га відповідно. Найкраще себе зарекомендували 

препарати фосфоентерин, мікрогумін та ризоентерин [96]. 

При вирощуванні різних сортів ячменю ярого в умовах північного Степу 

України, застосування мікробних препаратів було енергетично та економічно 

доцільним агрозаходом. За рахунок використання цих препаратів прибутковість 

зростає від 270 до 300 грн/га, а енергетична ефективність – на 5,8–6,3 % [96]. 

Асоціативні азотфіксатори, розвиваючись у кореневій зоні небобових рослин, 

збагачують ґрунт біологічним азотом, продукують рістактивні речовини, 

підвищують імунітет рослин проти кореневих гнилей, а в окремих випадках, 

пригнічують процеси фітопатогених мікроорганізмів [97, 98]. 

Науковці Е. А. Литвинов, Г. С. Єгорова, М. Н. Белицька та ін. довели, що 

застосування в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності 

безпечних, ефективних та недорогих біопрепаратів для захисту рослин від хвороб та 

шкідників дозволило частково вирішити серйозні проблеми сільськогосподарського 

виробництва: знизити забруднення агроландшафтів та агроценозів рештками 

хімічних пестицидів; зупинити ріст резистентності до них шкідливих об’єктів; 

відновити та збільшити супресивність ґрунтів; оздоровити мікробіоценози як 

сільськогосподарських угідь, так і виробничих сховищ продуктів урожаю, в першу 

чергу, зерна; створити загальну теорію та регіональні системи інтегрованого захисту 

рослин; забезпечити науковий і виробничий потенціал для розвитку промислового 

органічного рослинництва [99]. 

Дослідженнями багатьох вчених відмічено позитивний вплив біопрепаратів на 

ріст і розвиток основних груп мікроорганізмів [100–105]. 
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За даними О. В. Шерстобоєвої, використання біопрепаратів, основою 

більшості яких є діазотрофи, сприяє зростанню в 1,5 раза кількості азотфіксуючих 

бактерій у ризосфері ячменю, сорго та пшениці озимої [106, 107]. 

В Інституті землеробства НААН, було виявлено, що застосування 

безполицевого ґрунтозахисного обробітку та внесення біологічних препаратів, в 

умовах деградованого агроландшафту на змитих ґрунтах, забезпечило підвищення 

врожайності ячменю ярого на 0,27–0,39 т/га порівняно з контрольним варіантом. За 

проведення оранки, в якості основного обробітку та внесення біопрепаратів 

урожайність підвищувалась на 0,21–0,25 т/га, або на 11–13 % порівняно із 

контрольним варіантом [108]. 

У ХНАУ ім. В. В. Докучаєва відмічено вплив біопрепаратів і регуляторів 

росту рослин на розвиток кореневих гнилей, якими обробляли насіння перед сівбою. 

Всі препарати певним чином стримували розвиток хвороби і за ефективністю не 

поступалися Вітаваксу 200 ФФ, а також встановлено найбільший приріст урожаю 

ячменю ярого (0,86 т/га) у варіантів, де насіння культури перед сівбою було 

оброблено біопрепаратом Кладостим [109]. 

Результати досліджень Л. І. Коноваленко, В. В. Моргунова, К. В. Петренко 

свідчать про збільшення врожайності зерна на 0,43–0,67 т/га та вмісту білка – в 

середньому на 0,84 % за рахунок комплексного застосування Агростимуліну для 

передпосівної обробки насіння і обприскування посівів ячменю ярого. Сумісне 

застосування Агростимуліну для обприскування посівів і Мікрогуміну для 

інокуляції насіння забезпечило приріст врожайності – 0,43 т/га та збільшення вмісту 

білка [110]. 

Вчені різних країн займаються вивченням асоціативної азотфіксації. Так, на 

Філіпінах середня активність несимбіотичної азотфіксації сягає 22–28 кг/га, а під 

посівами рису – 57–63 кг/га азоту на рік, а в кореневій зоні ячменю в Данії вона 

становить 100–200 г азоту на гектар за добу. На півдні України азотфіксація під 

ячмінь може сягати 60 кг/га на рік [111, 112]. 

Передпосівна обробка насіння комплексними біопрепаратами поліпшує азотне 

живлення рослин завдяки фіксації атмосферного азоту азотфіксуючими 
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мікроорганізмами. За нестачі рухомих сполук фосфору в ґрунті фосформобілізуючі 

мікроорганізми забезпечують ними азотфіксуючі організми та сходи 

сільгоспкультур. Сам комплексний біопрепарат не в змозі повністю забезпечити 

потреби рослин в елементах живлення, але при його систематичному застосуванні в 

сівозміні щороку можна знизити негативний баланс азоту не менш як на 50 %, 

фосфору – на 20–30 %, а також відчутно поліпшити склад ґрунтової мікрофлори та 

фітосанітарний стан землекористування [113–115]. 

Дослідники Л. І. Коноваленко, Р. В. Ольховський, Ю. К. Бородай та ін. 

визначили, що використання азотфіксуючих мікроорганізмів підвищує вміст у 

ґрунті амонійного азоту. Так, вміст його перед збиранням урожаю складав 

(мг/100 г ґрунту): на контролі – 0,25, у досліді з азотфіксуючим біологічним 

добривом – 0,68. Вміст нітратного азоту в ґрунті на контролі був 5,5 мг/100 г ґрунту 

відповідно [116]. 

Раціональне використання природних речовин є теоритично-концептуальною 

базою для створення біо- і мікробіологічного методів захисту рослин від шкідників 

та хвороб. Останні складають унікальний екологічний напрямок нової стратегії 

захисту рослин, який в ідеалі повинен привести до встановлення постійного 

саморегулюючого процесу розвитку природи [99, 117]. 

Аналіз результатів досліджень зарубіжних і вітчизняних авторів переконливо 

свідчить про те, що сучасний асортимент біопрепаратів створює можливість для 

різнобічних агротехнічних і біологічних досліджень, шляхом досконалого вивчення 

специфічної ефективності окремих бактеріальних препаратів і визначення 

відповідної реакції на них різноманітних культур. Однак, для їх успішного 

використання важлива не тільки наявність активного технологічного штаму, а й ряд 

умов застосування (вологість, температура, рН ґрунту та ін.), при оптимальному 

співвідношенні яких дія біопрепаратів буде ефективнішою. 

 

1.3. Роль попередника в підвищенні врожайності ячменю ярого 

 

Ячмінь ярий внаслідок недостатнього розвитку кореневої системи, короткого 
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вегетаційного періоду, підвищених вимог до структури ґрунту, є найбільш 

вимогливою культурою серед зернових культур до попередника. У комплексі 

агротехнічних заходів, які забезпечують оптимальні умови для розвитку ячменю при 

інтенсивній технології вирощування, сіяти його слід на родючих, чистих від 

бур’янів ґрунтах. Кращими попередниками в зоні нестійкого зволоження для 

ячменю ярого вважаються ті, що менше висушують ґрунт [118, 119]. 

Для продовольчих і кормових цілей, варто висівати рослини ячменю ярого 

після зернобобових культур, та не слід – після колосових, щоб уникнути сильного 

ураження кореневими гнилями й іншими хворобами, після соняшнику, суданки – які 

висушують ґрунт, засмічуючи падалицею [120]. 

Дослідженнями К. Манько та Н. Музафарова встановлено, що за рахунок 

сівозмінного фактору (без внесення добрив) можна отримати середню врожайність 

ячменю ярого 2,69 т/га при вирощуванні після попередника цукрові буряки. При 

чому найбільшу врожайність сформував сорт Взірець – 2,75 т/га. Урожайність 

ячменю ярого після попередників кукурудза на зерно та соя становила 1,97 та 

2,24 т/га [118, 120]. 

Отже, слід відмітити, що господарствам із недостатнім рівнем забезпеченості 

матеріальними ресурсами можна отримувати високу врожайність ячменю ярого 

завдяки дотриманню науково обґрунтованої сівозміни, а також правильному підбору 

попередника та сорту. Такий підхід дозволить зменшити витрати на вирощування 

культури [121]. 

Розвиток агрономії, в тому числі й теорії сівозмін, зобов'язаний роботам 

Ротамстедтської дослідної станції в Англії. Закладені в середині XIX століття 

класичні досліди з вивчення добрив у сівозміні і при беззмінному посіві, які 

ведуться до нині, зіграли велику роль у розвитку теорії живлення рослин та 

практичного землеробства. Вже перші результати тривалого досліду в Ротамстедті 

показали, яке велике значення має чергування культур порівняно з їх беззмінним 

обробітком, як на фоні застосування добрив, так і без них [122]. 

Важливо вміти правильно підібрати попередник для ячменю ярого. У 

результаті переходу від гірших до кращих попередників урожайність культури 
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зростає у середньому на 37 %. Добрими попередниками є просапні культури та 

зернобобові. На чорноземах – це цукрові буряки, кукурудза на зерно, горох та соя. 

Але деякі літературні джерела стверджують, що кукурудза є небажаним 

попередником для ячменю ярого, оскільки її кореневі виділення мають високу 

токсичність (до 20 кумар. од.). А післяжнивні рештки вивільняють у ґрунт фенольні 

сполуки, які можуть змінювати властивості клітинних оболонок, що призводить до 

гальмування проростання насіння, уповільнення росту коренів, ослаблення кущіння, 

скорочення міжвузль, утворення щуплого зерна і зменшення врожайності [123, 124]. 

За даними досліджень В. Скидан, М. Скидан, С. Попова, було встановлено, що 

найкращим попередником для ячменю ярого у Степу виявилася соя, яка забезпечила 

прибавку врожаю порівняно з цукровими буряками та кукурудзою на зерно в 

середньому по досліду відповідно на: 0,62; 0,71 т/га для сорту Парнас та 0,88; 

0,65 т/га для сорту Виклик. Найнижчу урожайність відмічали у сортів Парнас та 

Виклик після попередника цукрові буряки на фоні післядії 30 т/га гною + N60P60K60 – 

5,79 та 5,73 т/га відповідно, а на контрольному фоні найнижчою вона була після 

кукурудзи на зерно – 3,22 та 3,24 т/га відповідно. Це можна пояснити тим, що після 

себе цукрові буряки залишають нижчі запаси продуктивної вологи в ґрунті, 

порівняно із кукурудзою на зерно, і через жорстку посуху у фазі кущіння ячменю 

ярого рослини після кукурудзи на інтенсивному фоні живлення краще розкущились 

і забезпечили вищу урожайність. Також було встановлено, що урожайність сортів 

значною мірою залежала від продуктивної кущистості. Вона була вищою після сої 

на фонах без основного внесення мінеральних добрив, а на інтенсивному фоні – 

після кукурудзи на зерно. Так, у сортів Парнас і Виклик на контрольному фоні після 

сої продуктивна кущистість становила відповідно 487 і 435 шт./м
2
, у той час як після 

кукурудзи на зерно – лише 312 і 335 шт./м
2
 відповідно [125]. 

У зоні Степу основним критерієм цінності попередника є запаси вологи, які 

залишаються в ґрунті. Найбільший урожай ячменю ярого одержують при 

розміщенні його після кукурудзи, пшениці та вівса, а найменший – при сівбі після 

соняшника, цукрового буряка, які дуже висушують ґрунт [126]. 

Слід наголосити, що за наявності у сівозміні озимих зернових, для ячменю 
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ярого найкращими попередниками є просапні культури (картопля, цукровий буряк 

та кукурудза), після яких не ущільнюється ґрунт (ячмінь погано переносить щільні 

ґрунти, що запливають, адже у рослин засихають верхівки, жовкне листя та 

сповільнюється розвиток біомаси) [118, 127]. 

У випадку сильного насичення сівозміни зерновими культурами на родючих 

ґрунтах допускається вирощування ячменю ярого після пшениці озимої, тільки з 

використанням сидератів і проміжних культур, які грають роль фітосанітарів. 

Інакше таке розміщення буде економічно невигідним, оскільки вимагатиме великих 

затрат на агрохімікати [128]. 

Погані попередники у Лісостепу для ячменю ярого – ячмінь озимий та овес, 

через фітосанітарні загрози. Між ячменем озимим і ярим необхідно дотримуватися 

також просторової ізоляції, оскільки ячмінь озимий є небезпечним джерелом 

збудників хвороб ячменю ярого – жовтої іржі, борошнистої роси та ін. У Поліссі 

ячмінь ярий розміщують після картоплі, люпину, кукурудзи. Гіршими 

попередниками є озимі зернові [128–130]. 

У дослідженнях Уманського СГІ урожайність ячменю ярого становила після 

кукурудзи 32,8 ц/га, після цукрових буряків – 33,2 ц/га. Проте, стабільнішою вона 

була після кукурудзи, в той час як після буряків залежала від погодних умов. У 

спеціалізованих зернових сівозмінах ячмінь ярий вирощують також і після пшениці 

озимої. За біологічними особливостями ця культура значно різниться з 

переліченими вище попередниками, тож і на фітосанітарний стан посівів і водно-

поживний режим впливає дещо інакше [131–135]. 

Дослідження А. Д. Гирки, І. О. Кулика, О. Г. Андрейченко, які проводилися на 

базі Ерастівської ДС ІЗК НААН, свідчать про те, що використання у сучасному 

зерновиробництві мікродобрив у поєднанні з правильним вибором попередника дає 

реальну можливість отримати вагомий приріст врожайності зерна. Встановлено, що 

під впливом досліджених елементів агротехніки, зокрема поєднання обробки 

насіння з обприскуванням вегетуючих рослин у фазі кущіння мікродобривом 

Реаком-СР-Зерно, збільшується врожайність ячменю ярого на 15 % залежно від 

попередника. Виявлено, що кращим попередником є пшениця озима, вирощування 
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після якої забезпечувало формування врожайності зерна ячменю ярого на 20,4 та 

23,7 % більше, ніж після кукурудзи МВС та соняшника відповідно [56]. 

Науково обґрунтоване чергування культур є одним із основних факторів 

боротьби із хворобами, бур’янами, шкідниками, забезпечує можливість отримання 

екологічно чистої продукції та сприяє економії витрат на пестициди. За даними 

кафедр загального землеробства Національного аграрного університету та 

Уманської державної аграрної академії (С. С. Рубін, А. Г. Михайловський, 

В. П. Гудзь, І. В. Веселовський, В. П. Гордієнко, В. О. Єщенко та ін.), правильна 

сівозміна дає змогу без додаткових витрат підвищити врожайність культур на 10–

20 % і більше [136–139]. 

Отже, невірно вважати, що вплив попередника ячменю ярого визначається 

лише культурою, яку вирощували в попередньому році. Для правильної оцінки 

попередника необхідно враховувати, яка була у попередньому році технологія на 

цьому полі. Добрий обробіток просапної культури сприяє очищенню поля від 

бур’янів; своєчасне розпушення міжрядь на необхідну глибину поліпшує 

мікробіологічну діяльність у ґрунті, що сприяє збагаченню для рослин його 

поживними легкодоступними речовинами. За низької агротехніки знецінюється 

навіть найкращий попередник. Оскільки окремі зони України неоднакові за 

природними умовами, то цілком зрозуміло, що ярі колосові культури слід 

розміщувати в сівозміні у чіткій відповідності із зональними науково 

обґрунтованими технологічними регламентами їх вирощування [140–143]. 

 

Висновки до розділу 1 

Аналіз результатів досліджень зарубіжних і вітчизняних авторів переконливо 

свідчить про виняткову важливість живлення рослин макро- та мікроелементами, 

адже вони забезпечують найголовніші обмінні процеси організму. Без них 

неможливий фотосинтез, не відбувається утворення цукрів і білкових речовин у 

клітині, не «працюють» ферменти та зупиняються окислювально-відновні процеси. 

Сучасний асортимент біопрепаратів створює можливість для різнобічних 

агротехнічних і біологічних досліджень, шляхом досконалого вивчення специфічної 
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ефективності окремих бактеріальних препаратів і визначення відповідної реакції на 

них різноманітних культур. Однак, для їх успішного використання важливо не 

тільки наявність активного технологічного штаму, а й ряд умов застосування 

(вологість, температура, рН ґрунту та ін.), при оптимальному співвідношенні яких 

дія біопрепаратів буде ефективнішою. 

Помилково вважати, що вплив попередника ячменю ярого визначається лише 

культурою, яку вирощували в попередньому році. Для правильної оцінки 

попередника необхідно враховувати, яка була у попередньому році технологія на 

цьому полі. За низької агротехніки знецінюється навіть найкращий попередник. 

Оскільки окремі зони України неоднакові за природними умовами, то цілком 

зрозуміло, що ярі колосові культури слід розміщувати в сівозміні у чіткій 

відповідності із зональними науково обґрунтованими технологічними регламентами 

їх вирощування. 

У науковій літературі багато даних наведено з впливу на урожайність ячменю 

ярого попередників, макро- та мікродобрив по удобреному та неудобреному фонах. 

Разом з тим, авторами мало представлено результатів дослідів щодо особливостей 

росту та розвитку нових сортів ячменю ярого при застосуванні фізіологічно 

активних речовин після попередників пшениця озима та кукурудза.  
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РОЗДІЛ 2 

 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ 

 

2.1. Ґрунтово-кліматичні умови 

 

У Степу України із його помірним кліматом та родючими ґрунтами 

створюються найбільш сприятливі умови для формування високоякісного зерна 

ячменю ярого, але жорсткі кліматичні умови цього регіону (в основному 

недостатня вологозабезпеченість періоду вегетації) обмежують можливість 

формування високого рівня врожайності культури, що призводить до її 

нестабільності [144]. Залежність урожаю та якості продукції від 

метеорологічних факторів вивчена вже достатньо глибоко, що допомагає 

вдосконалювати агротехніку вирощування культур [145–147]. 

Рельєф території області рівнинний, дуже розчленований долинами р. Дніпро і 

його притоків, ярами і балками. Дуже складною є геологічна будова території. 

Домінуючі ґрунтотворні породи на водорозділах – леси. Вони підстилаються 

червоно-бурими глинами, пліоценовими вапняками, гранітами, магматитами, 

пісками, мергелями та іншими породами. 

На більшій частині території області в минулому переважала різнотравно-

типчакова степова рослинність, яка нині практично відсутня. В заплавах і 

надзаплавних терасах річок збереглись соснові, дубові і змішані ліси, а також 

заплавні луки, які місцями переходять в ліси, чагарники і болота. 

Місце проведення дослідів – Ерастівська ДС, яка розташована на 

правобережному Придніпровському плато в межиріччі Інгульця і Саксагані 

(П’ятихатський район, Дніпропетровська область). Її географічне положення 48°39' 

північної широти і 33°51' східної довготи. По агрокліматичному районуванню 

України територія станції відноситься до північної частини Степу України. 

Ґрунтовий покрив земель дослідної станції представлений звичайними 

малогумусними важкосуглинковими чорноземами і їх слабозмитими різновидами 
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(відповідно 79,2 і 20,8 % від усієї ріллі). 

Морфологічна структура профілю рівнинних чорноземів наступна. Горизонт 

Н (гумусовий) від 0 до 38–46 см. До 22–27 см – орний шар, пилувато-грудкуватий, 

темно-сірий, важкосуглинковий. Нижче, від 22 до 46 см, залягає підорний шар, 

темно-сірий із грудкувато-зернистою структурою, слабко ущільнений, 

важкосуглинковий, перехід у наступний горизонт поступовий. 

Горизонт НР від 38–46 до 60–65 см, темно-сірий з буруватим відтінком, що 

донизу світлішає, рівномірно забарвлений, з грудкувато-горіхуватою структурою, 

щільний; перехід у наступний шар помітний. Горизонт РHк (перехідний) від 60–65 

до 80–90 см; сірувато-буруватий, донизу світлішає, нерівномірно забарвлений, часто 

переритий кротами-землерийка і хробаками, грудкувато-горіхуватий, щільний. 

Перехід до материнської породи поступовий, помітні виділення карбонатів у вигляді 

псевдоміцелія. Горизонт Рк (материнська порода) 80–90 см і нижче; бурувато-

палевий карбонатний, пористий, важкосуглинковий лес. 

Виділення карбонатів у вигляді білоглазки, спостерігаються на глибині 100–

130 см, а верхня межа закипання від соляної кислоти відзначається з глибини 50–

60 см. 

Механічний склад орного шару чорноземів, характеризується таким вмістом: 

- пилу (часток від 0,05 до 0,01 мм) від 44,0 до 45,0 %; 

- фізичної глини (часток менше 0,01 мм) від 49,1 до 52,7 %, з яких мулистих 

часток (менше 0,001 мм) від 29,7 до 35,1 %. 

По профілю ґрунту механічний склад не змінюється та визначається як 

важкосуглинковий, мулувато-крупнопилуватий. 

Основні агрохімічні властивості цих чорноземів, за даними агрохімічної 

лабораторії станції, характеризуються наступними показниками. Вміст гумусу в 

орному шарі змінюється від 4,0 до 4,5 %. З глибиною його кількість поступово 

зменшується і в підорному шарі дорівнює 3,2–3,5 %, а на глибині 40–60 см – 1,9–

2,4 %. 

Поглинені луги в ґрунті представлені кальцієм і магнієм. Вміст кальцію в 

орному шарі складає 27,9–31,2, магнію – 4,9–5,6 мг екв. на 100 г абсолютного-
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сухого ґрунту. Співвідношення між цими елементами знаходиться в межах 7:1–

5,7:1, що є характерним для звичайних чорноземів. Реакція ґрунтового розчину 

нейтральна, рН водяної витяжки – 6,5–7,0 [140, 148, 149]. 

Валовий вміст поживних речовин в орному шарі чорнозему звичайного 

дослідної станції: азоту від 0,23 до 0,26 %, фосфору від 0,11 до 0,16 %, калію від 2,0 

до 2,5 %. Кількість рухомих фосфатів (за Чириковим – Шконде) складає 20,3 мг на 

100 г абсолютно сухого ґрунту, вміст обмінного калію (за Масловою) – від 18,6 до 

22,9; гідролізованого азоту (за Тюріним – Кононовою) – 10,0–11,4 мг на 100 г 

абсолютно сухого ґрунту [140]. 

Питома й об'ємна маса звичайних важкосуглинкових чорноземів 

збільшуються з глибиною по профілю: питома маса від 2,62 г/см
3
 у шарі 0–20 см до 

2,69 г/см
3 
у шарі 80–100 см, об'ємна маса відповідно від 1,16 г/см

3
 до 1,39 г/см

3
. 

Для важкосуглинкових чорноземів станції вологість стійкого в’янення 

дорівнює 11,2–12,1 % до маси абсолютного-сухого ґрунту, запас недоступної вологи 

складає в метровому шарі ґрунту близько 150 мм. Детальний опис інших 

агрофізичних властивостей ґрунту наведено в табл. 2.1 [140, 150]. 

Таблиця 2.1 

Агрофізичні властивості чорноземів звичайних малогумусних 

важкосуглинкових Ерастівської дослідної станції  

(дані Ю. Є. Кізякова, М. В. Гниненко) 

Шар 

ґрунту, 

см 

Питома 

маса, 

г/см
3
 

Об’ємна 

вага, 

г/см
3
 

Загальна 

порис-

тість, 

% 

Ґрунтова 

вологість 

стійкого 

в’янення 

Найменша 

вологоємність 

Діапазон 

активної 

вологи, 

мм 

Вологість 

уповільнен-

ня росту 

рослин 

% мм % мм % мм 

0-30 2,65 1,22 53,9 11,1 40,6 29,2 106,8 66,2 20,4 74,8 

30-70 2,68 1,31 51,1 11,5 60,2 24,7 129,0 68,8 17,3 90,3 

70-100 2,71 1,39 48,5 10,8 45,2 22,5 94,1 48,9 15,7 55,9 

100-150 2,73 1,37 49,7 11,2 77,0 22,1 151,6 74,6 15,5 106,1 

0-70 2,17 1,27 52,3 11,3 100,8 26,6 235,8 135,0 18,6 165,1 

0-100 2,68 1,31 51,2 11,2 146,0 25,4 329,9 183,9 17,8 230,9 

0-150 2,70 1,33 50,7 11,2 223,0 24,3 481,5 258,5 17,0 337,0 
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Структура орного шару пилувато-грудкувата, підорного – грудкувато-

зерниста. Кількість водостійких агрегатів у орному шарі складає 40–50 %, у 

підорному – 55–65 %. 

До істотного недоліку чорнозему відноситься розпорошеність і глибистість 

орного шару, що дуже погіршує його водно-фізичні властивості. Однією з 

найважливіших умов утворення і збереження структури в орному шарі є якісний 

обробіток ґрунту під час його фізичної стиглості. 

Оптимальна вологість ґрунту при його обробітку для звичайного 

важкосуглинкового чорнозему станції – від 18–19 % до 24–26 %. Оранка, при такій 

вологості ґрунту, забезпечує формування дрібно-агрегатного стану орного 

шару [140, 150]. 

Головним джерелом мікроелементів для рослин є ґрунт. Вміст мікроелементів 

і доступність для них обумовлюється факторами ґрунтоутворення, які визначають 

процеси розчинності й осадження, акумуляції та перерозподілу мікроелементів у 

ґрунтовому профілі (табл. 2.2) [151]. 

Таблиця 2.2 

Вміст (середні значення) валових форм мікроелементів  

у ґрунті Ерастівської ДС, мг/кг 

Ґрунт Zn Mn Cu Co 

Чорнозем звичайний 44,4 429 17,0 10,6 

Регіональний кларк  

(за Фатєєвим А. І.) 
62/(33-100) 670/(200-160) 27/(10-64) 16/(8-27) 

ГДК 100 1500 55 - 

 

Валовий вміст мікроелементів відображає загальний їх запас у ґрунті. Тому, 

рівень забезпеченості ґрунту мікроелементами визначається наявністю їх рухомих 

форм. Вони характеризуються значною мінливістю, яка залежить від багатьох 

факторів: фізико-хімічні властивості ґрунту, геологічна структура, склад 

атмосферних опадів та атмосферного забруднення, величина поглинання 

мікроелементів рослинами тощо (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Вміст (середні значення) рухомих форм  

мікроелементів в орному шарі ґрунту, мг/кг 

Ґрунт Zn Mn Cu Co Ni 

Чорнозем 

звичайний 
1,06 61,3 0,39 0,74 1,66 

Регіональний 

фон 
1,0 43,0 0,5 0,5 1,0 

Забезпеченість: 

низька 

середня 

висока 

 

<1 

1-2 

>2 

 

<5 

5-10 

>10 

 

<0,1 

0,1-0,2 

>0,2 

 

<0,07 

0,07-0,15 

>0,15 

- 

ГДК і МДК 23,0 500 3,0 5,0 4,0 

 

Незважаючи на високий вміст валових форм мікроелементів, чорнозем 

звичайний має середній рівень забезпечення легкодоступними формами Zn та 

високий рівень Mn, Cu та Co [151–153]. 

Клімат зони розміщення Ерастівської ДС помірно-континентальний, 

характеризується посушливістю та нестійкими умовами зволоження. На більшій 

частині регіону ґрунтові води залягають на глибині 12–20 м, внаслідок чого рослини 

забезпечуються вологою в основному за рахунок атмосферних опадів. 

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 %. 

Середньомісячна відносна вологість повітря становить: взимку – 84 %, 

навесні – 69, влітку – 66, восени – 78 %, а середньорічна температура повітря 

становить +7,9 °С. 

Весняний період характерний інтенсивним наростанням температури, що 

призводить до швидкого танення снігу, розмерзання і прогрівання ґрунту. 

Середньодобова температура повітря переходить через 0 °С у другій декаді березня, 

а +5 °С – у першій декаді квітня, +10 °С – у другій декаді квітня, через +15 °С – у 

першій декаді травня. 
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Наприкінці квітня та в першій половині травня спостерігаються заморозки. 

Період з температурою повітря вище +10 °С триває 160–190 діб. Швидке наростання 

температури повітря припадає на квітень – початок травня. В цей час погода часто 

характеризується посушливістю, що пригнічує ріст і розвиток культурних рослин. 

Літній період починається із переходу середньодобової температури повітря 

через +15°С. Початок літа характеризується теплою погодою без опадів. При цьому 

встановлюються високі середньодобові температури повітря, які в червні досягають 

+19…+21 °С, а в липні – +24 °С. 

Відносна вологість повітря з травня по вересень змінюється в межах 40–50 %, 

у жовтні сягає 55–70 %. В посушливі роки цей показник знижується до 20–30 % 

(повітряна посуха), що спостерігається при високій температурі, яка дорівнює 

+38…+39 °С, тоді як у вологі роки відносна вологість збільшується до помірних 

показників – 60–70 %. У цей час, опади мають характер злив, що охоплюють 

смугами невеликі території. У більшості років спостерігаються суховії, які 

призводять до негативних наслідків тому, що співпадають із фазами колосіння та 

наливу зерна пшениці та ячменю. Найбільш спекотна погода припадає на липень-

серпень, коли середньодобова температура повітря коливається від +35 до +42 °С, а 

на поверхні ґрунту перевищує +60 °С. 

Осінній період настає при переході середньодобової температури повітря 

через +10°С. Восени помітно збільшується кількість хмарних днів до 54–72 %. 

Наприкінці вересня інколи бувають вже перші приморозки, однак падіння 

температурного режиму повітря проходить повільніше, ніж наростання його 

навесні. При встановленні середньодобової температури +5 °С осінній період 

закінчується. 

Початок зимового періоду настає при середньодобовій температурі нижче 

0 °С, що в більшості років починається наприкінці листопада і закінчується в першій 

декаді березня. Календарна тривалість холодного періоду із середньодобовою 

температурою нижче 0 °С складає біля 120 діб. Середньомісячна температура 

зимового періоду змінюється в межах: у грудні – -2,1...-4,3 °С, у січні – -5,4...-5,5 °С, 

в лютому – -4,5…-6,2 °С, у березні – 0,1…-2,6 °С. Середня висота снігового покриву 
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змінюється від 7 до 16 см при повній відсутності його в окремі роки протягом 

кількох тижнів. 

Відсутність снігового покриву і різкі зміни температури взимку можуть 

сприяти утворенню льодової кірки, що часто є однією з головних причин загибелі 

озимих культур. Мінімальна середньомісячна температура в січні-лютому становить 

-14,4...-14,0 °С. Інколи, холодні дні спостерігають і в березні. Строки появи 

постійного снігового покриву по роках значно відрізняються, середнє багаторічне – 

20 грудня. У зв'язку з невеликим сніговим покривом, ґрунт промерзає в холодні 

зими до одного метра. Середня багаторічна глибина промерзання ґрунту – близько 

50 см. 

 

2.2. Погодні умови в роки проведення дослідів 

 

Характеристика погодних умов подана на основі даних Комісарівської 

метеостанції, яка розташована в П’ятихатському районі біля центральної садиби 

господарства, що знаходиться на відстані чотирьох кілометрів від місця закладки і 

проведення польових досліджень. 

З матеріалів спостережень метеостанції використовували дані про варіювання 

температурного режиму та умов вологозабезпечення. В кожний окремий рік, 

фактично одержані показники гідротермічного режиму, порівнювали з оптимальним 

сполученням погодних факторів, визначених для росту, розвитку і формування 

продуктивності рослин ячменю ярого [154]. 

З даних (рис. 2.1, 2.2) видно, що гідротермічні умови вегетаційного періоду 

впродовж 2015–2017 рр. суттєво різнилися як за кількістю опадів, так і за 

температурою повітря. Так, 2015 рік був надто вологим для ячменю ярого та 

характеризувався прохолодною та дощовою погодою окрім березня і липня. Від 

сівби культури (27.03) до кінця квітня випало 128,2 мм опадів, при середній 

багаторічній нормі в квітні – 41,2 мм. Це дало можливість одержати дружні сходи 

рослин. 2016 рік був більш теплим та вологим з поступовим підвищенням 

температури, ніж 2015 рік. Розподіл опадів по вегетації був рівномірним. Рослини 
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майже не страждали від дефіциту вологи в критичні періоди. 

 

 

 

Рис. 2.1. Кількість опадів за вегетаційний період ячменю ярого, 2015–2017 рр. 

 

 

 

Рис. 2.2. Середньомісячна температура повітря за вегетаційний період ячменю 

ярого, 2015–2017 рр. 
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За даними Комісарівської метеостанції за квітень випало 48,1 мм опадів, що 

більше середньої багаторічної норми на 6,9 мм, що дало добрий старт для росту та 

розвитку рослин ярих культур. Проте 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. Середня температура повітря 

березня коливалась в межах 5,3–5,8 ºС, а ґрунт на глибині 10 см в кінці третьої 

декади прогрівався до 5,1 – 9,0 ºС [155]. 

2015 вегетаційний рік був вологим та холодним до середини травня 

порівняно з багаторічним показником. Понижені температури повітря у період 

«сівба-сходи», особливо вночі до – 2 °С і ґрунту – до – 3,2 °С, затримали появу 

сходів, які відмічали лише на 16 добу після сівби (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Погодні умови під час росту і розвитку рослин ячменю ярого, 2015 р. 

Міжфазні та  

вегетаційні періоди 

Д
ат

и
 н

ас
та

н
н

я
 

Т
р

и
в
ал

іс
ть

, 
д

іб
 

Кількість 

опадів, мм 

Температура 

повітря, ºС 

2
0
1
5

 р
. 

се
р

ед
н

є 

б
аг

ат
о
р

іч
н

е 

2
0
1
5

 р
. 

се
р

ед
н

є 

б
аг

ат
о
р

іч
н

е 
Сівба – сходи 

27.03-

12.04 
16 93,8 10 5,9 12 

Сходи – кущіння 
12.04-

21.04 
9 28,8 20 10,1 11 

Кущіння – вихід в трубку 
21.04-

01.05 
10 8,0 30 13,6 16 

Вихід в трубку – колосіння 
01.05-

23.05 
22 21,7 60 15,2 16 

Колосіння – повна стиглість 
23.05-

24.06 
34 99,3 100 19,6 19 

Вегетаційний період, всього 
27.03-

24.06 
91 251,6 220 12,9 15 

 

За даними Комісарівської метеостанції за квітень випало 128 мм опадів, що в 
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три рази більше середнього багаторічного показника (41,2 мм), все це позитивно 

позначилось на рості та розвитку рослин ячменю ярого. Середньомісячна відносна 

вологість повітря була на оптимальному рівні 69,8 %. 

Під впливом наростаючих температур під посівами ячменю ярого скоротилися 

запаси продуктивної вологи, поверхня ґрунту пересохла, з’явились широкі тріщини 

Дощі, що пройшли в кінці травня, покращили стан рослин у посіві, кількість опадів 

за місяць випало 49,5 мм, більше середньобагаторічного показника на 2 мм. 

Середньомісячна відносна вологість повітря склала 67,9 %. 

Але температурний режим першої декади червня залишався досить 

посушливим. У червні зафіксували фазу молочної стиглості в посівах ячменю ярого. 

Температура повітря, яка знизилась до 15–16 °С, та наявність продуктивної вологи в 

орному шарі позитивно вплинули на налив зерна ячменю ярого. 

Достигання зерна проходило за оптимальних умов, а повна стиглість зерна 

настала на 8–10 діб пізніше, ніж у 2014 р. Період вегетації ячменю ярого склав 

91 добу. 

Таким чином, погодні умови для росту, розвитку та формування врожайності 

ячменю ярого у 2015 р. були задовільними. 

2016 вегетаційний рік характеризувався достатньо теплою й дощовою 

погодою та поступовим підвищенням температурного режиму. 

Від сівби ячменю ярого (6.04) до кінця квітня випало 45,5 мм опадів, при 

середній багаторічній нормі в квітні – 41,2 мм.  

Середньомісячна відносна вологість повітря була на оптимальному рівні 66 %. 

За таких погодних умов появу дружних сходів рослин ячменю ярого відмічали на 

9 добу після сівби. 

Рослини ячменю ярого вийшли у трубку в першій декаді травня. Дощі та 

температурні умови, що склалися протягом місяця, створили сприятливі умови для 

формування вегетативної та кореневої системи рослин. 

Всього за травень випало 90,8 мм опадів різної інтенсивності, що перевищило 

середньобагаторічний показник на 47,5 мм, при цьому відмічено 18 діб з опадами. 

Розвиток шкідників у цей час не спостерігався (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Погодні умови під час росту і розвитку рослин ячменю ярого, 2016 р. 

Міжфазні та 

вегетаційні періоди 

Д
ат

и
 н

ас
та

н
н

я
 

Т
р

и
в
ал

іс
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, 
д

іб
 

Кількість 

опадів, мм 

Температура 

повітря, ºС 

2
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е 

2
0
1
6

 р
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р
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є 

б
аг

ат
о
р

іч
н

е 

Сівба – сходи 
06.04-

15.04 
9 5,5 10 14,9 12 

Сходи – кущіння  
15.04-

23.04 
8 23,6 20 12,2 11 

Кущіння – вихід в трубку  
23.04-

04.05 
11 18,9 30 12,6 16 

Вихід в трубку – колосіння  
04.05-

03.06 
29 90,8 60 15,6 16 

Колосіння – повна стиглість 
03.06-

05.07 
32 42,6 100 21,0 19 

Вегетаційний період, всього 
06.04-

05.07 
89 181,4 220 15,3 15 

 

Період колосіння – повна стиглість зерна у рослин ячменю ярого 

продовжувався 32 доби. Середньодобова температура була дещо підвищеною і 

становила +21,0 °С, відносна вологість повітря склала 72,4 %. 

Наприкінці першої – на початку другої декади червня в посівах ячменю ярого 

відмічено фазу молочної стиглості зерна. Всього за місяць випало 37,9 мм опадів, 

що склало всього 69,6 % від середньої багаторічної місячної норми. Температура 

повітря становила 20,4 ºС. Проте, наявність продуктивної вологи в орному шарі 

позитивно вплинули на налив зерна рослин ячменю. Достигання зерна проходило в 

оптимальних умовах, а повна стиглість зерна ячменю ярого наступила 5 липня. 

Вегетаційний період ячменю склав 89 діб. 

2017 вегетаційний рік був надто посушливим для ячменю, тому сходи 

одержано 14 квітня. Запаси продуктивної вологи у шарі ґрунту 0–100 см на 

період сівби складали: після попередника пшениця озима – 155,1 мм, а після 
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кукурудзи – 150,6 мм. 

Середня температура повітря в І декаді квітня складала – 7,3–13,8 ºС, у ІІ – 

2,9–10,7 ºС, при середній вологості повітря 53–91 %. Протягом цього періоду 

відмічались заморозки вночі від -1,6 до -3,5 °С. У кінці другої декади місяця 

(18–19 квітня) в П’ятихатському районі випав сніг товщиною 2 см, зі зниженням 

температури повітря до -2,9 ºС. На цей час ячмінь ярий знаходився у фазі 

сходів–двох листків. Короткострокове зниження температури повітря в цій фазі 

до -5–6 ºС для ярого ячменю не становило загрози. Погодні умови, які склалися 

на цей час – (невисока температура повітря, достатня вологість ґрунту) сприяли 

формуванню вторинних коренів. Всього за квітень випало 58,1 мм опадів, що 

склало 147,8 % місячної норми, а середньодобова температура за місяць 

становила 9,3 ºС (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Погодні умови під час росту і розвитку рослин ячменю ярого, 2017 р. 

Міжфазні та 

вегетаційні періоди 

Д
ат

и
 н

ас
та

н
н

я
 

Т
р

и
в
ал

іс
ть

, 
д

іб
 

Кількість 
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е 
Сівба – сходи 

01.04- 

14.04 
13 14,5 10 10,2 12 

Сходи – кущіння  
14.04- 

04.05 
20 45,3 20 10,7 11 

Кущіння – вихід в трубку  
04.05-

14.05 
10 9,5 30 13,8 16 

Вихід в трубку – колосіння  
14.05-

01.06 
18 7,1 60 15,8 16 

Колосіння – повна стиглість 
01.06-

27.06 
26 20,2 100 20,3 19 

Вегетаційний період, всього 
01.04-

27.06 
88 96,6 220 14,2 15 

 

Травень характеризувався прохолодною та сухою погодою. Середня 
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температура повітря в цьому місяці становила 15,0 С, при цьому вдень 

максимальне значення сягало 22,4–30,0 С, а в нічний період відмічено 

зниження її до 4,0–6,1 С. Дощі, які пройшли у ІІ декаді травня (15,2 мм) 

покращили умови росту вторинних коренів, рослини ярого ячменю у цей період 

вийшли у трубку. 

У першій декаді червня продовжувала утримуватись посушлива, 

бездощова погода. Середня температура повітря складала 20,6 С, а 

максимальна – 20,8–32,0 С. Поверхня ґрунту вдень нагрівалась до 49,6 – 

57,0 С.  

Мінімальна вологість повітря знижувалась до 23–35 %. У рослин ячменю 

ярого спостерігалося пригнічення ростових процесів, пожовтіння та відмирання 

нижніх листків. У цей період ячмінь ярий вступив у фазу колосіння. 

Наприкінці першої – на початку другої декади червня в посівах ячменю 

ярого відмічено фазу молочної стиглості зерна. Наявність продуктивної вологи в 

орному шарі позитивно вплинула на налив зерна ячменю ярого. Достигання 

зерна проходило за оптимальних умов, а повна стиглість зерна ячменю ярого 

наступила 27 червня. Період вегетації ячменю ярого склав 88 діб. 

Для визначення зволоженості території [156], кліматолог Г. Т. Селянінов 

встановив гідротермічний коефіцієнт (ГТК) – це відношення кількості опадів 

(ΣR) у мм за період з температурами, вище 10 ˚С до суми температур (Σt) за той 

же час, що зменшена у 10 разів, розраховується за формулою (2.1):  

 

ГТК=
  

      
    (2.1)  

 

У табл. 2.7 висвітлено гідротермічний коефіцієнт ячменю ярого за три роки. 

Цифровий матеріал свідчить, що в 2015 р. протягом міжфазного періоду «сівба - 

сходи» показник ГТК розрахувати було неможливо через те, що ефективні 

температури (вище 10 ºС) не спостерігалися. Дощі, що пройшли в середині квітня-
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наприкінці травня, покращили стан посіву. За надмірного зволоження в червні, 

(ГТК=1,44) рослини ячменю ярого змогли сформувати врожай зерна. 

Таблиця 2.7 

Гідротермічний коефіцієнт за вегетаційний період ячменю ярого,  

2015–2017 рр. 

Міжфазні періоди 
Роки 

2015 2016 2017 

Сівба – сходи  - 0,37 0,11 

Сходи – кущіння  1,67 2,14 0,08 

Кущіння – вихід в трубку  0,34 1,25 0,63 

Вихід в трубку – колосіння 0,62 1,83 0,25 

Колосіння – повна стиглість  1,44 0,61 0,38 

Вегетаційний період  1,00 1,14 0,86 

 

Проте, 2016 р. був більш вологим, аніж 2015 р. Період «сходи – кущіння» був 

надмірно вологим (ГТК=2,14), тому тривалість його скоротилась на 1 добу 

порівняно із 2015, і склала 8 діб. Під час кущіння, відбувається важливий процес 

коренеутворення рослин. Одночасно з утворенням бічних пагонів формується 

вторинна коренева система та відбувається закладка майбутнього врожаю – 

формування колоскових горбків. Пагони, сформовані в фазі кущіння повинні 

вижити для збільшення врожайності. 

Міжфазний період «вихід у трубку – колосіння» є критичним  для зернових 

культур. У цей час відбувається найбільший приріст вегетативної та кореневої 

системи рослин, у зв'язку з чим вони потребують найбільшої кількості води. Дощі та 

температурні умови, що склалися протягом травня, позитивно вплинули на ріст та 

розвиток ячменю ярого (ГТК=1,83). 

У 2017 р. спостерігалась значна посуха і період «сходи – кущіння» затримався 

на 11 діб порівняно з 2015 р. та на 12 діб – з 2016 р. Також несприятливими 

періодами були: «вихід в трубку – колосіння» та «колосіння – повна стиглість» 

порівняно з попередніми роками. Погодні умови в 2017 р. для росту, розвитку та 

формування врожайності ячменю ярого слід вважати середньо сприятливими. 

В цілому, погодні умови в роки проведення досліджень (2015–2017 рр.) 
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характеризувалися суттєвим варіюванням гідротермічних показників, але загалом 

були сприятливими для росту, розвитку та формування врожайності ячменю ярого в 

зоні Північного Степу. 

 

2.3. Методика експерименту 

 

Дослідження проводили на дослідному полі Ерастівської дослідної станції 

ДУ Інститут зернових культур НААН впродовж 2015–2017 рр. 

Для наукового обґрунтування мети і реалізації поставлених завдань та 

узагальнення результатів експериментальної роботи використовували метод гіпотез, 

який базується на виборі напряму досліджень, визначенні актуальності роботи та 

розробці схем польових дослідів; діалектичний метод, що базувався на даних 

спостережень за динамікою росту і розвитку рослин, їх реакцією на фактори, які 

вивчалися і процесами варіювання рівня урожайності. 

Метод синтезу застосовувався при узагальненні результатів досліджень і 

формуванні висновків. За допомогою методу синтезу визначали ступінь 

адаптивності досліджуваних об’єктів до умов вирощування. Метод індукції – при 

здійсненні умозаключень для виявлення кращих варіантів дослідів; метод 

математичної статистики – при визначенні суттєвості досліджуваних факторів, 

точності дослідів, корелятивних взаємозв’язків між різними факторами – погодними 

і технологічними. 

Під час проведення експериментів, спостережень і досліджень керувалися 

спеціальними методичними посібниками, а також методичними вказівками та 

рекомендаціями розробленими в ДУ Інститут зернових культур НААН [135, 136, 

157, 158, 159]. 

Основний метод проведення дослідження – польові та лабораторно-польові 

досліди. Агротехніка вирощування ячменю ярого відповідала зональним 

рекомендаціям. Агротехнічні роботи на дослідних ділянках виконували в 

оптимальні строки, що сприяло одержанню достовірних результатів досліджень 

[158–160]. 
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Факторіальна формула: 2 х 2 х 8 = 32 варіанти х 3 повторення = 96 ділянок 

(табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Схема досліду 

Попередник 

(Фактор А) 

Фон 

живлення 

(Фактор В) 

Варіант обробки 

(Фактор С) 

1.Пшениця 

озима 

 

 

 

 

2.Кукурудза 

на зерно 

 

 

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 

фазу кущіння мікродобривом Сизам 

Обробка насіння мікродобривом Сизам сумісно 

з КБП* та обприскування рослин у фазі 

кущіння мікродобривом Сизам 

Примітка: *КБП – Фосфоентерин, Біополіцид та Діазофіт 

 

Досліди розміщували в шестипільній ланці сівозміни, де попередниками 

ячменю ярого були пшениця озима та кукурудза на зерно. Після збирання 

попередника проводилися дворазове лущення стерні для очищення поля від бур’янів 

та зменшення випаровування вологи з наступною оранкою на глибину 22–25 см. 

Весняний обробіток ґрунту складався із ранньовесняного боронування та 

передпосівної культивації, під яку, відповідно до схеми досліду, вносили мінеральні 

добрива. Після культивації проводили сівбу із обов’язковим загортанням насіння у 

вологий шар ґрунту та прикочуванням кільчасто-шпоровими катками. Сівбу 

проводили 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. Інокуляцію насіння проводили в день сівби. 

Обприскували у фазі кущіння рослини ранцевим обприскувачем. Збирання врожаю 

проводили комбайном Sampo–500 прямим комбайнуванням [157]. 

Досліди закладали на спеціальних дослідних ділянках за методикою 
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Б. О. Доспєхова [136]. Розміщення варіантів у польових дослідах систематичне, 

повторність триразова. Площа посівних ділянок 80 м
2
, облікова – 65 м

2
. 

Для об’єктивного вивчення процесів росту, розвитку і формування 

продуктивності рослин ячменю ярого у дослідах були проведені спеціальні 

спостереження і дослідження: 

1. Фенологічні спостереження за настанням основних фаз росту та розвитку 

рослин: сходи, кущіння, вихід у трубку, колосіння, цвітіння, молочний стан, воскова 

і повна стиглість зерна. Початок кожної фази росту та розвитку встановлювали за 

настанням її у 10–15 % рослин, повну – 75 % і більше. 

2. Візуальну оцінка стану посівів проводили протягом всього періоду 

вегетації. Звертали увагу на загальний стан рослин у посіві, враховували всі 

фактори, які могли впливати на рослини протягом всього періоду вегетації. 

3. Визначення польової схожості і густоти рослин – після появи повних сходів 

на пробних площадках, які розміщували по діагоналі ділянки у двох несуміжних 

повтореннях. Польову схожість розраховували за формулою: 

В % = 
       

 
 , 

де а – кількість сходів, шт./м
2
; 

с – кількість фактично посіяного насіння, шт./м
2
. 

Облік густоти стояння та виживаність рослин протягом всього періоду 

вегетації. Для цього у досліді по діагоналі кожної ділянки в двох несуміжних 

повтореннях виділяли постійно фіксовані ділянки по 0,25 м
2
 в чотириразовій 

повторності, на яких підраховували кількість рослин у фазі кущіння, вихід у трубку, 

колосіння та повної стиглості зерна. 

4. Динаміку нагромадження сухої речовини визначали по фенологічних фазах 

відбираючи рослинні проби із площі 0,25 м
2
 по діагоналі ділянки, у чотирьох місцях, 

з двох суміжних рядків і несуміжних повторень на закріплених ділянках, які є 

найбільш типовими за густотою. Проби рослин зважували, висушували при 

температурі 105 ˚С і перераховували на абсолютно суху масу 100 рослин. 

5. Показник загальної кущистості визначали на початку фази виходу рослин в 
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трубку на всіх варіантах досліду. На відібраних рослинних зразках проводили 

окремо для кожної проби підрахунки рослин і стебел. Коефіцієнт кущіння визначали 

діленням загальної кількості стебел на кількість рослин у пробі. 

6. Продуктивну кущистість визначали у фазі воскової (господарської) 

стиглості зерна та обчислювали шляхом ділення загальної кількості нормально 

розвинутих продуктивних стебел на загальну кількість рослин у пробі. 

7. Агрохімічний аналіз зерна проводили в лабораторії агрохімії згідно з 

діючими ДСТУ та у відповідності до загальноприйнятих методик [160]. 

8. Відбір проб на вологість ґрунту проводили ґрунтовим буром у трьох місцях 

по діагоналі ділянки в динаміці у посіві під рослинами ячменю ярого в основні фази 

їх росту і розвитку: перед сівбою (фонова), в період виходу в трубку і повної 

стиглості зерна на глибину 1,0 м через кожні 10 см термостатно-ваговим методом 

(ГОСТ 5180-84). Для дослідження запасів продуктивної вологи (мм) 

використовували агрогідролітичні константи для даної зони. 

9. Площу листкової поверхні ячменю ярого вимірювали згідно з методикою 

А. А. Ничипоровича [161] за формулою: 

S=0,67*а*в, де S – площа листка, см
2
; 

а – ширина листка, см; 

в – довжина листка, см. 

10. Досліджували ступінь заселеності посіву шкідниками. Для цього 

застосовували метод ―ентомологічного косіння‖ сачком при проходженні по 

діагоналі поля (100 рівномірних помахів ентомологічного стандартного сачка в 

триразовій повторності). 

11. Ступінь ураження рослин хворобами підраховували за кількістю здорових 

та уражених рослин на двох суміжних рядках, довжиною по одному метру кожний, 

у шести місцях по діагоналі ділянки за шкалою Т. Д. Страхова та Е. Е. Гешеле [162]. 

12. Облік бур’янів проводили кількісним методом у період кущіння та перед 

збиранням урожаю на загальній площі 1 м
2
 по діагоналі в чотирьох місцях ділянки 

двох несуміжних повторень. 

13. Визначення збиральної густоти стояння рослин та детального 
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лабораторного аналізу їх у фазі повної стиглості зерна проводили шляхом 

відбирання снопового зразка з усіх варіантів досліду для визначення структурних 

елементів урожайності. Пробні снопи брали з кожної ділянки двох суміжних 

повторень. 

14. Облік урожайності здійснювали шляхом суцільного скошування і 

обмолоту зерна з усієї облікової площі кожної ділянки у фазі повної стиглості зерна 

комбайном ―Sampo-500‖ та подальшого його зважування. Зерно з кожної ділянки 

зважували з точністю до 0,05 кг. В день збирання урожаю визначали вологість і 

засміченість зерна. Отримані дані перераховували на стандартну 14 % вологість 

зерна та 100 % чистоту. 

15. Масу 1000 зерен визначали за двома наважками по 500 зерен, які 

зважували з точністю до 0,1 г і перераховували на масу 1000 зерен і обчислювали 

середню масу. Середню масу 1000 зерен приводили до стандартної вологості 14 % 

(ДСТУ 4138-2002) [163]. 

16. Економічну та біоенергетичну ефективність вирощування ячменю ярого 

розраховували на основі технологічних карт та за відповідною методикою і 

оцінювали згідно з чинними рекомендаціями за цінами 2017 маркетингового року. 

17. Статистичну обробку, узагальнення і аналіз експериментальних 

результатів польових і лабораторних досліджень проводили за допомогою сучасних 

методів дисперсійного аналізу на ПК. 

 

2.4. Характеристика препаратів 

 

Фосфоентерин – препарат фосфатмобілізуючих бактерій, призначений для 

обробки насіння сільськогосподарських культур до сівби з метою покращання 

фосфорного живлення рослин, активізації ростових процесів, підвищенню імунітету 

рослин зернових, зернобобових, олійних та овочевих культур. Діюча речовина: 

Enterobacter nimipressuralis. Вміст діючого чинника (титр бактеріальних клітин): в 

1 мл препарату не менше 6 млрд. Норма витрати препарату: 0,4–0,5 л/т насіння 

зернових культур; 0,8–1,0 л/т насіння зернобобових культур; 1–5 мл/кг насіння 
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овочевих культур; 1 % розчин для замочування розсади овочевих. Спосіб 

застосування: препарат використовується для інокуляції насіння до сівби шляхом 

механізованої або ручної обробки посівного матеріалу. Бактеризація проводиться в 

день сівби [164]. 

Діазофіт – препарат призначений для передпосівної обробки насіння 

сільськогосподарських культур. Норма витрати препарату: 0,4–0,5 л/т насіння 

зернових культур; 0,8–1,0 л/т насіння зернобобових культур; 1–5 мл/кг насіння 

овочевих культур. Біопрепарат, на основі асоціативних азотфіксуючих 

мікроорганізмів, призначений для покращення азотного живлення рослин, 

підвищення азотфіксуючого потенціалу та збільшення врожаю. Механізм дії: штам 

здатний фіксувати азот атмосфери, переводячи його в форми, доступні для 

рослин [165]. 

Біополіцид – препарат спорових бактерій для запобігання грибковим 

захворюванням кореневої системи рослин. Призначений для передпосівної обробки 

насіння сільськогосподарських культур шляхом пригнічення розвитку 

фітопатогенних грибів, активізації ростових процесів, підвищення імунітету рослин 

та покращення фітосанітарного стану ґрунту. Діюча речовина: спорові бактерії 

Paenibacillus polymyxa. Вміст діючого чинника (титр бактеріальних клітин): в 1 мл 

препарату не менше 2 млрд. Норма витрати препарату: 0,4–0,5 л/т насіння зернових 

культур; 0,8–1,0 л/т насіння зернобобових культур; 1–5 мл/кг насіння овочевих 

культур. Бактеризація проводиться в день посіву [166]. 

Сизам – мінеральне мікродобриво є екологічно чистим продуктом і 

складається із суміші борної кислоти, сахарози – носія іонів солей макро- і 

мікроелементів: міді, цинку, заліза, марганцю, бора та ряду інших елементів. 

Препарат не є стимулятором росту. Набір мікроелементів складений таким чином, 

щоб він міг посилити роботу грибів-ендофітів у процесі росту рослин. Гектарна доза 

комплексу іонів солей не перевищує 25 мг [70]. 

 

Висновки до розділу 2. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводили з сортом ячменю 
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ярого Совіра. Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлений звичайними 

малогумусними важкосуглинковими чорноземами та їх слабозмитими різновидами. 

Під час експериментів, спостережень і досліджень керувалися спеціальними 

методичними посібниками, а також методичними вказівками та рекомендаціями 

розробленими в ДУ Інститут зернових культур НААН, що сприяло отриманню 

високої достовірності. 

Погодні умови в роки досліджень (2015–2017 рр.) характеризувалися суттєвим 

варіюванням гідротермічних показників, але загалом були сприятливими для росту, 

розвитку та формування врожайності ячменю ярого в зоні північного Степу. 

Дисертант виражає вдячність за сприяння та допомогу, здійснену при 

спільному проведенні досліджень науковим співробітникам та науково-технічному 

персоналу лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових 

культур ДУ Інститут зернових культур НААН України. 

Автором опубліковано наукову працю [155]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

 

3.1. Польова схожість насіння і густота стояння рослин залежно від 

попередника та поживного режиму 

 

Важливо відмітити, що насіння з високою лабораторною схожістю (96–98 %) 

не завжди забезпечує дружні та повноцінні сходи в польових умовах. Низька 

польова схожість насіння є причиною не тільки зрідження, а й ослаблення сходів, 

що призводить до зниження врожайності. 

Польову схожість насіння визначали у польових умовах. Вона залежала від 

агротехнічних і екологічних факторів. Дані досліджень свідчать, що зниження 

польової схожості насіння на 1 % зменшує врожайність зерна на 0,15–0,20 т/га [167]. 

Ґрунтові й погодні умови дуже впливають на польову схожість насіння у 

період його проростання. Вважається, що оптимальною є вологість посівного шару 

ґрунту 70 % повної вологоємності. Тому, забезпечення оптимальних умов 

вирощування сприяє підтягуванню вологи до висіяного насіння. Це підвищує його 

польову схожість на 10–20 %, а врожайність зернових культур – на 0,3–0,5 т/га. 

Тому, для підвищення польової схожості посіви треба розміщувати на родючих 

ґрунтах після кращих попередників і підвищувати загальний рівень 

агротехніки [168]. 

Дослідженнями встановлено, що під впливом погодних умов і препаратів 

польова схожість ячменю ярого, після попередника пшениця озима, коливалась по 

варіантах досліду в межах від 87,8 % до 93,2 %. За внесення N30P30K30, схожість 

насіння підвищувалася до 89,6–93,5 %, тобто на 0,3–1,8 %. 

За рахунок біопрепаратів Фосфоентерин, Діазофіт та Біополіцид була 

відмічена тенденція до зростання польової схожості насіння ячменю ярого на 1,9; 

2,0 і 1,3 % (без добрив) та на 1,7; 3,0 і 0,9 % (N30P30K30), за інокуляції насіння КБП – 

на 4,3 і 4,0 %, за обробки насіння та обприскування у фазі кущіння мікродобривом 
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Сизам – на 2,2 і 1,8 % (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Польова схожість насіння ячменю ярого (%) залежно від мінеральних  

добрив та біопрепаратів (попередник – пшениця озима) 

Варіант 
Роки Серед- 

нє 2015 2016 2017 

Без добрив 

Контроль 86,1 90,0 87,3 87,8 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 86,7 90,2 90,2 89,0 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 88,1 90,1 90,4 89,5 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 89,1 90,9 88,9 89,6 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 88,1 90,4 88,3 88,9 

Інокуляція насіння КБП 91,2 92,3 91,3 91,6 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
87,3 91,1 90,7 89,7 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
93,1 94,8 91,8 93,2 

N30P30K30 

Контроль 88,7 89,9 90,1 89,6 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 88,9 92,9 91,6 91,1 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 89,3 93,0 91,0 91,1 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 92,1 93,1 91,7 92,3 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 89,7 90,9 90,5 90,4 

Інокуляція насіння КБП 93,0 93,8 92,5 93,1 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
88,9 93,4 91,3 91,2 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
93,7 94,3 92,6 93,5 

 

Інокуляція насіння КБП 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 контрольний варіант – на 

3,5–3,9 % відповідно. 

Аналогічна зміна польової схожості насіння спостерігалась і після 

попередника кукурудза. Так, на фоні без добрив вона мала показники в межах 86,2–

89,8 %, а на мінеральному фоні – 88,2–91,9 %. Виявлено, що польова схожість 

насіння була вищою після попередника пшениця озима, порівняно з попередником 
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кукурудза на 1,6–3,4 % (без добрив) та 1,4–1,6 % (N30P30K30). 

Після проведення обробки насіння раніше згаданими препаратами, схожість 

ячменю ярого мала більші показники, ніж на контрольних ділянках (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Польова схожість насіння ячменю ярого (%) залежно від мінеральних 

добрив та біопрепаратів (попередник – кукурудза) 

Варіант 
Роки Серед- 

нє 2015 2016 2017 

Без добрив 

Контроль 86,1 86,4 86,1 86,2 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 86,3 88,4 87,6 87,4 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 86,4 88,9 87,9 87,7 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 87,2 88,9 88,9 88,3 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 86,4 87,2 87,2 86,9 

Інокуляція насіння КБП 88,2 89,7 89,5 89,1 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
87,2 88,2 86,9 87,4 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
89,1 90,2 90,1 89,8 

N30P30K30 

Контроль 87,1 89,1 88,3 88,2 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 88,1 90,2 89,1 89,1 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 89,0 91,3 88,9 89,7 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 90,6 92,0 90,3 91,0 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 88,6 91,0 88,6 89,4 

Інокуляція насіння КБП 91,1 91,9 91,2 91,4 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
87,2 89,8 90,1 89,0 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
91,3 92,7 91,7 91,9 

 

Так, польова схожість несуттєво зростала після обробки насіння 

мікродобривом Сизам на 1,4 % (без добрив) і 1,0 % (N30P30K30), після інокуляції 

насіння препаратом Фосфоентерин – на 1,7 і 1,7 %, Діазофіт – на 2,1 і 2,8 %, 

Біополіцид – на 0,8 і 1,4 %, за інокуляції насіння КБП – на 2,9 і 3,2 %, за обробки 

насіння мікродобривом Сизам із наступним обприскуванням рослин у фазі кущіння 

– на 1,4 і 0,9 %, а за сумісної обробки насіння КБП та мікродобривом Сизам із 
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наступним обприскуванням ним рослин у фазі кущіння – на 3,6 і 3,7 %. Отже, 

інокуляція насіння ячменю ярого препаратами Сизам, Діазофіт, Фосфоентерин та 

Біополіцид позитивно впливала на польову схожість. Особливо підвищувалась вона 

у варіантах, де використовували сумісну обробку насіння всіма препаратами після 

попередника пшениця озима. 

Густота сходів рослин значною мірою варіювала під впливом умов, що 

складалися після різних попередників протягом періоду сівба – повні 

сходи (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Густота сходів ячменю ярого (шт./м
2
) після попередника пшениця озима 

залежно від мінерального живлення та біопрепаратів 

Варіант 
Роки Серед- 

нє 2015 2016 2017 

Без добрив 

Контроль 387,4 405,0 392,8 395,1 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 390,1 405,9 405,9 400,5 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 396,4 405,4 406,8 402,8 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 400,9 409,0 400,1 403,2 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 396,4 406,8 397,3 400,1 

Інокуляція насіння КБП 410,4 415,4 410,8 412,2 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
392,8 409,9 408,1 403,7 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
418,95 426,6 413,1 419,4 

N30P30K30 

Контроль 399,2 404,6 405,5 403,2 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 400,1 418,1 412,2 410,0 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 401,9 418,5 409,5 410,0 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 414,5 419,0 412,7 415,4 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 403,7 409,1 407,3 406,8 

Інокуляція насіння КБП 418,5 422,1 416,3 419,0 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
400,1 420,3 410,9 410,4 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
421,7 424,4 416,7 420,8 

 

За рахунок підвищення польової схожості та зростання кущистості 
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збільшувалась щільність посівів у різній мірі. Найщільніший стеблостій ячменю 

ярого формувався за інокуляції насіння КБП та обробки насіння мікродобривом 

Сизам разом із КБП, 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 мала тенденцію до збільшення на
 
3,9–

4,4 % порівняно з контрольним варіантом. У варіанті 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. При внесенні добрив високу щільність 

забезпечив варіант із комплексним застосуванням біопрепаратів разом із 

мікродобривом Сизам, що вище контрольного варіанту на 4,4 %.(табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Густота сходів ячменю ярого (шт./м
2
) після попередника кукурудза,  

залежно від мінерального живлення та біопрепаратів 

Варіант 
Роки Серед-

нє 2015 2016 2017 

Без добрив 

Контроль 387,5 388,8 387,5 387,9 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 388,4 397,8 394,2 393,3 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 388,8 400,1 395,6 394,7 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 392,4 400,1 400,1 397,4 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 388,8 392,4 392,4 391,1 

Інокуляція насіння КБП  396,9 403,7 402,8 401,0 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 392,4 396,9 391,1 393,3 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування 

рослин) 
401,0 405,9 405,5 404,1 

N30P30K30 

Контроль 392,0 401,0 397,4 396,9 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 396,5 405,9 401,0 401,0 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 400,5 410,9 400,1 403,7 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 407,7 414,0 406,4 409,5 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 398,7 409,5 398,7 402,3 

Інокуляція насіння КБП 410,0 413,6 410,4 411,3 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 392,4 404,1 405,5 400,5 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування 

рослин) 
410,9 417,2 412,7 413,6 

 

В результаті проведених підрахунків встановлено, що щільність посівів 
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ячменю ярого залежала від погодних умов та препаратів що вивчали. За обробки 

насіння мікродобривом Сизам щільність посівів ячменю ярого на неудобреному 

фоні збільшилась на 5,4 шт./м
2
, при інокуляції насіння біопрепаратом 

Фосфоентерин – на 6,8 шт./м
2
, при інокуляції препаратом Діазофіт – на 9,5 шт./м

2
. 

Але, при використанні Біополіциду, щільність посівів зменшилась до 391,1 шт./м
2
, а 

при застосуванні комплексу біопрепаратів вона, навпаки збільшилась, на 

13,1 шт./м
2
 (3,4 %). 

На фоні N30P30K30 відмічалася аналогічна ситуація. Так, при обробці насіння 

препаратом Сизам щільність стеблостою збільшилась на 1,0 %, при інокуляції 

насіння біопрепаратом Фосфоентерин – на 1,7 %, при інокуляції препаратом 

Діазофіт – на 3,2 %, при використанні Біополіциду – на 1,4 %. При застосуванні 

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

обприскуванні рослин у фазі кущіння – на 0,9 %, а при сумісній обробці насіння 

препаратом Сизам та КБП із наступним обприскуванням рослин у фазі кущіння 

препаратом Сизам – на 4,2 %. 

 

3.2. Тривалість міжфазних і вегетаційних періодів рослин 

 

У процесі вегетації рoслина проходить різні етапи органогенезу, в рeзультаті 

чого змінюються її розміри та зовнішній вигляд, з’являються нoві органи, які 

збільшуються у процесі росту. Тривалість періоду між двома пoслідовними фазами 

розвитку рослин називають міжфазовим перiодом [169–170]. 

Відомо, що міжфазний перiод вихід у трубку – колoсіння є критичним у житті 

зернових культур. У цей час відбувaється найбільший прирiст вегетативної маси, у 

зв'язку з чим рoслини потребують найбiльшої кількості води. За даними наукoвих 

досліджень, сприятливі умoви зволоження для росту i розвитку роcлин створюються 

за таких запасів продуктивної вологи у метровому шарі: на легких ґрунтах – 70 мм, 

на важких – 150 мм. При запасах вологи понад 150 мм спостерігається посилений 

розвиток хвороб і вилягання рослин. Задовільними запасами продуктивної вологи 

для цього періоду вважається 50–70 мм, незадовільними – 30–50 мм [171–175]. 
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Проведені нами дослідження показали, що тривалість міжфазних періодів 

розвитку рослин ячменю ярого різнились за роками досліджень і визначались сумою 

активних температур, наявністю вологи в ґрунті та інтенсивністю сонячної 

радіації (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Тривалість основних міжфазних періодів розвитку рослин ячменю  

ярого (діб) після різних попередників у середньому за 2015–2017 рр. 
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Попередник – пшениця озима 

Контроль 12 11 11 24 31 89 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 12 11 11 24 31 89 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 12 11 11 24 31 89 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 12 11 11 24 31 89 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 12 11 11 24 31 89 

Інокуляція насіння КБП  12 11 11 24 31 89 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 12 11 10 24 31 88 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
11 11 10 25 31 88 

Попередник – кукурудза 

Контроль 13 12 11 23 31 90 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 13 12 11 23 31 90 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 13 12 11 23 31 90 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 13 12 11 23 31 90 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 13 12 11 23 31 90 

Інокуляція насіння КБП 13 12 11 23 31 90 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 13 12 10 23 31 89 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
12 12 10 24 31 89 

 

У середньому, за 2015–2017 рр., появу сходів відмічали на 11–12 добу після 

сівби. Після попередника кукурудза сходи з’являлися пізніше на 1 добу, фаза 

кущіння також наступала пізніше, ніж після попередника пшениця озима. Причому 
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препарати на тривалість міжфазних періодів практично не впливали. 

Фаза сходів ячменю ярого після обох попередників тривала 12–13 діб, почали 

кущитися рослини через 11–12 діб після повних сходів, до виходу в трубку з 

початку кущіння проходило 10–11 діб, від виходу в трубку до колосіння – 23–25 діб, 

від колосіння до повної стиглості – 31 добу. Тривалість міжфазних періодів 

«кущіння – вихід у трубку» та «колосіння – повна стиглість» була однакова після 

обох попередників. Вегетаційний період ячменю ярого після пшениці озимої склав 

88–89 діб, а після кукурудзи – 89–90 діб. 

Таким чином, сумісна обробка насіння КБП та мікродобривом Сизам 

приводила до незначного скорочення міжфазних періодів: сівба – повні сходи; 

кущіння – вихід в трубку лише на одну добу незалежно від попередника. 

 

3.3. Вплив попередників, біопрепаратів та добрив на ріст і розвиток 

рослин 

 

Висоті рослин у дослідженнях приділяється завжди велика увага, адже 

стебло – не тільки колосоносний орган, але й орган фотосинтезу, перетворення та 

транспорту органічних речовин, що відіграє провідну роль у формуванні врожаю. 

Висота рослин є генетично обумовленою ознакою, однак агрокліматичні 

фактори середовища також впливають на формування цієї ознаки [176]. 

У даному підрозділі ми проаналізували вплив досліджуваних елементів 

агротехніки на лінійний показник висоти рослин ячменю ярого після різних 

попередників та фонів живлення. 

Результати досліджень свідчать, що значний вплив на висоту мали погодні 

умови. Найкраща вологозабезпеченість була в 2016 р., висота рослин по всіх 

варіантах була вища, ніж в інші роки досліджень. Посушливість погоди особливо 

відчувалась в 2017 р. 

Так, висота рослин збільшувалась порівняно з контролем на 1,2 см або 4,0 % 

(без добрив) та 1,9 см або 5,5 % (N30P30K30) при обробці насіння мікродобривом 

Сизам; на 3,3 см або 11,0 % та 3,6 см або 10,3 % – у рослин ячменю ярого при 
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обробці насіння та обприскуванні посівів у фазі кущіння мікродобривом Сизам 

після попередника пшениця озима (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Висота рослин ячменю ярого (см) у фазі виходу в трубку залежно від 

застосування біопрепаратів, мікро- та мікродобрив після різних попередників 

Варіант Фон добрив 
Роки Серед-

нє 2015 2016 2017 

Попередник – пшениця озима 

Контроль 
Без добрив 33,1 37,3 19,9 30,1 

N30P30K30 35,2 42,8 26,4 34,8 

Обробка насіння мікродобривом 

Сизам 

Без добрив 35,0 38,2 20,7 31,3 

N30P30K30 37,2 45,4 27,6 36,7 

Інокуляція насіння препаратом 

Фосфоентерин 

Без добрив 35,5 39,0 21,2 31,9 

N30P30K30 38,0 45,9 27,8 37,2 

Інокуляція насіння препаратом 

Діазофіт 

Без добрив 36,0 39,4 21,5 32,2 

N30P30K30 38,6 46,8 28,5 38,0 

Інокуляція насіння препаратом 

Біополіцид 

Без добрив 35,8 39,3 21,5 32,2 

N30P30K30 38,5 46,5 28,0 37,7 

Інокуляція насіння КБП 
Без добрив 37,0 40,7 22,7 33,5 

N30P30K30 39,5 46,7 29,2 38,5 

Сизам (обробка насіння + 

обприскування рослин) 

Без добрив 36,7 41,7 21,9 33,4 

N30P30K30 40,1 46,1 29,0 38,4 

Сизам + КБП (обробка насіння) + 

Сизам (обприскування рослин) 

Без добрив 38,2 43,0 23,5 34,9 

N30P30K30 41,1 46,9 32,2 40,1 

Попередник – кукурудза 

Контроль 
Без добрив 29,1 31,1 17,6 25,9 

N30P30K30 33,4 37,2 25,3 32,0 

Обробка насіння мікродобривом 

Сизам 

Без добрив 31,2 33,0 18,1 27,4 

N30P30K30 35,1 39,0 26,3 33,5 

Інокуляція насіння препаратом 

Фосфоентерин 

Без добрив 31,7 33,5 18,3 27,8 

N30P30K30 31,5 40,0 27,2 32,9 

Інокуляція насіння препаратом 

Діазофіт 

Без добрив 31,9 34,2 19,0 28,4 

N30P30K30 32,0 40,6 27,6 33,4 

Інокуляція насіння препаратом 

Біополіцид 

Без добрив 31,9 34,3 18,5 28,3 

N30P30K30 31,9 40,8 27,6 33,4 

Інокуляція насіння КБП 
Без добрив 32,5 35,0 19,3 28,9 

N30P30K30 32,5 41,3 28,5 34,1 

Сизам (обробка насіння + 

обприскування рослин) 

Без добрив 32,3 34,9 18,8 28,7 

N30P30K30 37,0 41,0 27,9 35,3 

Сизам + КБП (обробка насіння) + 

Сизам (обприскування рослин) 

Без добрив 33,7 36,1 19,6 29,8 

N30P30K30 37,7 41,9 28,9 36,2 
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За рахунок впливу біопрепаратів, цей показник був вищим порівняно з 

контрольним варіантом на 5,8; 7,0 і 6,9 % (без добрив) і 6,9; 9,2 і 8,3 % (N30P30K30) 

після попередника пшениця озима та 7,3; 9,7 і 9,3 % (неудобрений фон) і 2,8; 4,4 і 

4,4 % (N30P30K30) – після попередника кукурудза відповідно. Ця тенденція 

зберігалася впродовж трьох років досліджень. Після кукурудзи відмічали дещо 

менші показники висоти, порівняно з пшеницею озимою. 

Наведені в таблиці дані свідчать, що найбільший габітус мали рослини у 

варіанті з сумісною обробкою насіння біопрепаратами та мікродобривом Сизам. 

Отже, в середньому за роки досліджень, висота рослин у цьому варіанті була на 

4,8 см (без добрив) і на 5,3 см (N30P30K30) більшою за аналогічні показники в 

контрольних варіантах після попередника пшениця озима та на 3,9 і 4,2 см – після 

попередника кукурудза відповідно. 

На рис. 3.1 представлений вплив попередників та фонів живлення, що 

вивчались на показник висоти рослин ячменю ярого сорту Совіра. 

 

Рис. 3.1. Вплив попередників та фонів живлення на висоту рослин ячменю 

ярого, 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 + КБП (обробка насіння + 

обприскування рослин); 8 –Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування рослин). 

 

Дослідження показали, що найбільша висота рослин була у варіантах із 

сумісним використанням препарату Сизам і комплексу мікробіологічних препаратів 
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(Фосфоентерин, Діазофіт, Біополіцид) та обприскуванням посівів у фазі кущіння 

мікродобривом Сизам. Вона склала 59,2 см на фоні без добрив та 68,0 см на фоні 

N30P30K30 відповідно. Вищим габітусом характеризувалися рослини у посівах, 

попередником яких була пшениця озима. 

Після кукурудзи висота рослин ячменю ярого була нижча відповідно на 5,0 см 

та 12,4 см, ніж після пшениці озимої. На фото добре видно, як рослини ячменю 

ярого після попередника пшениця озима вищі рослин, попередником яких була 

кукурудза (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Висота рослин ячменю ярого залежно від попередника, см 

 

Одержані результати експериментальних досліджень свідчать про позитивний 

вплив обробки насіння мікродобривом Сизам та інокуляції комплексу біопрепаратів 

(Діазофіт, Біополіцид і Фосфоентерин) із послідуючим обприскуванням 

мікродобривом Сизам на коефіцієнт загального кущіння рослин ячменю ярого в фазі 

трубкування порівняно з варіантом без його використання. 

Доведено, що коефіцієнт загального кущіння на контрольному варіанті без 

застосування мікродобрив склав 1,66 після попередника пшениця озима та 1,46 – 
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після попередника кукурудза відповідно (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Коефіцієнт загального кущіння рослин ячменю ярого в фазі виходу в трубку 

під впливом застосування біопрепаратів, мікро- та мікродобрив після різних 

попередників 

Варіант 
Фон 

добрив 

Роки Серед- 

нє 2015 2016 2017 

Попередник – пшениця озима 

Контроль 
без добрив 1,66 1,70 1,61 1,66 

N30P30K30 1,79 1,83 1,71 1,78 

Обробка насіння мікродобривом 

Сизам 

без добрив 1,75 1,78 1,68 1,74 

N30P30K30 1,86 1,90 1,77 1,84 

Інокуляція насіння препаратом 

Фосфоентерин 

Без добрив 1,78 1,80 1,73 1,77 

N30P30K30 1,90 1,93 1,80 1,88 

Інокуляція насіння препаратом 

Діазофіт 

Без добрив 1,82 1,87 1,75 1,81 

N30P30K30 1,96 1,97 1,84 1,92 

Інокуляція насіння препаратом 

Біополіцид 

Без добрив 1,80 1,83 1,75 1,79 

N30P30K30 1,94 1,97 1,83 1,91 

Інокуляція насіння КБП 
Без добрив 1,89 1,90 1,81 1,87 

N30P30K30 2,02 2,00 1,87 1,96 

Сизам (обробка насіння + 

обприскування рослин) 

без добрив 1,87 1,95 1,75 1,86 

N30P30K30 1,99 2,04 1,82 1,95 

Сизам + КБП (обробка насіння) + 

Сизам (обприскування рослин) 

без добрив 2,00 2,06 1,84 1,97 

N30P30K30 2,10 2,21 1,89 2,07 

Попередник – кукурудза  

Контроль 
Без добрив 1,47 1,55 1,37 1,46 

N30P30K30 1,60 1,65 1,56 1,60 

Обробка насіння мікродобривом 

Сизам 

Без добрив 1,55 1,58 1,39 1,51 

N30P30K30 1,66 1,72 1,61 1,66 

Інокуляція насіння препаратом 

Фосфоентерин 

Без добрив 1,58 1,60 1,44 1,54 

N30P30K30 1,70 1,79 1,66 1,72 

Інокуляція насіння препаратом 

Діазофіт 

Без добрив 1,61 1,66 1,50 1,59 

N30P30K30 1,76 1,83 1,71 1,77 

Інокуляція насіння препаратом 

Біополіцид 

Без добрив 1,60 1,64 1,47 1,57 

N30P30K30 1,75 1,81 1,70 1,75 

Інокуляція насіння КБП 
Без добрив 1,62 1,70 1,53 1,62 

N30P30K30 1,80 1,86 1,74 1,80 

Сизам (обробка насіння + 

обприскування рослин) 

Без добрив 1,64 1,69 1,52 1,62 

N30P30K30 1,77 1,87 1,73 1,79 

Сизам + КБП (обробка насіння) + 

Сизам (обприскування рослин) 

Без добрив 1,69 1,76 1,55 1,67 

N30P30K30 1,90 1,96 1,85 1,90 
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Під впливом обробки насіння мікродобривом, коефіцієнт загального кущіння 

зріс у рослин ячменю ярого на 3,4–4,8 % на фоні без добрив та на 3,4–3,7 % на фоні 

N30P30K30, а в результаті обробки насіння та обприскування рослин мікродобривом – 

10,3–12,0 %. 

Проте найбільший приріст спостерігався у варіантах із сумісною обробкою 

мікробіологічним комплексом та застосуванням мікродобрива Сизам із наступним 

обприскуванням рослин у фазі кущіння Сизам на мінеральному фоні. У цих 

варіантах загальне кущіння рослин, відносно до контролю збільшилось на 0,29 після 

попередника пшениця озима та на 0,27 – після попередника кукурудза. 

Таким чином, дослідженнями встановлено, що у варіантах досліду із сумісною 

обробкою насіння КБП і мікродобрива Сизам та обприскуванням рослин у фазі 

кущіння мікродобривом сформовано найбільший приріст висоти (11,1 %) та 

коефіцієнта загального кущіння (2,07) ніж у варіантах без цих заходів, після 

попередника пшениця озима. За результатами досліджень встановлено, що кращим 

попередником була пшениця озима, це забезпечило збільшення висоти рослин та 

кущіння. 

 

3.4. Фотосинтетична діяльність посівів 

 

Фотосинтез зелених рослин – наймасштабніше і разом з тим унікальне 

природне явище, яке лежить в основі всієї біосфери Землі, в тому числі і людства. 

Скорочення площі ефективно функціонуючого зеленого покриву як безпосередньо 

від людської діяльності, так і внаслідок аридизації клімату, зменшує його 

інтенсивність. У помірних широтах фотосинтетична діяльність рослин 

ускладнюється посиленням контрастності погодних умов, у першу чергу, 

температури і вологозабезпеченості [177]. 

Результати експериментальних досліджень показали, що площа листкової 

поверхні ячменю ярого варіювала в широких межах і залежала від ряду зовнішніх 

факторів, які є відносно постійними (освітленість, температура, вміст вуглекислоти 

в атмосфері тощо), так і від застосування окремих агротехнічних заходів 
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вирощування культури (обробка насіння, використання добрив тощо). 

Вміст мінеральних та органічних речовин у ґрунті, повітряний і водний режим 

ґрунту є факторами, на які можна безпосередньо впливати та контролювати. Тому, в 

період вегетації необхідно створювати найсприятливіші умови для росту і розвитку 

рослин, аби вони сформували оптимальну площу листкового апарату для ефективної 

фотосинтетичної діяльності (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Вплив мінеральних добрив та біопрепаратів на площу листкової поверхні 

рослин ячменю ярого (тис. м
2
/га) у фазі колосіння після різних попередників 

(середнє за 2015–2017 рр.) 

Фон 

живлення 
Варіант 

Попередники 

Пшениця 

озима 

Кукуруд-

за 

Без 

добрив 

Контроль 29,2 28,2 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 30,6 29,8 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 31,6 30,5 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 32,7 31,4 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 32,4 31,2 

Інокуляція насіння КБП 34,6 32,7 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
34,3 32,8 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
35,7 33,9 

N30P30K30 

Контроль 32,0 29,7 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 33,0 31,1 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 34,0 31,6 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 35,9 32,6 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 35,5 32,5 

Інокуляція насіння КБП 37,5 34,3 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
37,5 33,6 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
39,7 36,0 

 

Так, у посівах ячменю ярого, в середньому за роки досліджень, площа 

листкової поверхні варіювала в межах від 29,2 до 35,7 тис. м
2
/га після попередника 
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пшениця озима та від 28,2 до 33,9 тис. м
2
/га – після попередника кукурудза 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. 

За рахунок використання біопрепаратів Фосфоентерин, Діазофіт та Біополіцид 

цей показник виріс 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 (Додаток А, Б). 

Найвищі значення площі листкової поверхні були зафіксовані у варіанті 

сумісного використання препарату Сизам та мікробіологічного комплексу з 

наступним обприскуванням рослин ячменю ярого у фазі кущіння Сизам на фоні 

N30P30K30 після пшениці озимої, який більше на 10,3 % порівняно із попередником 

кукурудза. 

 

3.5. Вплив агротехнічних заходів на водоспоживання посівів ячменю 

ярого 

 

У житті рослин вода має надзвичайно велике значення. Вона є регулятором 

температури рослини: волога випаровується через продихи, що знижує температуру 

і запобігає перегріву рослин. Близько 0,2–0,3 % увібраної рослинами води 

витрачається на утворення маси рослини, а понад 99 % випаровується, 

забезпечуючи транспортну роль і теплозахисний ефект. 

Для оптимального проходження біологічних процесів сільськогосподарські 

рослини потребують певної кількості засвоюваної вологи. Не завжди ця кількість 

відповідає потребам. 

Надмірна зволоженість порушує повітряний режим, внаслідок чого 

пригнічується розвиток рослин. Але в степовій зоні вологозапаси частіше бувають 

недостатні, а ґрунтові пори надмірно заповнені повітрям. 

Рослини пригнічуються надмірним висушуванням і при різкій нестачі вологи 
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гинуть. Таким чином, вологозабезпеченість в основному визначається 

співвідношенням кількості вологи, яка є в ґрунті та тієї кількості, яка потрібна для 

нормального розвитку рослин. 

Встановлено, що запаси продуктивної вологи до 5 мм в орному шарі ґрунту 

під час сівби не забезпечують сходів, при 10 мм запасах сходи з'являються, проте 

вони починають частково засихати і дуже зріджуються. При запасах 11–20 мм 

умови для появи сходів задовільні, а запаси понад 20 мм гарантують появу дружних 

сходів [178]. 

Користуючись даними про весняні запаси продуктивної вологи в ґрунті, і 

виходячи з конкретних умов які складаються, щорічно навесні можна уточнювати 

структуру посівів і співвідношення культур. 

Існують критичні періоди, коли рослини особливо чутливі до нестачі вологи. 

Зокрема зернові культури витрачають багато вологи під час кущіння, але ще більше 

вологи вони потребують під час виходу в трубку і до кінця колосіння. Ці 

особливості необхідно враховувати при вирощуванні культур і застосовувати заходи 

щодо забезпечення вологою взагалі і в критичні періоди зокрема [179]. 

Щоб оцінити дію досліджуваних факторів на водоспоживання ячменю ярого, 

ми розрахували сумарне водоспоживання шару ґрунту 0–100 см за вегетаційний 

період, а також витрати води на формування 1 т зерна. 

Слід відмітити, що найінтенсивніше витрачалася вода в 2015 р., коли випало 

за вегетацію найбільше опадів (2516 м
3
), а менше споживалося вологи в 2017 р., 

коли опадів було тільки 966 м
3
 (Додаток В, Г). 

Після попередника пшениця озима сумарне водоспоживання було дещо 

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

а при удобрені (N30P30K30) цей показник збільшився на 3,3–2,3 % і склав 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 

та на 157 м
3
/га на фоні N30P30K30 після попередника пшениця озима та на 74 м

3
/га і 
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на 147 м
3
/га після попередника кукурудза відповідно (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Водоспоживання ячменю ярого (м
3
/га) залежно від попередників,  

біопрепаратів та мінеральних добрив (середнє за 2015–2017 рр.) 

Варіант 

Попередники 

Пшениця 

озима 
Кукурудза 

С
у

м
ар

н
е 

в
о

д
о

сп
о
ж

и
-

в
ан

н
я
, 

м
3
/г

а 

В
и

тр
ат

и
 

в
о

д
и

 н
а 

1
 т

 

зе
р

н
а,

 м
3
 

С
у

м
ар

н
е 

в
о

д
о

сп
о
ж

и
-

в
ан

н
я
, 
м

3
/г

а 

В
и

тр
ат

и
 

в
о

д
и

 н
а 

1
 т

 

зе
р

н
а,

 м
3
  

Без добрив 

Контроль 2538 1090 2605 1193 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 2683 1063 2679 1140 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 2669 991 2620 1016 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 2647 997 2614 1035 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 2754 1107 2758 1115 

Інокуляція насіння КБП 2733 932 2772 1016 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 2636 938 2662 1057 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
2698 890 2903 1022 

N30P30K30 

Контроль 2615 914 2818 1103 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 2772 915 2965 1104 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 2753 862 2928 998 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 2657 806 2844 952 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 2746 872 2951 1016 

Інокуляція насіння КБП 2771 797 3004 965 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 2710 799 2920 959 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
2759 746 2969 900 

 

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)– на 12,7 і 20,0 % 

після попередника озима пшениця порівняно з попередником кукурудза. 
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Таким чином, досліджувані препарати підвищували ефективність 

використання вологи. Серед них найкращим був варіант, де застосовувалася 

інокуляція насіння КБП (Фосфоентерин, Діазофіт та Біополіцид) сумісно з 

мікродобривом Сизам (обробка насіння та обприскування рослин у фазі кущіння). 

Так, застосування його при сівбі 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 при вирощуванні ячменю ярого після 

пшениці озимої порівняно з попередником кукурудза на 14,8 % (без добрив) та на 

20,6 % (N30P30K30). 

 

3.6. Вплив агротехнологічних прийомів вирощування на процеси 

формування надземної маси рослинами ячменю ярого 

 

Результатом життєдіяльності рослинного організму на кожному етапі його 

росту і розвитку в конкретних умовах середовища є накопичення сухої речовини. 

Інтенсивність її формування є специфічним за однакових умов зовнішнього 

середовища для кожного виду і сорту рослин [180, 181]. Вміст сухої речовини в 

рослинах значною мірою залежить від рівня мінерального живлення, попередника та 

застосування біологічних препаратів. 

За результатами досліджень виявлено, що найбільша абсолютно суха маса 

100 рослин формувалася на ділянках, де застосовувалась сумісна обробка насіння 

мікродобривом Сизам разом із КБП та наступним обприскуванням рослин 

мікродобривом Сизам (Додаток Д, Е, Ж). Встановлено, що в посівах після 

попередника пшениця озима їх маса перевищувала масу рослин порівняно із 

посівами після попередника кукурудза на 3,7 г (без добрив) і 7,6 г (N30P30K30) у фазі 

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

Під впливом біопрепаратів (Фосфоентерин, Діазофіт та Біополіцид) 

спостерігалось збільшення цього показника порівняно із контролем на 10,7; 28,6 і 

25,0 % (без добрив) та 8,8; 20,6 і 17,6 % (N30P30K30) у фазі кущіння, а також на 42,3; 

66,4 і 55,8 % (неудобрений фон) та 61,8; 69,2 і 65,2 % у фазі виходу в трубку після 
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попередника кукурудза (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Абсолютна суха маса 100 рослин ячменю ярого (г) в різні періоди вегетації 

залежно від агробіологічних прийомів вирощування (середнє за 2015–2017 рр.) 

Варіант 

Попередник – пшениця 

озима 
Попередник – кукурудза  

Без добрив N30P30K30 Без добрив N30P30K30 

1
* 

2
* 

1 2 1 2 1 2 

Контроль 7,1 53,3 11,8 82,2 2,8 42,3 3,4 67,5 

Обробка насіння 

мікродобривом Сизам 
7,3 69,4 12,0 102,0 3,0 52,2 3,5 90,7 

Інокуляція насіння 

препаратом Фосфоентерин 
7,4 78,8 12,4 117,4 3,1 60,2 3,7 109,2 

Інокуляція насіння 

препаратом Діазофіт 
7,7 88,2 12,6 126,8 3,6 70,4 4,1 114,2 

Інокуляція насіння 

препаратом Біополіцид 
7,5 84,8 12,5 122,0 3,5 65,9 4,0 111,5 

Інокуляція насіння КБП 7,9 125,9 12,8 142,8 4,1 101,6 4,9 122,6 

Сизам (обробка насіння + 

обприскування рослин) 
7,7 117,0 12,6 128,2 3,9 94,2 4,6 116,1 

Сизам + КБП (обробка 

насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 

8,0 130,1 12,9 150,6 4,3 116,2 5,3 135,3 

Примітка*:1 фаза* – кущіння, 2 фаза* – вихід в трубку. 

 

Але суттєво більшою абсолютно-суха маса 100 рослин була після попередника 

пшениця озима й змінювалася в діапазоні – 7,4–7,7 г та 12,4–12,6 г (у фазі кущіння) і 

78,8–88,2 г та 117,4–126,8 г (вихід в трубку) відповідно. 

Накопичення надземної маси рослинами ячменю ярого протікало 

нерівномірно і визначалося низкою факторів. Інтенсивність процесів росту і 

розвитку рослин ячменю ярого до фази виходу в трубку була незначною, а при 

підвищенні температури повітря спостерігалось різке їх посилення, а у фазі 

колосіння цей показник набував найбільших значень. 

В цей час у рослин ячменю інтенсивно збільшувалась надземна маса. У 
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посівах 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, а після попередника 

кукурудза – у 2,0 і 1,7 раза порівняно з контролем відповідно (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Абсолютна суха маса надземної частини 100 рослин ячменю ярого (г) в фазі 

колосіння залежно від попередника та біопрепаратів (середнє за 2015–2017 рр.) 

Варіант 

Попередник – 

пшениця озима 

Попередник – 

кукурудза  

Без 

добрив 
N30P30K30 

Без 

добрив 
N30P30K30 

Контроль 101,8 134,7 87,1 117,2 

Обробка насіння мікродобривом 

Сизам 
118,1 156,7 98,0 141,4 

Інокуляція насіння препаратом 

Фосфоентерин 
130,0 171,2 109,1 153,7 

Інокуляція насіння препаратом 

Діазофіт 
150,6 181,4 124,6 170,5 

Інокуляція насіння препаратом 

Біополіцид 
143,6 178,1 115,4 162,9 

Інокуляція насіння КБП 208,6 226,7 150,7 183,8 

Сизам (обробка насіння + 

обприскування рослин) 
194,4 207,3 145,2 178,6 

Сизам + КБП (обробка насіння) + 

Сизам (обприскування рослин) 
222,9 246,2 165,8 199,1 

 

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). 

За рахунок обробки насіння мікродобривом Сизам абсолютна суха маса 

100 рослин підвищувалась на 16,0 % (без добрив) та на 16,3 % (N30P30K30) після 

попередника пшениця озима та на 12,5 і 20,6 % – після попередника кукурудза. 

 

3.7. Фітосанітарний стан посівів 

 

За даними Всесвiтньої сiльськогосподарської органiзації ООН (FАО) щорічно 
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сiльське господарство втрачає від шкідникiв, хвороб та бур'янів близько 25–30 % 

врожаю. 

В умовах України, коли ми маємо високородючі ґрунти, сприятливі для 

розвитку рослин грунтово-клiматичні умови, можна різко пiдвищити врожай 

польових культур за рахунок скорочення цих втрат. 

Посiвам сiльськогосподарських культур, продукції рослинництва завдають 

шкоди понад 400 видів шкідників, 200 видiв збудникiв небезпечних хвороб та 

300 видів бур'янiв. 

За нинішніх умов захист рослин від шкодочинних об'єктів є вирішальною 

ланкою в технологіях вирощування. Сучасна інтенсивна технологія у рослинництві 

передбачає інтегрований захист, який включає в себе: агротехнічні, біологічні та 

хімічні методи боротьби із шкодочинними об'єктами [182, 183]. 

В умовах сучасного інтенсивного землеробства поступово зростають обсяги 

виробництва сільськогосподарської продукції. Разом з цим стає можливим 

збільшення втрат врожаю спричинених шкідливими організмами в абсолютних і 

вартісних величинах. Закономірно зростає значення заходів, спрямованих на 

запобігання сільськогосподарським збиткам. 

Дoслідження останніх років показують, що навіть при правильному догляді та 

застосуванні рекомендованої системи агротехнічних заходів вирощування, розвиток 

і поширення шкідників, хвороб та бур'янів у беззмінних посівах зменшується 

повільніше, ніж при чергуванні культур [183, 184]. 

Важливим для забезпечення здорового фітосанітарного стану пoлів є 

дoтримування оптимальних строків сівби сільськoгосподарських культур із 

застосуванням відповідного способу сівби та нoрм висіву насіння. Завдяки цьoму 

посіви культурних рoслин здатні реалізовувати біологічний потенціал 

продуктивності [184]. 

Проведений аналіз забур’яненості дослідного поля чітко виявив тенденцію до 

збільшення кількості бур’янів у посівах ячменю ярого в посушливі роки. Це 

обумовлюється тим, що культурні рослини, в умовах нестійкого зволоження, здатні 

формувати менш потужний стеблостій, який недостатньо пригнічує та гальмує 
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розвиток бур’янів (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Фітосанітарний стан у посівах ячменю ярого, 2015–2017 рр. 

Назва 
Роки 

Середнє 
2015 2016 2017 

Кількість бур’янів, шт./м
2
 

Однорічні 0,9 1,5 0,7 1,0 

Багаторічні 0,4 0,7 0,3 0,5 

Розвиток хвороб, % 

Кореневі гнилі 0,8 1,2 0,2 0,7 

Борошниста роса 0,2 0,7 0,0 0,4 

Бура іржа 0,0 0,0 0,1 0,1 

Септоріоз 0,3 0,6 0,5 0,5 

Темно-бура плямистість 0,0 0,0 0,0 0,0 

Шкідники, шт./м
2
, екз./колос, шт./100 помахів сачком 

Злакові мухи 8,9 10,2 6,5 8,5 

Хлібні жуки 0,7 3,5 1,0 1,7 

П’явиця 3,2 2,0 0,5 1,9 

Смугаста хлібна блоха 11,0 14,8 8,0 11,3 

Клоп шкідлива черепашка 0,4 0,2 0,2 0,3 
 

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 

crusgalli L.). 

Слід відмітити, що кількість однорічних бур’янів, майже вдвічі переважала 

кількість багаторічних у посівах ячменю ярого 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.). 

Формування щільного стеблостою у посівах ячменю ярого та посушливість 

клімату стримували розвиток бур’янів, кількість яких не перевищувала 

економічного порогу шкодочинності, тому застосування гербицидів булo 

недoцільним. 

Oбмеження негативнoї дії шкідливих oрганізмів ячменю ярoго є oдним із 
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важливих фактoрів нарощування oбсягів вирoбництва зерна у нашій країні. 

Шкідники і хворoби супровoджують ярі зернoві культури від їх сівби до збирання 

врoжаю. Нема такoго органу рослини, який би не підлягав ризику пошкoдження чи 

ураження. Результати їх атаки на рослини прoявляються у вигляді нальoтів, 

плямистoстей, перетворення колосся і зерна в сажкову масу, зниження 

продуктивності, загнивання, а то й повної загибелі рослин. На рівень втрат значнoю 

мірoю впливають пoгoдні умoви рoку, технoлoгія вирощування культури, стійкість 

сoрту тощо [140, 185, 186]. 

Відомо, що найпоширенішими і найбільш шкодочинними в зоні Степу 

України є такі хвороби, як: іржасті (збудники – дводомні гриби порядку Uredinales 

роду Puccinia), кореневі гнилі (збудник – недосконалі гриби Bipolaris sorociniana 

Shoem (Helminthosporium sativum Pamel, Fusarium, Cercosporella herpotrichoides Fron. 

та сумчастий гриб Ophiobulus graminis Sacc.), сажкові (збудники – базидіальні гриби 

порядку Ustilaginales), борошниста роса (збудник – сумчастий гриб порядку 

Erysiphales) та плямистості листя: темно-бура плямистість (збудник – недосконалі 

гриби Bipolaris sorociniana Shoem) і септоріоз (збудник – недосконалі гриби з 

порядків Sphaeropsidales та Hyphomicetales) [140, 187, 188]. 

За час проведення досліджень було встановлено, що на посівах ячменю ярого 

інтенсивнiсть розвитку борошнистої роси, септорiозу та кореневих гнилей не 

перевищувала ЕПШ – 0,4; 0,5 та 0,7 % відповідно. На початку та у другій половині 

вегетації ячменю ярого склалися найбільш сприятливі умови для рoзвитку цих 

хвoрoб та ураження рослин. 

Зерновим колосовим в області завдають шкоди понад 100 видів комах, три 

види кліщів, два – нематод та мишоподібні гризуни. Видовий їх склад та 

шкодочинність можуть помітно змінюватись залежно від культури та зони 

вирощування [189]. 

Дослідженнями встановлено, що домінуючими шкідниками в посівах ячменю 

ярого були: ячмінна шведська муха (Oscinella pusilla Mg.), смугаста хлібна блішка 

(Phyllotreta vittula Т.), гессенська муха (Mayetiola destructor S.), клоп шкідлива 

черепашка (Eurygaster integriceps Put.) та п’явиця червоногруда (Oulema 
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melanopus L.). 

Найбільшої шкоди посівам зернових культур завдавали хлібна блішка та 

злакові мухи, які заселяли ячмінь у фазі сходів та кущіння. Серед хлібних блішок, 

найбільш поширенішою була смугаста. 

Проте, суха погода весняно-літнього періоду була несприятливою для 

масового розвитку і поширення шкідників у посівах ячменю ярого, тому ЕПШ не 

перевищував (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. 

Відмічено, що хлібні клопи набувають поширення та збільшення питомої 

частки в господарствах на площах зернових культур. За видовим складом у роки 

досліджень переважав клоп шкідлива черепашка – 72 %. Початок заселення клопами 

спостерігали в середньому в кінці квітня, а масове – в травні. 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що розвиток та поширення 

шкідливих організмів у посівах ячменю ярого не перевищувало економічнoго 

порогу шкодoчиннoсті, що дало змогу уникнути хімічного методу захисту посівів та 

зекономити кошти. 

 

Висновки до розділу 3 

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), 
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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 
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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. 

Автором опубліковано наукові праці [180, 181, 202, 227, 228]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ПІД ВПЛИВОМ 

ДОСЛІДЖУВАНИХ ФАКТОРІВ 

 

4.1. Формування елементів структури врожайності залежно від 

застосування добрив та біопрепаратів після різних попередників 

 

У даний час багато вітчизняних та зарубіжних вчених – фізіологів рослин, 

агрохіміків, рослинників, селекціонерів у тій чи іншій мірі використовують у своїй 

роботі структурний аналіз урожайності для поглибленого пізнання закономірностей 

його формування. 

Структура врожайності – це кількісне і якісне вираження життєдіяльності 

елементів та органів рослини, які визначають величину врожаю і відображають 

взаємодію організму і середовища на певних етапах росту і розвитку рослин. 

Структура врожайності показує при аналізі, з чого складається величина врожаю, а 

при синтезі – за рахунок яких елементів і при якій частці і участі формується 

високий врожай. Також дозволяє встановити закономірності формування урожаю і 

простежити його залежність від різноманіття факторів зовнішнього середовища, дії 

екстремальних погодних умов, а також від впливу хвороб, бур’янів, шкідників та 

ін. [33, 190–192]. 

Важливими складовими елементами структури урожайності зерна ячменю 

ярого є довжина колоса, коефіцієнт продуктивного кущіння, кількість зерен у 

колосі, маса 1000 зерен та маса зерна з колоса. Підвищити урожайність ячменю 

ярого можна шляхом збільшення продуктивності колоса через регулювання етапів 

органогенезу конуса наростання за допомогою добрив [69]. 

Найбільший показник довжини колоса (8,1 см) спостерігали у варіанті, що 

передбачав сумісну обробку насіння мікродобривом Сизам та КБП. На фоні 

N30P30K30 цей показник становив 8,7 см після попередника пшениця озима та 7,1 см 

– після попередника кукурудза (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Показники структури врожайності ячменю ярого сорту Совіра залежно від 

застосування добрив і біопрепаратів після пшениці озимої 

(середнє за 2015–2017 рр.) 
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о
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Без добрив 

Контроль 6,6 0,92 12,3 41,4 0,51 

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

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

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

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

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

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

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
8,1 1,28 14,1 45,3 0,64 

N30P30K30 

Контроль 7,1 1,06 13,2 45,1 0,60 

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

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

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

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

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

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

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
8,7 1,49 15,3 48,5 0,74 

 

Зернова продуктивність рослин перебуває в тісному взаємозв’язку з 

коефіцієнтом продуктивного кущіння. Дослідження свідчать про те, що величина 

коефіцієнта продуктивного кущення зростала у варіантах із сумісною обробкою 

насіння мікродобривом і КБП та наступним обприскуванням рослин у фазі кущіння 

препаратом Сизам порівняно з ділянками без цих заходів, залежно від фону добрив 

та попередника. 

Так, використання інокуляції насіння препаратами Фосфоентерин, Діазофіт та 
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Біополіцид призвело 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 

мінеральному фоні відповідно, після попередника пшениця озима. 

Число зерен у колосі є важливим елементом продуктивності рослин. Так, 

кількість зерен у колосі ячменю ярого змінювалася від 12,3 до 14,1 шт. на фоні без 

добрив та від 13,2 до 15,3 шт. – на фоні N30P30K30. 

Маса 1000 зерен є (другим після озерненості) елементом продуктивності 

колоса і найважливішим показником повноцінності насіння. Досліди показують, що 

маса 1000 зерен є одним з найбільш стабільних елементів структури 

врожайності [33]. 

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. 

Маса зерна з колосу під впливом біопрепаратів Фосфоентерин, Діазофіт та 

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. 

За даними вчених Львівського НАУ, довжина колоса закономірно зростає з 

підвищенням фону добрив. Видовження колоса виникає внаслідок утворення 

більшої кількості колосків в результаті покращання умов росту, особливо на 

ІІІ етапі органогенезу [69]. 

За результатами аналізів снопових зразків, відібраних перед збиранням 

врожаю та підрахунку основних складових елементів структури врожайності було 

встановлено, що ці показники значно змінювалися за роки проведення досліджень 

під впливом факторів, що вивчали. 

Використання сумісної обробки насіння мікродобривом і КБП та 

обприскування рослин у фазі кущіння препаратом Сизам призвело до збільшення 

довжини колоса на 24 % порівняно з контролем на фоні без добрив та на 33,9 % на 

фоні N30P30K30  після попередника кукурудза. 

Також позитивно вплинула інокуляція КБП, вона забезпечила зростання 
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довжини колоса на 1,0 см (без добрив) та на 1,6 см (N30P30K30) порівняно з 

контрольним варіантом (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Показники структури врожайності ячменю ярого сорту Совіра залежно від 

біопрепаратів та застосування добрив після кукурудзи  

(середнє за 2015–2017 рр.) 

Варіант 
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Без добрив 

Контроль 5,0 0,88 11,5 40,8 0,47 

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

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

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

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

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

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
5,8 0,95 14,0 42,0 0,59 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

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

N30P30K30 

Контроль 5,3 0,94 12,7 44,5 0,57 

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

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

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

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

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

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
6,3 1,13 15,3 45,2 0,69 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

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

 

Нашими дослідженнями також встановлено, що найвищий коефіцієнт 

продуктивного кущіння мали рослини в умовах 2016 р. Все це пояснюється 

найсприятливішим розподілом опадів у період вегетації, внаслідок чого рослини 

змогли повніше реалізувати потенціал кущіння. Коефіцієнт продуктивного кущіння 
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змінювався залежно від фону удобрення та попередника від 0,88 до 1,07 на 

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

Отже, найменша кількість зерен у колосі рослин ячменю, в середньому 

за 2015–2017 рр., різнилась залежно від прийомів вирощування від 11,5 до 14,5 шт., 

проте найбільша їх кількість сформувалась на фоні N30P30K30 у варіанті з сумісною 

обробкою насіння мікродобривом і КБП та обприскуванням рослин у фазі кущіння 

препаратом Сизам порівняно з ділянками без цих заходів – 15,8 шт. відповідно. 

Маса 1000 зерен – це кількість речовини, що міститься в зерні, його крупність. 

У великому зерні кількість оболонок і маса зародка по відношенню до ядра 

найменші. Маса 1000 зерен є добрим показником якості насіннєвого матеріалу. 

Крупне насіння дає більш потужні і продуктивні рослини. 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 КБП та мінеральних добрив, маса зерна з колосу збільшилась на 

6,8 % порівняно з неудобреним фоном, завдяки Сизам + КБП (обробка насіння + 

обприскування рослин) – збільшилась на 14,1 %. 

Таким чином, нашими дослідженнями виявлено суттєвий вплив попередника, 

макро- й мікродобрив та біопрепаратів на складові частини структури урожайності 

ячменю ярого: довжину колоса, коефіцієнт продуктивного кущіння, кількість зерен 

у колосі, масу 1000 зерен та масу зерна з колоса. 

Найкращі показники було отримано у варіанті з сумісною обробкою насіння 

мікродобривом і КБП (Фосфоентерин, Діазофіт, Біополіцид) та обприскуванням 

рослин у фазі кущіння препаратом Сизам на фоні N30P30K30 після попередників 

пшениця озима та кукурудза порівняно з ділянками без цих заходів. 

 

4.2. Варіювання рівня врожайності зерна ячменю ярого під впливом 

досліджуваних факторів 

 

Продуктивність сільськогосподарських культур обумовлюється цілим рядом 

факторів, надає прямий або опосередкований вплив на поживний режим рослин. 
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Поряд з використанням добрив, урожайність рослин значною мірою обумовлюється 

й іншими агротехнічними заходами вирощування [193]. 

У свій час Д. І. Мендєлєєв писав – «Я повстаю проти всіх, хто усно або 

письмово проповідує, що вся справа в добривах, що добре удобрюючи ґрунт можна 

абияк орати». Глибокий зміст цих слів полягає в тому, що застосування добрив є 

визначальним, але явно недостатнім фактором для отримання запланованих врожаїв. 

Висока ефективність мінеральних добрив досягається лише при повному 

дотриманні теоретично обґрунтованих зональних агротехнічних прийомів [194]. 

На формування величини врожаю зерна впливають умови вирощування 

ячменю ярого. Надзвичайно актуальним є правильний вибір системи догляду, яка б 

давала змогу сформувати здорові, добре розвинуті рослини, здатні витримувати 

несприятливі умови довкілля протягом вегетації [195–197]. 

У більшості розвинутих країн Світу останнім часом зросла увага до 

впровадження біологічних препаратів для обробки насіння та обприскування 

вегетуючих рослин. Цьому сприяло створення біопрепаратів нового покоління, які 

відрізняються вищою ефективністю та екологічною безпекою [198–202].  

В основу мікробних препаратів входять мікроорганізми – гриби або бактерії. 

Основний принцип дії таких препаратів оснований на антагонізмі організмів, 

оскільки корисні мікроорганізми попадають на рослину та витісняють шкодочинні. 

Обробка насіння зернових культур біопрепаратами дозволяє знезаразити їх від 

різноманітних хвороб за рахунок антагоністичної мікрофлори [203–207]. 

Продуктивність рослин і урожайність зерна ячменю ярого – головний критерій 

при оцінці ефективності агротехнічних прийомів (Додаток З). Ці показники 

найбільш повно відображають вплив умов вирощування на ріст і розвиток у процесі 

онтогенезу. 

Результати експериментальних досліджень показали, що найкращі умови для 

росту і розвитку рослин ячменю ярого та отримання найбільшого врожаю зерна 

склалися у посівах після попередника пшениця озима. У даних варіантах отримали 

урожайність 2,31–3,02 т/га на фоні без добрив та 2,85–3,69 т/га – на фоні N30P30K30, 

тоді як після кукурудзи врожайність зменшувалася на 0,14–0,19 т/га або 6,5–6,7 % 
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та 0,30–0,39 т/га або 11,8–11,8 % відповідно (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Урожайність зерна ячменю ярого (т/га) сорту Совіра залежно від попередника 

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

Варіант  

(фактор С) 

Попередники (фактор А) 

Пшениця 

озима 
Кукурудза 
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р
о
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га
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о
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П
р
и

б
ав

к
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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 

 

На основі експериментальних даних, встановлено стабільне підвищення 

врожайності зерна ячменю ярого під впливом інокуляції насіння бактеріальними 

препаратами як у комплексі, так і окремо. Виявлено, що обробка насіння 

бактеріальними препаратами по-різному впливала на формування врожайності. 
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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 (пшениця озима) та 2,17–3,11 т/га (кукурудза), що забезпечило приріст 

0,35–0,61 т/га та 0,39–0,56 т/га – відповідно. За рахунок впливу інших біологічних 

препаратів (Фосфоентерин, Біополіцид, Діазофіт) спостерігалась тенденція 

підвищення врожайності. 

Підсумовуючи викладені результати досліджень, слід відмітити наступне. 

Використання, мікродобрив у поєднанні з біопрепаратами та мінеральним добривом 

дає змогу поліпшити процес формування елементів структури врожайності та 

отримати вагомий приріст врожайності зерна. 

Дослідженнями встановлено, що при поєднанні обробки насіння 

мікродобривом Сизам і комплексу біопрепаратів (Фосфоентерин, Біополіцид, 

Діазофіт) та обприскування рослин у фазі кущіння мікродобривом Сизам, 

врожайність зерна ячменю ярого зростала на 7,6 % (без добрив) та на 12 % 

(N30P30K30) після попередника пшениця озима порівняно з попередником кукурудза. 

 

4.3. Біохімічні показники зерна ячменю ярого 

 

Біохімічні показники якості характеризують харчову цінність зерна. До них 

належать: вміст білка, його фракційний та амінокислотний склад, кількість вітамінів 

та зольних елементів. Білок — одна з найважливіших складових зерна ячменю. 

Показник білковості має достатньо різко виражену зональність накопичення, яка 

підвищується із зростанням температури повітря, кількості сонячної радіації та 

зміни її складу (переважає короткохвильове випромінювання), а також зменшення 

вологості повітря. Зерно з найвищим вмістом білка, отримують у південно-східних 

регіонах [69, 208–210]. 

Велике значення має вміст у насінні білка, крохмалю, безазотистих 

екстрактивних речовин, адже запаси пластичних речовин обумовлюють енергію 

його проростання [109, 210, 211], а в кінцевому результаті життєздатність рослин та 

врожайність. Зміна хімічного складу насіння зумовлює зміну його врожайних 
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якостей. 

Для оцінки дії препаратів на якість врожаю зерна, ми вивчали вміст білка і 

крохмалю залежно від біопрепаратів та мінерального живлення (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Варіювання якісних показників зерна ячменю ярого залежно від досліджуваних 

факторів у середньому за 2015–2017 рр. (попередник – озима пшениця) 

Варіант 

Вміст у зерні, % 

N Р2О5 К2О білок 
крох-

маль 

Без добрив 

Контроль 1,60 0,89 0,62 9,41 52,43 

Обробка насіння мікродобривом  

Сизам 
1,63 0,91 0,63 9,43 52,53 

Інокуляція насіння препаратом 

Фосфоентерин 
1,64 0,92 0,65 9,45 52,66 

Інокуляція насіння препаратом 

Діазофіт 
1,67 0,96 0,67 9,56 52,80 

Інокуляція насіння препаратом 

Біополіцид 
1,65 0,94 0,67 9,50 52,71 

Інокуляція насіння КБП 1,70 0,98 0,68 9,65 53,12 

Сизам (обробка насіння + обприску-

вання рослин) 
1,70 0,96 0,69 9,80 53,00 

Сизам + КБП (обробка насіння) + 

Сизам (обприскування рослин) 
1,74 0,99 0,72 9,97 53,33 

N30P30K30 

Контроль 1,71 0,81 0,67 10,02 51,57 

Обробка насіння мікродобривом  

Сизам 
1,74 0,83 0,69 10,10 51,69 

Інокуляція насіння препаратом 

Фосфоентерин 
1,75 0,84 0,70 10,17 51,76 

Інокуляція насіння препаратом 

Діазофіт 
1,76 0,89 0,72 10,28 51,88 

Інокуляція насіння препаратом 

Біополіцид 
1,74 0,86 0,70 10,25 51,80 

Інокуляція насіння КБП 1,78 0,90 0,74 10,47 52,10 

Сизам (обробка насіння + обприску-

вання рослин) 
1,83 0,91 0,73 10,32 51,98 

Сизам + КБП (обробка насіння) + 

Сизам (обприскування рослин) 
1,87 0,92 0,76 10,67 52,57 
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На фоні без добрив найбільший вміст білка в зерні був при обробці насіння та 

обприскуванні у фазі кущіння рослин мікродобривом Сизам (9,80 %) і обробки цим 

препаратом разом із комплексом біопрепаратів (Фосфоентерин, Біополіцид, 

Діазофіт) та обприскуванні у фазі кущіння рослин мікродобривом Сизам (9,97 %). За 

вмістом у зерні крохмалю вищі показники (53,00–53,33 %) були також у вказаних 

варіантах. 

За вмістом білка вирощування ячменю ярого на фоні N30P30K30 було кращим, 

ніж без добрив. Так, цей показник дорівнював 10,02–10,67 % на фоні N30P30K30 та 

9,41–9,97 % – на фоні без добрив. 

Отже, зерно ячменю ярого кращої якості формувалося у варіантах, де 

застосовували інокуляцію насіння комплексом біопрепаратів, обробку насіння та 

обприскування рослин мікродобривом Сизам і обробку насіння мікродобривом 

Сизам разом із комплексом біопрепаратів та наступним обприскуванням у фазу 

кущіння мікродобривом Сизам. 

Вміст у зерні N, P, K був більшим там, де використовували для обробки 

насіння мікродобриво Сизам і біопрепарати – Фосфоентерин, Біополіцид, Діазофіт 

та їх комплекс. 

Важливо відмітити, що у варіантах із інокуляцією насіння комплексом 

біопрепаратів, обробкою насіння та обприскуванням рослин мікродобривом Сизам, 

обробкою насіння мікродобривом Сизам разом із КБП та наступним 

обприскуванням рослин у фазі кущіння мікродобривом Сизам – зерно містило не 

тільки більше білка та крохмалю, а й макроелементів (N, P, K). 

Аналогічні результати за вказаними показниками одержані не тільки в зерні 

ячменю ярого після попередника пшениця озима, а й після попередника – кукурудза. 

Так, у варіантах із інокуляцією насіння комплексом біопрепаратів, Сизам 

(обробка насіння + обприскування рослин), Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) вміст азоту був 1,47; 1,46; 1,52 % на неудобреному фоні та 

1,57; 1,55; 1,58 % на фоні N30P30K30, фосфору – 0,98; 0,97; 1,03 % та 0,95; 0,94; 

0,97 %, калію – 0,69; 0,68; 0,71 % та 0,78; 0,75; 0,81 % відповідно. На контролі ж ці 

показники були значно меншими (1,41; 0,92; 0,60 % та 1,42; 0,87; 0,67 %) (табл. 4.5). 
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Таблиця 4.5 

Варіювання якісних показників зерна ячменю ярого залежно від досліджуваних 

факторів в середньому за 2015–2017 рр. (попередник – кукурудза) 

Варіант 

Вміст у зерні, % 

N Р2О5 К2О білок 
крох-

маль 

Без добрив 

Контроль 1,41 0,92 0,60 9,07 51,88 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 1,43 0,93 0,63 9,16 51,92 

Інокуляція насіння препаратом 

Фосфоентерин 
1,45 0,94 0,64 9,26 52,10 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 1,47 0,96 0,67 9,30 52,30 

Інокуляція насіння препаратом 

Біополіцид 
1,46 0,96 0,65 9,24 52,15 

Інокуляція насіння КБП 1,47 0,98 0,69 9,43 52,53 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
1,46 0,97 0,68 9,35 52,85 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
1,52 1,03 0,71 9,60 53,00 

N30P30K30 

Контроль 1,42 0,87 0,67 9,77 51,60 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 1,45 0,89 0,69 9,81 51,70 

Інокуляція насіння препаратом 

Фосфоентерин 
1,50 0,90 0,71 9,83 51,74 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 1,52 0,93 0,72 9,87 51,89 

Інокуляція насіння препаратом 

Біополіцид 
1,50 0,91 0,71 9,85 51,80 

Інокуляція насіння КБП 1,57 0,95 0,78 10,11 53,01 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
1,55 0,94 0,75 9,90 53,15 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
1,58 0,97 0,81 10,20 53,33 

 

Вміст білка й крохмалю на контролі становив 9,07 і 51,88 %, а на вказаних 

варіантах (інокуляція насіння комплексом біопрепаратів, обробка насіння і 

обприскування рослин у фазі кущіння мікродобривом Сизам, сумісна обробка 

насіння КБП та мікродобрива Сизам із наступним обприскування рослин у фазі 

кущіння мікродобривом Сизам) – 9,43 і 52,53; 9,35 і 52,85 та 9,60 і 53,00 % 

відповідно. 



101 
  

Висновки до розділу 4 

1. 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. 

2. 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. 
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Отримані автором дані опубліковані у працях [190, 191, 192, 193, 197, 200, 

201, 206, 207, 211]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ЕКОНОМІЧНА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ 

ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

 

5.1. Економічна ефективність вирощування ячменю ярого 

 

Ячмінь ярий відноситься до провідних зернофуражних культур в Україні і за 

валовими зборами та посівною площею займає друге місце після пшениці озимої. У 

світовому землеробстві ячмінь поступається лише рису, пшениці та кукурудзі. 

При високій потенційній зерновій продуктивності сучасних сортів (близько 6–

8 т/га) середній рівень врожайності ячменю залишається низьким і нестабільним із 

значним коливанням по роках під впливом різних чинників до 40 % і навіть 

більше [212]. 

Виробництво зерна в Україні традиційно належить до стратегічних галузей 

розвитку не тільки сільського господарства, а й усього агропромислового комплексу 

країни [212, 213, 214]. 

Зниження рівня продуктивності ячменю ярого, негативно вплинуло і на 

кінцеві економічні показники його виробництва. Останнім часом спостерігається 

підвищення собівартості продукції, значно зменшилися умовно-чистий прибуток і 

рентабельність виробництва культури. 

Саме тому, проблема підвищення конкурентоспроможності цієї культури в 

ринкових умовах має велике практичне значення. Разом із тим, значимість 

вирішення даної проблеми в нинішній час ще більше зростає на фоні погіршення 

загального агротехнологічного забезпечення сільськогосподарського виробництва 

[215, 216]. 

Визначення та розрахунки поелементних нормативних витрат на виконання 

основних технологічних операцій при вирощуванні та збиранні ячменю ярого в зоні 

Степу України здійснювалися відповідно до загальноприйнятих методичних 

рекомендацій, розроблених в ДУ Інститут зернових культур НААН України, 
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ННЦ «Інститут аграрної економіки» та інших науково-дослідних установах [217–

219]. 

Основні економічні показники, які визначали ефективність вирощування 

сільськогосподарських культур, наступні: виробничі витрати на 1 га; собівартість 1 т 

продукції; прибуток з 1 га та рівень рентабельності [220, 221]. 

У комплексі агротехнічних і організаційно-економічних заходів, які сприяють 

і створюють умови для формування високого врожаю зерна ярого ячменю, велика 

роль належить біопрепаратам, а точніше, їх сумісному застосуванню з 

мікродобривом. Цей фактор впливає на формування рівня продуктивності ячменю 

ярого і на ефективність його виробництва. Вартість одержаного приросту врожаю, 

свідчить про високу ефективність вказаного агрозаходу. Для виявлення резервів 

подальшого підвищення ефективності виробництва важливо здійснити всебічний 

аналіз показників рентабельності [222, 223]. 

В сучасних умовах прибуткове ведення сільськогосподарського виробництва 

неможливе без всебічного аналізу доцільності кожного агротехнічного заходу 

технологій вирощування польових культур, у тому числі й ячменю ярого. Оцінка 

економічної ефективності застосування мінеральних добрив і біопрепаратів набуває 

все більшого поширення у зв’язку з ринковими відносинами в аграрному 

секторі [224–228]. 

Аналіз економічної ефективності агрозаходів, дозволяє виявити підвищення 

цих показників в умовах сільськогосподарського виробництва. Із точки зору 

ефективності вирощування ячменю ярого на різних фонах добрив, в умовах 

Північного Степу України, встановлено, що вона, визначалася рівнем урожайності 

та витратами на внесення добрив. 

Так, при вирощуванні ячменю ярого без застосування добрив після пшениці 

озимої, виробничі витрати були найменшими і становили 4821–5505 грн на 1 га, що 

пояснюється значною економією коштів на придбання та внесення добрив. 

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

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

На фоні N30P30K30 витрати на вирощування ячменю ярого порівняно з 
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контрольним варіантом без внесення добрив, зростали на 37,3 % і становили 

7035 грн/га, собівартість зерна зменшувалася – на 415 грн/т, а рівень рентабельності 

збільшився – на 35,6 % (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Економічна ефективність застосування добрив та біопрепаратів 

у технології вирощування ячменю ярого сорту Совіра, 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 

  

Розрахунки економічної ефективності також показали, що після попередника 

пшениця озима на фоні без добрив і N30P30K30, найбільш високий прибуток 

одержано при використанні сумісної обробки насіння мікродобривом Сизам разом із 
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комплексом біопрепаратів та наступним обприскуванням рослин у фазі кущіння 

мікродобривом Сизам – 6956 грн, що на 1010 грн 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 на фоні без добрив та на 870–2768 грн – на фоні N30P30K30. 

Рентабельність використання препаратів свідчить, що кожен препарат може бути 

використаний для одержання прибутку і зниження собівартості зерна. 

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

що різниця в ефективності між досліджуваними варіантами обумовлюється 

складовими, що формують вартість продукції. Також, за окремими показниками, 

залежно від застосування біопрепаратів, мінеральних добрив та попередників 

існувала суттєва різниця. 

Аналогічна ситуація економічної ефективності застосування біопрепаратів і 

мінеральних добрив спостерігалась після попередника кукурудза. 

Спостерігалася така тенденція – зі збільшенням урожайності виробничі витрати, 

прибуток і рівень рентабельності зростає. Так, за рахунок обробки насіння 

мікродобривом Сизам виробничі витрати склали 4878 грн/га (без добрив) і 6636 грн/га 

(N30P30K30), що більше за контроль на 112 і 90 грн/га, за інокуляції насіння препаратом 

Фосфоентерин – на 255 і 250 грн/га, Діазофіт – на 228 і 227 грн/га, Біополіцид – на 206 і 

228 грн/ га, за інокуляції насіння комплексом біопрепаратів – на 494 і 431 грн/га, за 

обробки насіння та обприскування рослин мікродобривом Сизам – на 351 і 433 грн/га, 

за обробки насіння мікродобривом Сизам разом із КБП (Фосфоентерин, Діазофіт та 

Біополіцид) та наступним обприскуванням мікродобривом Сизам – 657 і 706 грн/га 

після попередника кукурудза. 

Рівень рентабельності зростав в тій же послідовності на фоні без добрив, а на 

фоні N30P30K30 – він був значно меншим: у контролі – на 24,9 %, за рахунок обробки 

насіння мікродобривом Сизам – 28,8 %, за інокуляції насіння препаратом 
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Фосфоентерин – на 29,8 %, Діазофіт – на 25,0 %, Біополіцид – на 26,6 %, за інокуляції 

насіння комплексом біопрепаратів – на 27,1 %, за обробки насіння та обприскування 

рослин мікродобривом Сизам – на 20,6 %, за обробки насіння мікродобривом Сизам 

разом із КБП (Фосфоентерин, Діазофіт та Біополіцид) та наступним обприскуванням 

мікродобривом Сизам – на 25,4 % (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2  

Економічна ефективність застосування добрив та біопрепаратів 

у технології вирощування ячменю ярого сорту Совіра, 2015–2017 рр. 

(попередник – кукурудза) 
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Без добрив 

Контроль 2,17 4766 2196 3462 72,6 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 2,34 4878 2085 3994 81,9 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 2,56 5021 1961 4686 93,3 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 2,51 4994 1990 4523 90,6 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 2,47 4972 2013 4394 88,4 

Інокуляція насіння КБП 2,72 5260 1934 5053 96,1 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 2,50 5117 2047 4362 85,2 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
2,83 5423 1916 5308 97,9 

N30P30K30 

Контроль 2,55 6546 2567 3123 47,7 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 2,68 6636 2476 3525 53,1 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 2,93 6796 2319 4314 63,5 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 2,98 6823 2290 4476 65,6 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 2,89 6774 2344 4184 61,8 

Інокуляція насіння КБП 3,11 6977 2244 4815 69,0 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 3,03 6979 2303 4510 64,6 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
3,30 7252 2198 5261 72,5 

  

Таким чином, наші розрахунки показали, що застосування біопрепаратів та 

вибір попередника є важливими факторами не тільки для формування врожайності 
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ячменю ярого, а й економічної ефективності його вирощування. Слід відзначити, що 

відмінності в ефективності зазначених варіантів зумовлені як рівнем продуктивності 

культур, так і виробничими витратами вирощування культури. Між цими 

показниками спостерігалася досить тісна залежність. 

 

5.2. Біоенергетична ефективність вирощування ячменю ярого 

 

Питання енергетичної ефективності займають важливе місце і, як економічний 

показник, енергетичний аналіз набирає сили і поширюється в різні галузі 

сільськогосподарського виробництва – землеробство, механізацію, економіку, а 

саме: вивчення та застосування затрат у енергетичних одиницях дає змогу не тільки 

аналізувати весь ланцюг витрат за складного технологічного потоку інтенсивних 

технологій, але й наблизити реалізацію економічної зацікавленості господарств у 

зменшенні витрат ресурсів і енергії [215]. 

При аналізі економічної ефективності технологій сільськогосподарського 

виробництва, використання комплексів машин і окремих агрегатів поза увагою 

залишаються витрати непоновлюваної енергії і рівень негативного впливу 

механізованого сільгоспвиробництва, перш за все, на ґрунт. Крім того, при 

формуванні технологій необхідно мати можливість визначення енергоємності їх 

складових: окремих машин, технологічних матеріалів, тощо. Для оцінки 

агротехнологій необхідно визначити структуру витрат антропогенної енергії на 

вирощування та збирання продукції [229]. 

Результати розрахунків енергетичної ефективності застосування біопрепаратів 

та мінеральних добрив у технологічних заходах вирощування ячменю ярого довели, 

що урожайність та виробничі витрати сукупної енергії на 1 га були найвищими 

8412 МДж у варіантах, де застосовували інокуляцію КБП та сумісну обробку 

насіння мікродобривом Сизам разом із комплексом біопрепаратів, 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) (табл. 5.3). 
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Таблиця 5.3 

Енергетична ефективність застосування мінеральних добрив і біопрепаратів 

у технології вирощування ярого ячменю сорту Совіра, 2015–2017 рр. 

(попередник – пшениця озима) 
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Без добрив 

Контроль 2,31 7610 3294 4,99 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 2,50 7780 3112 5,40 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 2,66 7942 2986 5,75 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 2,62 7906 3018 5,66 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 2,45 7755 3165 5,30 

Інокуляція насіння КБП 2,91 8205 2820 6,29 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
2,79 8145 2919 6,03 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
3,02 8412 2785 6,53 

N30P30K30 

Контроль 2,85 9371 3288 5,00 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 3,02 9523 3153 5,22 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 3,19 9694 3039 5,41 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 3,27 9765 2986 5,51 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 3,14 9650 3073 5,35 

Інокуляція насіння КБП 3,46 9976 2883 5,71 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
3,38 9951 2944 5,59 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
3,69 10289 2788 5,90 

 

Найбільш економно витрачалась енергія у варіантах із інокуляцією насіння 

комплексом біопрепаратів, обробкою насіння мікродобривом Сизам та наступним 

обприскуванням рослин у фазі кущіння й сумісною обробкою насіння 

мікродобривом Сизам + КБП (6,03–6,53). 

Вказані закономірності в енергетичній ефективності препаратів проявились 

також на фоні внесення добрив (N30P30K30). Коефіцієнт енергетичної ефективності 
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найвищим був у варіантах з інокуляцією насіння КБП, обробкою насіння та 

обприскуванням рослин у фазі кущіння мікродобривом Сизам і обробкою насіння 

мікродобривом Сизам сумісно з КБП та обприскуванням рослин у фазі кущіння 

мікродобривом Сизам – 5,59–5,90. У грошовому відношенні використання тих 

самих препаратів також забезпечили нижчу собівартість і більший чистий дохід. 

Аналогічна ситуація спостерігалась і після попередника кукурудза (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Енергетична ефективність застосування мінеральних добрив і біопрепаратів 

у технології вирощування ячменю ярого сорту Совіра, 2015–2017 рр.  

(попередник – кукурудза) 
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Без добрив 

Контроль 2,17 7566 3486 4,72 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 2,34 7717 3298 5,09 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 2,56 7933 3099 5,57 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 2,51 7888 3143 5,46 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 2,47 7853 3179 5,37 

Інокуляція насіння КБП 2,72 8117 2984 5,91 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 2,50 7967 3187 5,44 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
2,83 8323 2941 6,15 

N30P30K30 

Контроль 2,55 9276 3638 4,52 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 2,68 9392 3505 4,69 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 2,93 9634 3288 5,00 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 2,98 9679 3248 5,07 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 2,89 9599 3321 4,95 

Інокуляція насіння КБП 3,11 9836 3163 5,20 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 3,03 9811 3238 5,08 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
3,30 10113 3065 5,37 

 

Найменшими затрати сукупної енергії були на контролі 7566–9276 МДж, а 
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найвищими – 8323–10113 МДж у варіантах, де використовували сумісну обробку 

насіння мікродобривом Сизам разом із КБП та наступним обприскуванням рослин 

мікродобривом Сизам Всі дослідні варіанти за цим показником перевищували 

контрольний варіант після обробки насіння мікродобривом Сизам на 2,0 % (без 

добрив) та 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 для обробки насіння та 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. 

Технологія вирощування культур вважається ефективною, коли коефіцієнт 

енергетичної ефективності більше одиниці. У наших дослідах можна вважати 

технологію ефективною, оскільки коефіцієнт перебуває в межах 4,72–6,15 на фоні 

без добрив та 4,52–5,37 на фоні N30P30K30 відповідно. 

 

Висновки до розділу 5 

1. 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 %). 

2. 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). 

За результатами досліджень автором опубліковані наукові праці [213, 221].  
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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 
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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 
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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 



115 
  

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). 
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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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Додаток А 

Вплив мінеральних добрив та біопрепаратів на площу листкової поверхні 

рослин ячменю ярого (тис.м
2
/га) у фазі колосіння після пшениці озимої 

Фон живлення Варіант 

Площа листкової поверхні, тис.м
2
/га 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Середнє 

Без добрив 

Контроль 28,7 32,0 26,8 29,2 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 31,4 32,7 27,8 30,6 

Інокуляція насіння препаратом 

Фосфоентерин 
32,4 33,4 28,9 31,6 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 33,8 34,5 29,7 32,7 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 34,5 33,8 29,0 32,4 

Інокуляція насіння комплексом 

біопрепаратів* 
35,0 36,6 32,2 34,6 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
35,7 36,1 31,2 34,3 

Сизам + комплекс біопрепаратів* (обробка 

насіння) + Сизам (обприскування рослин) 
36,1 37,2 33,7 35,7 

N30P30K30 

Контроль 31,8 35,3 29,0 32,0 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 32,6 36,2 30,2 33,0 

Інокуляція насіння препаратом 

Фосфоентерин 
33,2 37,4 31,4 34,0 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 35,1 40,0 32,5 35,9 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 35,5 39,1 32,0 35,5 

Інокуляція насіння комплексом 

біопрепаратів* 
35,7 42,2 34,6 37,5 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
36,9 41,9 33,8 37,5 

Сизам + комплекс біопрепаратів* (обробка 

насіння) + Сизам (обприскування рослин) 
39,5 44,0 35,6 39,7 

Примітка: *комплекс біопрепаратів – Фосфоентерин, Біополіцид та Діазофіт 
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Додаток Б 

Вплив мінеральних добрив та біопрепаратів на площу листкової поверхні 

рослин ячменю ярого (тис. м
2
/га) у фазі колосіння після кукурудзи 

Примітка: *комплекс біопрепаратів – Фосфоентерин, Біополіцид та Діазофіт 

 

Фон живлення Варіант 

Площа листкової поверхні, тис. м
2
/га 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Середнє 

Без добрив 

Контроль 28,1 30,9 25,5 28,2 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 30,6 31,9 26,9 29,8 

Інокуляція насіння препаратом 

Фосфоентерин 
31,4 32,6 27,5 30,5 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 31,8 33,5 28,8 31,4 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 32,1 33,0 28,4 31,2 

Інокуляція насіння комплексом 

біопрепаратів* 
32,7 36,0 29,4 32,7 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
33,9 35,4 29,1 32,8 

Сизам +  комплекс біопрепаратів* (обробка 

насіння) + Сизам (обприскування рослин) 
35,0 36,2 30,6 33,9 

N30P30K30 

Контроль 29,0 33,1 26,9 29,7 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 31,5 33,9 27,8 31,1 

Інокуляція насіння  препаратом 

Фосфоентерин 
32,0 34,2 28,6 31,6 

Інокуляція насіння  препаратом Діазофіт 32,6 35,2 30,0 32,6 

Інокуляція насіння  препаратом Біополіцид 33,2 34,8 29,4 32,5 

Інокуляція насіння  комплексом 

біопрепаратів* 
34,1 36,9 31,8 34,3 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
34,7 35,9 30,2 33,6 

Сизам +  комплекс біопрепаратів* (обробка 

насіння) + Сизам (обприскування рослин) 
36,3 38,1 33,7 36,0 
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Додаток В 

Водоспоживання посівів ячменю ярого (м
3
/га) залежно від мінерального живлення та біопрепаратів,  

(попередник – озима пшениця) 

Варіанти 

Запаси води в шарі 0-100 см, 

м
3
/га 

Опади, м
3
/га 

Сумарне 

водоспоживання, 

м
3
/га 

Витрати води на 1 т 

зерна, м
3 
 

при сівбі 
після 

збирання 

Без добрив 

 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

С
ер

ед
н

є 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

С
ер

ед
н

є 

Контроль 

1570 1619 1362 

723 866 643 

2516 1814 966 

3363 2567 1685 2538 1419 1056 795 1090 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 514 669 616 3572 2764 1712 2683 1417 1012 761 1063 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 522 692 625 3564 2741 1703 2669 1287 972 713 991 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 495 708 704 3591 2725 1624 2647 1335 973 682 997 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 484 596 505 3602 2837 1823 2754 1429 1067 825 1107 

Інокуляція насіння КБП 480 632 536 3606 2801 1792 2733 1222 921 654 932 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 535 802 603 3551 2631 1725 2636 1255 904 656 938 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування рослин) 474 714 564 3612 2719 1764 2698 1196 863 610 890 

N30P30K30 

Контроль 

1570 1619 1362 

614 766 623 

2516 1814 966 

3472 2667 1705 2615 1218 901 622 914 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 462 580 488 3624 2853 1840 2772 1204 914 626 915 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 472 591 525 3614 2842 1803 2753 1144 869 574 862 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 490 781 603 3596 2652 1725 2657 1086 789 544 806 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 462 602 545 3624 2831 1783 2746 1154 882 581 872 

Інокуляція насіння КБП 445 582 508 3641 2851 1820 2771 1046 801 545 797 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 473 702 543 3613 2731 1785 2710 1063 796 539 799 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування рослин) 402 644 525 3684 2789 1803 2759 996 742 499 746 

Примітка: *КБП – Фосфоентерин, Біополіцид та Діазофіт 
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Додаток Ґ 

Водоспоживання посівів ячменю ярого (м
3
/га) залежно від мінерального живлення та біопрепаратів  

(попередник – кукурудза) 

Варіанти 
Запаси води в шарі 0-100 см, м

3
/га 

Опади, м
3
/га 

Сумарне 

водоспоживання, м
3
/га 

Витрати води на 1 т 

зерна, м
3
 при сівбі після збирання 

Без добрив 

 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

С
ер

ед
н

є 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

С
ер

ед
н

є 

Контроль 

1667 1724 1605 

834 926 717 

2516 1814 966 

3349 2612 1854 2605 1536 1131 913 1193 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 706 763 787 3477 2775 1784 2679 1486 1137 796 1140 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 781 818 832 3402 2720 1739 2620 1308 1019 722 1016 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 710 801 938 3473 2737 1633 2614 1373 1049 683 1035 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 608 680 731 3575 2858 1840 2758 1465 1112 767 1115 

Інокуляція насіння КБП 555 674 748 3628 2864 1823 2772 1344 1005 698 1016 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
794 866 647 3389 2672 1924 2662 1350 1024 798 1057 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
394 700 488 3789 2838 2083 2903 1334 959 774 1022 

N30P30K30 

Контроль 

1667 1724 1605 

550 689 594 

2516 1814 966 

3627 2849 1977 2818 1406 1083 820 1103 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 406 508 482 3777 3030 2089 2965 1420 1090 803 1104 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 448 522 538 3735 3016 2033 2928 1279 1005 708 998 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 477 700 584 3706 2838 1987 2844 1244 924 688 952 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 439 523 476 3744 3015 2095 2951 1278 1012 759 1016 

Інокуляція насіння КБП 410 487 383 3773 3051 2188 3004 1221 953 720 965 

Сизам (обробка насіння + обприскування 

рослин) 
413 634 486 3770 2904 2085 2920 1228 925 724 959 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам 

(обприскування рослин) 
334 584 466 3849 2954 2105 2969 1195 854 652 900 
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Додаток Д 

Абсолютна суха маса надземної частини 100 рослин ячменю ярого (г) у фазі кущіння за 2015–2017 рр. 

Варіант 

Попередники Середнє 

Пшениця озима Кукурудза  
Пшениця 

озима 
Кукурудза  

Без добрив N30P30K30 Без добрив N30P30K30 

Б
ез

 

д
о
б

р
и

в
 

N
3

0
P

3
0
K

3
0
 

Б
ез

 

д
о
б

р
и

в
 

N
3

0
P

3
0
K

3
0
 

1
*
 2

*
 3

*
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Контроль 7,0 7,5 6,7 12,1 13,8 9,5 2,8 3,0 2,5 3,5 3,7 2,9 7,1 11,8 2,8 3,4 

Обробка насіння мікродобривом 

Сизам 
7,5 7,8 6,7 12,4 13,8 9,9 3,0 3,2 2,7 3,7 3,7 3,0 7,3 12,0 3,0 3,5 

Інокуляція насіння препаратом 

Фосфоентерин 
7,3 7,7 7,1 12,7 14,0 10,5 3,2 3,3 2,8 3,8 4,0 3,4 7,4 12,4 3,1 3,7 

Інокуляція насіння препаратом 

Діазофіт 
7,6 8,4 7,1 13,1 14,0 10,7 3,5 3,6 3,6 4,2 4,5 3,7 7,7 12,6 3,6 4,1 

Інокуляція насіння препаратом 

Біополіцид 
7,6 7,5 7,5 12,6 14,1 10,9 3,5 3,6 3,4 4,0 4,1 3,8 7,5 12,5 3,5 4,0 

Інокуляція насіння КБП 7,7 8,5 7,5 12,8 14,4 11,2 4,2 4,0 4,2 5,1 5,5 4,2 7,9 12,8 4,1 4,9 

Сизам (обробка насіння + 

обприскування рослин) 
7,9 8,0 7,3 12,5 14,5 10,9 3,7 4,2 3,7 4,8 5,0 4,1 7,7 12,6 3,9 4,6 

Сизам + КБП (обробка насіння) + 

Сизам (обприскування рослин) 
8,1 8,4 7,6 13,1 14,5 11,2 4,1 5,1 3,6 5,3 6,1 4,6 8,0 12,9 4,3 5,3 

Примітка*: 1* – 2015 р., 2* – 2016 р., 3* – 2017 р. 
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Додаток Е 

Абсолютна суха маса надземної частини 100 рослин ячменю ярого (г) в фазі виходу в трубку за 2015–2017 рр. 

Варіант 

Попередники Середнє 

Пшениця озима Кукурудза 
Пшениця 

озима 
Кукурудза 

Без добрив N30P30K30 Без добрив N30P30K30 

Б
ез

 д
о
б
р
и

в
 

N
3

0
P

3
0
K

3
0
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

N
3

0
P

3
0
K

3
0
 

1
* 

2*
 

3* 1 2 3 1
 

2
 

3
 

1 2 3 

Контроль 53,8 55,6 50,5 82,9 84,4 79,3 42,5 44,5 40,0 67,9 68,6 65,9 53,3 82,2 42,3 67,5 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 69,1 72,1 67,1 100 106,4 97,1 53,3 54,7 48,5 89,1 92,2 90,9 69,4 102,0 52,2 90,7 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 80,9 81,9 73,5 120,5 120,3 111,3 60,3 61,1 59,3 110,3 115,9 101,5 78,8 117,4 60,2 109,2 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 87,8 95,5 81,2 126,1 132,9 121,4 71,1 70,1 69,9 113,8 120,1 108,6 88,2 126,8 70,4 114,2 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 84,9 85,8 83,7 117,8 132,1 115,9 68,5 69,2 60,1 119,2 112,6 102,7 84,8 122,0 65,9 111,5 

Інокуляція насіння КБП 125,9 135,9 115,8 148,6 144,2 135,5 99,8 109,1 95,8 118,7 128,7 120,4 125,9 142,8 101,6 122,6 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 123 125,9 101,4 129 133,4 122,1 87,0 102,1 93,6 114,9 119,8 113,6 117,0 128,2 94,2 116,1 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування рослин) 127,4 142,6 120,3 151,7 153,1 147,0 112,9 131 104,8 132,9 145,2 127,7 130,1 150,6 116,2 135,3 

Примітка*: 1*- 2015 р., 2* – 2016 р., 3* – 2017 р. 
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Додаток Ж 

Абсолютна суха маса надземної частини 100 рослин ячменю ярого (г) у фазі колосіння за 2015–2017 рр. 

Варіант 

Попередники Середнє 

Пшениця озима Кукурудза  
Пшениця 

озима 
Кукурудза  

Без добрив N30P30K30 Без добрив N30P30K30 

Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

N
3
0
P

3
0
K

3
0
 

Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

N
3
0
P

3
0
K

3
0
 

1* 2* 3* 1 2 3 1
 

2
 

3
 

1 2 3 

Контроль 102,4 105,1 98,0 135,8 142,4 125,8 87,1 94,0 80,2 122,6 125,8 103,2 101,8 134,7 87,1 117,2 

Обробка насіння мікродобривом 

Сизам 
116,5 121,8 116,0 157,9 161,0 151,1 99,9 102,0 91,5 141,1 145,1 137,9 118,1 156,7 98,0 141,4 

Інокуляція насіння препаратом 

Фосфоентерин 
129,7 135,1 125,1 172,1 176,2 165,4 107,2 115,1 105,1 154,2 156,5 150,4 130,0 171,2 109,1 153,7 

Інокуляція насіння препаратом 

Діазофіт 
151,4 151,9 148,5 183,8 183,1 177,2 123,6 127,0 123,2 172,6 173,7 165,3 150,6 181,4 124,6 170,5 

Інокуляція насіння препаратом 

Біополіцид 
146,5 144,1 140,2 177,6 182,6 174,2 110,3 130,0 106,0 156,3 170,4 162,1 143,6 178,1 115,4 162,9 

Інокуляція насіння КБП  211,2 214,0 200,6 224,1 237 218,9 153,1 148,2 150,9 182,4 190,1 178,8 208,6 226,7 150,7 183,8 

Сизам (обробка насіння + 

обприскування рослин) 
189,9 212,5 180,7 204,6 220,6 196,8 143,9 152,4 139,3 181,5 183,3 170,9 194,4 207,3 145,2 178,6 

Сизам + КБП (обробка насіння) + 

Сизам (обприскування рослин) 
223,9 230,9 213,8 247,6 255,4 235,5 167,7 170,3 159,4 198,1 203,5 195,6 222,9 246,2 165,8 199,1 

Примітка:* 1* – 2015 р., 2* – 2016 р., 3* – 2017 р 
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Додаток З 

Урожайність зерна ячменю ярого (т/га) залежно від попередника та біопрепаратів за 2015–2017 рр. 

Варіант 

Попередники 

Пшениця озима Кукурудза 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Серед-

нє 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Серед-

нє 

без добрив 

Контроль 2,37 2,43 2,12 2,31 2,18 2,31 2,03 2,17 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 2,52 2,73 2,25 2,50 2,34 2,44 2,24 2,34 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 2,77 2,82 2,39 2,66 2,60 2,67 2,41 2,56 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 2,69 2,80 2,38 2,62 2,53 2,61 2,39 2,51 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 2,52 2,66 2,21 2,45 2,44 2,57 2,40 2,47 

Інокуляція насіння КБП 2,95 3,04 2,74 2,91 2,70 2,85 2,61 2,72 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 2,83 2,91 2,63 2,79 2,51 2,61 2,41 2,50 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування 

рослин) 
3,02 3,15 2,89 3,02 2,84 2,96 2,69 2,83 

N30P30K30 

Контроль 2,85 2,96 2,74 2,85 2,58 2,63 2,41 2,55 

Обробка насіння мікродобривом Сизам 3,01 3,12 2,94 3,02 2,66 2,78 2,60 2,68 

Інокуляція насіння препаратом Фосфоентерин 3,16 3,27 3,14 3,19 2,92 3,00 2,87 2,93 

Інокуляція насіння препаратом Діазофіт 3,31 3,36 3,17 3,27 2,98 3,07 2,89 2,98 

Інокуляція насіння препаратом Біополіцид 3,14 3,21 3,07 3,14 2,93 2,98 2,76 2,89 

Інокуляція насіння КБП 3,48 3,56 3,34 3,46 3,09 3,20 3,04 3,11 

Сизам (обробка насіння + обприскування рослин) 3,40 3,43 3,31 3,38 3,07 3,14 2,88 3,03 

Сизам + КБП (обробка насіння) + Сизам (обприскування 

рослин) 
3,70 3,76 3,61 3,69 3,22 3,46 3,23 3,30 
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