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Мета і задачі дослідженнь полягали в науковому обґрунтуванні 

існуючих і розробці нових ефективних агротехнологічних заходів 

підвищення продуктивності рослин ячменю ярого з урахуванням зміни 

погодних факторів, морфобіологічних особливостей сортів, їх реакції на 

застосування мінеральних добрив, регуляторів росту та різних попередників. 

У дисертаційній роботі представлені результати, які демонструють 

ефективність запропонованих агротехнологічних заходів вирощування 

ячменю ярого у східній частині Північного Степу України. Вперше 

встановлено закономірності росту, розвитку та формування зернової 

продуктивності рослин сортів ячменю ярого та їх адаптивних властивостей 

під впливом біотичних та абіотичних факторів. Виявлено реакцію рослин 

ячменю ярого на попередники, дози внесення мінеральних добрив, 

використання регуляторів росту в умовах східної частини Північного Степу 

України для формування вагомих врожаїв зерна з необхідними показниками 

їх якості. Шляхом дослідження генетичного матеріалу, який би дозволив 

стабілізувати зернову продуктивність ячменю ярого в зоні східної частини 

Північного Степу був створений сорт ячменю ярого Східний та перший 

пивоварний сорт Степовик. 

За результатами експериментальних досліджень встановлено, що 

застосування агротехнологічних заходів при вирощуванні ячменю ярого 
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сприяє більш економному водоспоживанню рослинами ґрунтової вологи; 

покращання таких біометричних показників як: кількість вузлових коренів, 

висота рослин, загальна та продуктивна кущистість, а отже і забезпечення 

оптимальної щільності продуктивного стеблостою у посіві. 

Виявлено, що впровадження запропонованих елементів технології 

вирощування ячменю ярого сприяє посиленню імунітету рослин до збудників 

основних хвороб. 

Дослідженнями встановлено, що при застосуванні регулятора росту 

Гумісол Плюс на ячмені ярому сорту Східний був сформований найдовший 

колос (11,6 см). Найбільшу ж озерненість колоса відмічали на варіантах, де 

застосовували регулятор росту Гумісол Плюс, після попередника горох, за 

дози внесення мінеральних добрив N30P30 та N15P15, яка становила на обох 

варіантах по 17,8 шт. зерен. 

Підвищення показників елементів структури врожайності зерна 

закономірно сприяло збільшенню рівня зернової продуктивності культури. 

Так, при порівнянні впливу попередників між собою, було встановлено, що 

врожайність зерна ячменю ярого була найвищою після гороху, перевищуючи 

аналогічні показники, отримані після попередника соняшник на 0,64 т/га.  

Встановлено, що при весенні мінеральних добрив, різниця між впливом 

попередників скорочувалась. Так, на фоні живлення N30P30 урожайність 

ячменю ярого після гороху перевищила врожайність після соняшнику на 

0,35 т/га. Тобто, при збільшенні фону мінерального живлення зменшується 

вплив попередника на культуру. 

Незважаючи на те, що Північний Степ є нетиповою зоною для 

вирощування пивоварного ячменю, проте, застосування запропонованих 

елементів технології сприяє отриманню зерна відповідної якості. Додатковий 

вплив на якість зернової продукції забезпечує використання сортів цільового 

призначення. Так, за рахунок запропонованих елементів агротехніки 

вирощування сорту ячменю ярого Степовик вміст білка знижувався до 

9,03 %, а екстрактивність навпаки, підвищувалась до 77 %. 
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Встановлено, що застосування рістрегулюючих препаратів, залежно від 

фону живлення та попередника, підвищувало рівень рентабельності від 

86,1 до 158,6 % у сорту Східний, та від 62,9 до 135,8 % – у сорту Степовик. 

Найвищі економічні показники незалежно від сорту та попередника 

забезпечував фон живлення N15P15. Це пов’язано з більшою окупністю 

елементів живлення за рахунок інтенсифікації перебігу фізіологічних 

процесів у рослин і, як наслідок, підвищення врожайності зерна. 

За результатами досліджень розроблено нові та удосконалено існуючі 

прийоми сортової технології вирощування ячменю ярого, які в умовах 

східної частини Північного Степу сприяють більш повній реалізації 

генетичного потенціалу сортів, а саме – збільшити урожайність і поліпшити 

якість зерна за одночасного зниження виробничих витрат. 

Ключові слова: ячмінь ярий, технологія, сорти, попередник, добриво, 

регулятор росту, урожайність, якість зерна, економічний ефект. 

 

ANNOTATION 

 

Korobova O. M. Agrotechnological measures of growing spring barley in 

the eastern part of the Northern Steppe of Ukraine. – Qualification scientific work 

on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Agricultural Sciences, specialty 

06.01.09 «Plant Production». (201 – «Agronomy»). – Donetsk State Agricultural 

Experimental Station of the NAAS of Ukraine. – State Institution The Institute of 

Grain Crops of NAAS of Ukraine, Dnipro, 2021. 

The purpose and objectives of the study were to scientifically substantiate 

existing and develop new effective agrobiological measures for increasing the 

productivity of spring barley plants, taking into account changes in weather factors, 

morphobiological characteristics of varieties, their response to the use of mineral 

fertilizers, growth regulators and various predecessors. 

The dissertation presents the results of research that demonstrate the 
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effectiveness of the proposed agro-technological measures of growing spring 

barley in the eastern part of the Northern Steppe of Ukraine. For the first time the 

regularities of growth, development and formation the grain productivity of plants 

of different varieties of spring barley and their adaptive indicators under the 

influence of biotic and abiotic factors are established. The reaction of plants of 

different varieties of spring barley to predecessors, doses of mineral fertilizers, use 

of growth regulators in the conditions of the eastern part of the Northern Steppe for 

grain formation with appropriate grain quality indicators has been established. By 

investigation the genetic material that would stabilize the grain productivity of 

spring barley in the area of the eastern part of the Northern Steppe, a variety of 

spring barley Skhidnyi and the first brewing variety of spring barley Stepovik was 

bred. 

In the course of experimental research it was found that the use of plant 

growth regulators in the cultivation of spring barley leads to more economical 

water consumption by plants of soil moisture; improvement of biometric 

indicators, such as the number of nodal roots, plant height, total and productive 

number of tillering stems, and contributed formation the optimal crops productive 

plant density. 

It is revealed that the introduction of the proposed elements of the growing 

technology of spring barley helps to strengthen the immunity of plants to 

pathogens of major diseases. 

Studies have shown that when using the growth regulator Humisol Plus on 

spring barley variety Skhidnyi was formed the largest length of the ear – 11,6 cm, 

and increasing the ear productivity at application of mineral fertilizers N30P30 and 

N15P15 and amounted number of grains in ear to 17,8 units in both cases. 

The increase in crop structure indicators naturally contributed to the increase 

in the level of grain productivity. When comparing the predecessors with each 

other, it was found that the crop yield of spring barley was the highest after 

predecessor peas, that was more than after the predecessor sunflower by 0,64 t/ha. 

It was found that when using mineral fertilizers, the difference between the 
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effects of predecessors was reduced. Thus, on the background of N30P30, the crop 

yield of spring barley after peas exceeded the crop yield after sunflower by 

0,35 t/ha. So, by increasing the dose of mineral fertilizer, reduces the influence of 

the predecessor. 

Regardless of the fact that the Northern Steppe is not a typical area for 

growing malting barley, however, the use of the proposed elements of technology 

contributes to the production of grain of appropriate quality. An additional impact 

on the quality of grain products is provided by the use of varieties of the 

appropriate purpose. Thus, by the using the improved growing technology of 

spring barley variety Stepovyk the protein content decreased to 9,03 %, and the 

extractivity oppositely, increased to 77 %. 

It was found that the use of growth regulators, depending on the background 

of nutrition and predecessor, increased the level of profitability from 86,1 to 

158,6 % in the variety Skhidnyi, and from 62,9 to 135,8 % – in the variety 

Stepovyk. 

The highest economic indicators, regardless of the variety and predecessor, 

provided a moderate nutrition background. This is due to the higher payback of 

nutrients due to more intense physiological processes in plants and, consequently, 

increased crop yields. 

Based on the results of research, new and improved measures of varietal 

technology of spring barley cultivation have been developed, which allow a more 

comprehensive realizing the genetic potential of varieties in the eastern part of the 

Northern Steppe of Ukraine, increasing the crop yields and improving grain quality 

and simultaneously reducing the production costs. 

Key words: spring barley, technology, variety, predecessor, fertilizer, 

growth regulator, crop yield, grain quality, economic effect. 
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ВСТУП 

 

Збільшення обсягів виробництва зерна є основою розвитку сільського 

господарства України, а підвищення врожайності ячменю ярого, шляхом 

удосконалення існуючих технологій вирощування та розробки нових 

найбільш раціональних прийомів агротехніки, є одним із основних напрямів 

розвитку аграрної науки. 

Традиційно ячмінь ярий вважається фуражною культурою, особливо в 

умовах східної частини Північного Степу. Ґрунтово-кліматичні умови цієї 

зони сприяють значному накопиченню білка, що унеможливлює його 

використання у пивоварінні. 

В умовах східної частини північного Степу України ячмінь ярий займає 

значні площі серед зернових культур. Рівень його врожайності суттєво 

впливає на валові збори зерна в регіоні, особливо у роки, коли виникає 

необхідність пересіву озимини. Завдяки високій потенційній продуктивності, 

низьким енерго- та ресурсовитратам при вирощуванні, а також зростаючим 

потребам харчової промисловості, посівні площі цієї культури збільшуються. 

Успішне вирощування ячменю ярого значною мірою залежить від 

виявлення агробіологічних особливостей сортової реакції рослин на умови 

навколишнього середовища за рахунок підвищення посухостійкості і 

ефективності застосування системи мінерального живлення, регуляторів 

росту після найпоширеніх попередників. 

Актуальність теми. Однією з причин низької реалізації генетичного 

потенціалу продуктивності сучасних сортів ячменю ярого є недостатня 

обґрунтованість технологічних заходів адаптації рослин до несприятливих 

умов вирощування у східній частині Північного Степу України, а особливо, 

можливість формування зерна відповідної якості. 

Нестабільність метеорологічних умов зони спонукає дослідників 

приділити особливу увагу пошуку технологічних рішень, які б дозволили 

стабілізувати виробництво зерна ячменю ярого відповідної якості. Вирішити 
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це важливе наукове завдання можна шляхом оптимізації існуючих елементів 

технології вирощування за рахунок використання регуляторів росту та 

оптимізації мінерального живлення рослин. Не менш важливим є 

удосконалення технологій вирощування культури після різних попередників. 

Все це визначає актуальність досліджень за темою дисертаційної роботи та 

має безперечний науковий і практичний інтерес. 

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

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконували згідно з 

тематичними планами Донецької державної сільськогосподарської дослідної 

станції НААН України у відповідності з науково-технічною програмою 

(НТП) «Зернові культури» (2011–2015 рр.), за завданнями: «Розробити 

наукові основи підвищення продуктивності ярих колосових культур у 

гостропосушливих умовах південно-східного регіону України на базі 

екологічно безпечних, інноваційно-привабливих технологічних рішень» 

(номер державної реєстрації 0111U006319); ПНД «Технології вирощування 

зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго» (2016–2020 рр.), за завданням 

«Розробити систему критеріїв оцінки адаптивності при вирощуванні ярих 

колосових культур у посушливих умовах Степу України» (номер державної 

реєстрації 0116U003156). 

Мета і задачі дослідження. Науково обґрунтувати існуючі і розробити 

нові ефективні агробіологічні заходи підвищення зернової продуктивності 

рослин ячменю ярого з урахуванням зміни погодних факторів, 

морфобіологічних особливостей сортів, їх реакції на застосування 

мінеральних добрив і регуляторів росту після різних попередників. 

Для досягнення поставленої мети програмою досліджень 

передбачалось вирішити наступні задачі: 

- визначити особливості росту, розвитку та формування біометричних 

показників рослин залежно від попередників, мінеральних добрив і 

регуляторів росту; 

- з’ясувати вплив різних агротехнологічних заходів на збереження 



16 

 

продуктивної вологи в ґрунті впродовж вегетації ячменю ярого; 

- дослідити вплив факторів зовнішнього середовища та елементів 

агротехніки на формування щільності стеблостою і показників структури 

врожайності; 

- встановити видовий склад та ступінь розвитку найпоширеніших 

хвороб, шкідників і бур’янів у посівах; 

- виявити вплив агротехнологічних заходів вирощування на показники 

якості зерна; 

- провести оцінку економічної ефективності вирощування залежно від 

застосування запропонованих технологічних рішень. 

Об’єкт дослідження – процеси росту, розвитку, формування 

врожайності та якості зерна різних сортів ячменю ярого залежно від 

застосування мінеральних добрив, регуляторів росту за вирощування після 

різних попередників у східній частині Північного Степу України. 

Предмет дослідження – технологічні заходи вирощування, сучасні 

сорти ячменю ярого, врожайність та якість зерна, економічна ефективність 

вирощування. 

Методи дослідження. Під час виконання роботи використовували 

загальнонаукові методи досліджень, основними з яких були: польовий – для 

вивчення взаємодії предмета дослідження з біотичними та абіотичними 

факторами; лабораторний – аналіз рослин та ґрунту з метою вивчення 

взаємодії між рослиною та умовами навколишнього середовища, визначення 

показників якості зерна (натура, маса 1000 зерен, вміст білка та 

екстрактивність); вимірювально-ваговий – для встановлення параметрів 

показників елементів структури врожаю і визначення врожайності зерна; 

розрахунково-порівняльний – оцінка економічної ефективності; методи 

математичної статистики: дисперсійний, кореляційний та графічне 

відображення даних. Для наукового обґрунтування мети і реалізації 

встановлених завдань та узагальнення результатів експериментальної роботи 

поряд із загальновідомими методами використовували деякі спеціальні: 
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діалектичний, гіпотез, синтезу, індукції, статистичний, спостереження, 

економіко-математичний. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

важливого наукового завдання стабілізації виробництва зерна ячменю ярого з 

високою економічною ефективністю на основі обґрунтування технологічних 

процесів формування зернової продуктивності культури за рахунок 

покращання існуючих і розробки нових ефективних агробіологічних заходів 

вирощування рослин з урахуванням зміни погодних умов, морфобіологічних 

особливостей сортів, їх реакції на застосування мінеральних добрив, 

регуляторів росту, а також різних попередників в умовах східної частини 

Північного Степу. 

Уперше: 

- шляхом пошуку генетичного матеріалу, який би дозволив стабілізувати 

зернову продуктивність ячменю ярого в зоні східної частини Північного 

Степу, був створений сорт ячменю ярого Східний (патент № 120027) та 

пивоварний сорт ячменю ярого Степовик (патент № 120028); 

- встановлено закономірності росту, розвитку та формування зернової 

продуктивності рослин ячменю ярого та їх адаптивних показників під 

впливом біотичних та абіотичних факторів, що дало змогу розробити спосіб 

вирощування зернових культур (патент на корисну модель № 103811); 

- виявлено реакцію рослин двох сортів ячменю ярого Східний та 

Степовик на попередники, дози мінеральних добрив, застосування 

регуляторів росту в умовах східної частини Північного Степу для 

формування зерна з відповідними показниками якості. 

Удосконалено: 

- існуючі прийоми сортової технології вирощування ячменю ярого, які 

дозволяють в умовах східної частини Північного Степу повніше 

реалізовувати урожайність і якість зерна, знизити виробничі витрати. 

Набули подальшого розвитку: 

- наукові підходи до формування сортової агротехніки вирощування 
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ячменю ярого в умовах східної частини Північного Степу; 

- економічна оцінка доцільності впровадження технологічних рішень при 

вирощуванні різних сортів ячменю ярого. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі 

експериментальних даних для господарств різних форм власності, 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення удосконалені існуючі та 

розроблені ефективні технологічні заходи вирощування ячменю ярого з 

урахуванням сортових особливостей.  

Результати досліджень перевірені у виробничих умовах і щорічно 

впроваджуються в господарствах Північного Степу різних форм власності на 

площі понад 5 тис. га, забезпечуючи зростання врожайності зерна та 

економічний ефект на рівні 2,3–5,6 млн грн. 

Особистий внесок здобувача. Автором здійснено інформаційний 

пошук, проаналізовано вітчизняні та зарубіжні наукові джерела за темою 

дисертації. Спільно з керівником визначено мету, напрям та розроблено 

програму досліджень. Особисто сплановані й закладені польові та проведені 

лабораторні дослідження, узагальнено та опрацьовано отримані 

експериментальні дані, сформульовано висновки і рекомендації та 

забезпечено їх широке впровадження у виробництво. Частка участі 

дисертанта в опублікованих працях у співавторстві, складає 45–65 % і 

включає закладку та проведення експериментальних досліджень, а також 

аналіз та інтерпретацію отриманих результатів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

наукових досліджень доповідали та обговорювали на науково-практичних 

конференціях «Селекція, генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур» (Миронівка, 2016 р.), «Стан і перспективи 

розвитку селекції в умовах змін клімату» (Херсон, 2018 р.), «Инновационные 

аспекты в селекции сельскохозяйственных культур» (Молдова. Институт 

растениеводства «Порумбень», 2018 р.) та на Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Актуальні проблеми 
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науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних 

ринкових умов» (Дніпро, 2019 р.). Результати досліджень за темою 

дисертації систематично доповідали, обговорювали і затверджували на 

засіданнях вчених і науково-методичних рад ДУ Інститут зернових 

культур НААН (Дніпро, 2014–2020 рр.), а також пропагувалися автором у 

засобах масової інформації та публічних виступах на лекціях, курсах 

підвищення кваліфікації керівників і фахівців агропромислового комплексу 

різних форм власності. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 

25 наукових працях, у тому числі: книгах – 2, наукових фахових виданнях 

України – 6, у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних – 1, у закордонних виданнях – 2, 

тезах і матеріалах наукових конференцій – 4, методичних та науково-

практичних рекомендаціях – 7. Отримано 2 патенти на сорти та 1 патент на 

корисну модель. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

викладена на 174 сторінках машинописного тексту, включає анотації, вступ, 

7 розділів, які містять 21 таблицю і 12 рисунків, висновки, рекомендації для 

виробництва, список використаної літератури, додатки. Список використаної 

літератури налічує 199 джерел, в тому числі – 11 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СТАН ПРОБЛЕМИ І ОБГРУНТУВАННЯ ВИБРАНОГО НАПРЯМУ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

(огляд  літературних джерел) 

 

1.1 Сорт, як головний елемент технології у підвищенні врожайності 

ячменю ярого 

За сучасного рівня розвитку сільського господарства є можливість 

отримання щорічно високих врожаїв зерна. Проблему забезпечення 

населення продовольчим зерном, в основному, вирішують за рахунок 

підвищення виробництва пшениці озимої та інших зернових культур. При 

цьому відчувається потреба у фуражному зерні високої якості. Одними із 

важливих зернофуражних культур, здатних заповнити цю прогалину, є 

ячмінь ярий.  

Ячмінь належить до найбільш поширених сільськогосподарських 

культур у світовому землеробстві і вирощується ще з доісторичних часів. 

Розкопки показують, що він поряд з пшеницею був відомий ще в кам’яну 

добу. В Європу ячмінь поширився з Малої Азії у IV–III тисячоліттях до н. е. 

У той же період ячмінь почали вирощувати на території сучасної України. 

Ячмінь ярий (Hordeum vulgare L.) – важлива кормова, продовольча і 

технічна культура. Зерно за хімічним складом характеризується високими  

кормовими якостями і застосовується як концентрований корм для всіх видів 

сільськогосподарських тварин і особливо, для беконної відгодівлі свиней. За 

поживністю 1 кг зерна ячменю відповідає 1,2 кормової одиниці на яку 

припадає 100 г перетравного протеїну. В середньому зерно містить, у 

відсотках: білків – 12,2, вуглеводів – 77,2, жирів – 2,3, золи – 2,8 %. Білок 

цінний за амінокислотним складом, особливо за вмістом лізину та 

триптофану. Ячмінна солома і полова – цінні грубі корми. На півдні України 

ячмінь використовується на зелений корм і сіно в суміші з зернобобовими 
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культурами (вика, горох). 

Із склоподібного і крупнозерного дворядного ячменю виготовляють 

перлову та ячну крупу, яка містить 9–11 % білка, 82–85 % крохмалю. 

Борошно, внаслідок низькоякісної клейковини, малопридатне для випікання 

хліба. Його, при необхідності, додають як домішку до пшеничного або 

житнього борошна, при випіканні більш якісного, цільнозернового  хліба. 

Зерно дворядного ячменю є найкращою сировиною для пивоваріння. 

Пивоварне зерно повинно бути крупним і вирівняним з невисоким вмістом 

білка (9,0–12,5 %) та з підвищеним вмістом крохмалю (63–65 %). 

Застосовується зерно ячменю також для виготовлення замінників кави і 

солодових екстрактів. Відходи пивоваріння (пивна дробина) використовують 

для годівлі тварин [1, 2]. 

У світовій структурі посівних площ ячмінь займає четверте місце після 

пшениці, рису та кукурудзи, а в Україні за цим показником він поступається 

лише пшениці озимій і кукурудзі [3, 4]. Таке широке розповсюдження 

ячменю пов’язане з його універсальним використанням [5].  

За посівними площами та обсягами виробництва зерна ячменю Україна 

входить до п’ятірки найпотужніших світових виробників цієї культури разом 

із Європейським Союзом (27 країн), Росією, Австралією та Канадою. Ці ж 

країни є й провідними експортерами. Якщо казати про головних споживачів, 

то до вже названих країн слід додати ще Туреччину, Саудівську Аравію та 

Сполучені Штати, з яких Туреччина та США, покривають свої потреби за 

рахунок власного виробництва, а Саудівська Аравія є найбільшим світовим 

імпортером фуражного ячменю. До великих споживачів, із досить високою 

часткою імпорту, належить Китай (другий за обсягами світовий імпортер 

ячменю) [7]. 

За даними ФАО, 42–48 % щорічних валових зборів ячменю іде на 

промислову переробку (в т. ч. на комбікорм), 6–8 % – на виробництво пива, 

15 % – на харчові і 16 % – на кормові цілі [6]. 

Загалом, продуктивність ячменю ярого залежить від таких основних 
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елементів, як кількість колосів на рослині, озерненості, маси колосу та маси 

1000 зерен. Деякі автори зазначають, що одним із найбільш важливих ознак 

продуктивності ячменю ярого є кількість зерен у колосі. Інші наполягають на 

більшому впливі кореневої системи [8]. Таким чином, не з’ясовано, який із 

елементів продуктивності є вирішальним у підвищенні врожайності даної 

культури і поєднанням яких агротехнічних заходів досягається найвищий 

рівень зернової продуктивності рослин ячменю ярого. 

Сорти ячменю різних підвидів відносяться до різноманітних 

екологічних біотипів культури. Для них характерна різна реакція на зміну 

умов зовнішнього середовища і вони відрізняються різними темпами росту 

та розвитку [9]. 

Значення сорту в технології обумовлене, насамперед їх здатністю, як 

активних біологічних факторів, у процесі саморегуляції екологічних систем 

ефективно протидіяти несприятливій дії інших чинників, які в тій чи іншій 

мірі здатні порушити рівновагу природних екосистем та ініціювати процеси 

забруднення навколишнього середовища [10–12]. 

Серед агроприйомів у технології вирощування ячменю ярого на частку 

сорту припадає 20–28 % приросту врожаю, а в екстремальних погодних 

умовах йому належить вирішальна роль. Сорт залишається не тільки засобом 

підвищення врожайності, але й фактором, без якого неможливо реалізувати 

досягнення науки й техніки. У сільському господарстві сорт виступає, як 

біологічна система, яку неможливо нічим замінити [13]. 

За даними наукових досліджень [14] за рахунок впровадження нових 

сортів можливо підвищити урожайність всіх без виключення 

сільськогосподарських культур на 30–50 %. Інтенсифікація аграрного 

виробництва потребує комплексного поєднання в одному сорті урожайності, 

високої якості зерна, стійкості до збудників хвороб і шкідників, а також 

несприятливих умов навколишнього середовища. Необхідно вирощувати не 

випадковий набір сортів, а такий, що дозволить найбільш комплексно та 

ефективно використовувати різноманіття умов середовища [15]. 
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Щорічне підвищення температури повітря, яке перевищує багаторічні 

показники, на фоні значного недобору продуктивних опадів заставляє 

науковців проводити пошук та розробку ефективних технологічних прийомів 

підвищення посухостійкості рослин ячменю ярого і впровадження сучасних 

сортів у виробництво [16]. 

Біологічна особливість сорту, місце і умови вирощування визначають 

цінність його зерна [17]. З огляду на кліматичні зміни, як відмічає в своїх 

працях В. І. Горщар, важливими є не тільки сорти, що володіють 

максимальною потенційною врожайністю, а й ті, що поєднують високий 

рівень продуктивності зі стійкістю до несприятливих умов довкілля, тобто 

мають підвищений адаптивний потенціал [18–20]. Середні врожаї ячменю 

ярого в Україні, при дотриманні технології вирощування, можна підвищити 

до більш ніж 4,0 т/га, але сорти інтенсивного типу реалізують потенціал 

урожайності лише на 20–50 % [21]. За даними М. Г. Цехмейструка та ін. [22] 

вирощування найбільш пристосованих до умов регіону сортів забезпечує 

середню врожайність 4,5–5,5 т/га. 

Особливістю нових сортів є й спеціальні характеристики якості зерна, 

які повинні закладатись селекціонером і реалізуватися в процесі виробництва 

за відповідних технологій вирощування. Вимоги до сортів різних категорій 

якості часто діаметрально протилежні, що виключає існування сортів 

ячменю так званого "універсального" використання [23]. Вирощування 

сортів інтенсивного типу, дає змогу отримати високі врожаї ячменю, але 

водночас необхідний ретельний підхід до технології їх вирощування. 

Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур 

базуються на широкому застосуванні великої кількості хімічних засобів, 

тому екологічна стійкість сортів та їхня стабільність залишаються 

важливими факторами інтенсифікації виробництва зерна [24–27]. 

Потенціал ячменю ярого може успішно реалізовуватися за рахунок 

застосування інтенсивних технологій вирощування, а тому нові сорти мають 

бути придатні до них, забезпечувати високу економічну ефективність 
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виробництва зерна, пристосовані до визначеного рівня землеробства, а також 

стійкі до стресових факторів [28]. 

Ряд науковців у своїх дослідженнях зазначають, що врожайність зерна і 

складові продуктивності залежать саме від біологічних особливостей сортів 

[29–31]. Ю. А. Лінник, Р. В. Рожков та Ю. О. Манзюк стверджують, що 

більш витривалими до впливу бвотичних факторів є шестирядні сорти 

пивоварного напряму використання. Голозерні зразки ячменю мають нижчу 

схожість і  менш витривалі до прискорення фізіологічних процесів, ніж 

плівчасті [32]. 

Від морфотипу і сорту ячменю ярого залежать його якісні показники, 

зокрема, вміст білка, крохмалю, цукру, ліпідів, клітковини та золи і 

становить для плівчастого – 13,7; 58,2; 3,0; 2,2; 20,2; 2,7, а голозерного 

відповідно – 14,1; 63,4; 2,9; 3,1; 13,8; 2,8 г/100 г сухої речовини. З наведених 

даних видно, що голозерний ячмінь поступається плівчастому лише за 

вмістом клітковини, але переважає його за вмістом білка та крохмалю [33]. 

Як свідчать літературні дані, для отримання високих врожаїв ячменю 

ярого необхідно впроваджувати високопродуктивні сорти, що мають 

господарсько-цінні ознаки та пристосовані до конкретних ґрунтово-

кліматичних умов зони вирощуваня.  

 

1.2  Роль попередників у підвищенні продуктивності ячменю ярого 

Ярий ячмінь внаслідок недостатнього розвитку кореневої системи, 

короткого вегетаційного періоду, підвищених вимог до структури ґрунту, є 

найбільш вимогливим серед зернових культур до попередника [34]. У 

комплексі агротехнічних заходів, які забезпечують сприятливі умови для 

нормального розвитку ячменю, особливо при інтенсивній технології його 

вирощування, важливим є розміщення його в полях сівозміни з достатньою 

родючістю і чистих від бур'янів. Кращі попередники для ярого ячменю – 

просапні культури (картопля, коренеплоди, під які вносять органічні та 

мінеральні добрива), а міжрядний обробіток сприяє очищенню поля від 
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бур'янів та нагромадженню в ґрунті легкозасвоюваних поживних речовин. 

Добрими попередниками для ячменю є озимі після удобрених зайнятих або 

чистих парів. Після колосових культур, посіви ячменю ярого дуже 

уражуються кореневими гнилями та іншими хворобами. Небажаними 

попередниками для нього є також соняшник та суданка, які висушують ґрунт 

та призводять до забур’янення його падалицею. Наукове обґрунтування 

чергування культур у сівозміні передбачає, з одного боку, правильний підбір 

сприятливих для вирощування культури попередників, а з іншого – 

оптимальне насичення сівозмін одновидовими культурами, яке враховує 

допустиму періодичність вирощування їх у полях сівозмін. При такій 

побудові сівозміна максимально виконує основну біологічну функцію – 

фітосанітарну і позбавляє посіви сільськогосподарських культур від 

надлишкового застосування хімічних засобів захисту [35]. 

Основним методом боротьби з бур’янами є оптимальне чергування 

культур, що відрізняються за біологічними особливостями [36]. Повне 

звільнення полів від бур’янів відбувається тільки у ланці сівозміни, де 

здійснюється оптимальне чергування однієї культури з 

сільськогосподарською культурою наступного року з іншими біологічними 

властивостями і технологією вирощування [37]. Впровадження науково 

обґрунтованого чергування сільськогосподарських культур підвищує 

продуктивність культурних рослин, знижує забур’яненість із одночасним 

збереженням і підвищенням рівня родючості ґрунту [38]. 

Вченими доведено, що в сівозмінах кількість насіння бур’янів у ґрунті 

за ротацію зменшується в три-чотири рази, а їх кількість і маса у посівах – на 

62–64 та 36–74 % [39, 40]. 

Чергування культур позитивно впливає на водний і поживний режими, 

мікробіологічні процеси та фітосанітарний стан ґрунту, а в поєднанні з 

добривами та іншими елементами технології вирощування врожайність 

підвищується на 35–50 % за стабільних показників родючості ґрунту [41]. 

На думку В. Скидан [42], у результаті переходу від гірших до кращих 
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попередників урожайність зростає у середньому на 37 %. Найвищу 

урожайність (6,33–6,78 т/га) сорти ячменю ярого забезпечували при їх 

вирощуванні після попередника кукурудза на зерно на інтенсивних фонах 

живлення, а на неудобрених фонах (4,60–5,01 т/га) – після попередника соя. 

Багаторічними дослідженнями у різних ґрунтово-кліматичних умовах 

України встановлено, що врожайність сільськогосподарських культур у 

повторних і, особливо, у беззмінних посівах порівняно з продуктивністю їх у 

сівозміні різко знижується. Розміщення ж культур відповідно до їхніх 

біологічних вимог підвищує продуктивність кожного гектара ріллі на 20–

25 % [43]. 

При впровадженні науково-обґрунтованої сівозміни діє сівозмінний 

фактор, як елемент біологізації землеробства. Він стабілізує рівень 

продуктивності культур сівозміни навіть без внесення добрив [44]. 

За використання ячменю для пивоваріння надзвичайно важливим є 

також вибір попередника, до кращих з яких відносять буряки цукрові та 

кукурудзу на зерно [45]. Остання заслуговує особливої уваги, оскільки площі 

під нею щороку зростають. Однак кукурудзу називають небажаним 

попередником через те, що насіння ячменю в такому разі проростає 

повільніше. У зв’язку з цим вважається, що буряки цукрові є кращим 

попередником, проте деякі автори наголошують на тому, що запаси 

продуктивної вологи та поживних речовин після кукурудзи більші [46, 47]. 

Шкурко В. С. встановлено, що на врожайність ячменю найбільше 

впливають добрива та добір сортів, хоча для зони нестійкого зволоження 

підбір попередника має суттєве значення [48]. 

Правильний вибір попередника у сучасному зерновиробництві дає 

можливість отримати суттєвий приріст врожайності зерна ячменю та вівса,  

який може сягати 18 % [49]. 

Завдяки раціонально побудованій сівозміні, з урахуванням специфіки 

господарювання й особливості дії та післядії сільськогосподарських культур, 

оптимального розміщення зернових, олійних, технічних і кормових культур, 
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продуктивніше використовуються земельні ресурси, добрива, краще 

реалізуються потенційні можливості сортів культур, знижується 

забур’яненість, зменшується дія шкідників та хвороб у їхніх посівах за 

мінімального застосування хімічних препаратів [50]. Усе це позитивно 

впливає на стан навколишнього середовища, відкриває додаткові можливості 

отримання більш якісної сільськогосподарської продукції за зменшення 

витрат на її виробництво. Попередники сільськогосподарських культур 

мають великий вплив на якість основної продукції сільськогосподарських 

культур, передусім зернових та олійних [51]. 

Отже, основним критерієм цінності попередника є запаси вологи й 

поживних речовин, які залишаються в ґрунті. Тому, за нинішніх умов 

господарювання надзвичайно важливим є дослідження впливу різних 

попередників на ріст, розвиток та зернову продуктивність нових сортів ярого 

ячменю в умовах Північного Степу України. 

 

1.3 Вплив добрив та регуляторів росту на врожайність ячменю 

ярого 

Вимогливість ячменю ярого до родючості ґрунту у порівнянні з іншими 

сільськогосподарськими культурами характеризується коротким періодом 

споживання основних елементів живлення і слаборозвиненою кореневою 

системою з низьким рівнем засвоєння важкодоступних форм поживних 

речовин [52, 53]. З урожаєм 1 т зерна рослини культури виносять азоту – 

25 кг, фосфору – 11, а калію – 18 кг. Ячмінь розпочинає споживати поживні 

речовини відразу ж після появи сходів. Більш інтенсивно на початку 

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

темпами. До виходу в трубку використовується основна частина калію 

(87 %) і азоту (74 %) від загального виносу, а до фази колосіння – увесь азот і 

калій. Добрий фосфорний режим необхідний до кінця вегетації [54]. 

Живлення рослин є одним із дієвих факторів, який впливає на 

фізіологічні процеси та сприяє розкриттю біологічного потенціалу культури. 
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Відомості про динаміку поглинання і інтенсивність засвоєння окремих 

елементів живлення характеризують зміни їхнього співвідношення в рослині 

у процесі росту і дозволяють обґрунтувати заходи для попередження 

можливої їхньої нестачі. Урожайність визначається рівнем їхнього вмісту, а 

особливо того, що знаходиться в мінімумі [55]. 

Ряд авторів зазначають [56], що ефективність дії добрив залежить від 

умов їх застосування, які складаються по-різному для кожного року і 

конкретного поля. Ґрунти, залежно від їх типу, по-різному забезпечені 

окремими елементами живлення. На звичайному чорноземі при основному 

внесенні під зернові культури добрив у дозі N60Р60 на полі з низьким вмістом 

фосфору окупність одиниці діючої речовини добрив приростом врожаю 

складає 11,8, а на полі з підвищеним вмістом фосфору – лише 2,3 кг/га. 

Надбавки врожаю на цих полях теж різні – 1,42 і 0,27 т/га відповідно. 

Від внесення добрив у ячменю ярого швидко наростає біомаса та 

збільшується кущистість, що позитивно впливає на продуктивність культури 

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

найбільш доцільно розраховувати на заплановану врожайність або 

відповідно до зональних рекомендацій. При сівбі ячменю після неудобрених 

попередників норми мінеральних добрив збільшують на 25–30 %. У зоні 

Степу азотні добрива доцільно вносити одноразово. У роки з тривалою 

посухою, особливо в першій половині вегетації, підживлення азотом не 

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

вимивається на важких зв’язаних ґрунтах зони Степу і ефективно 

використовується рослинами у весняно-літній період вегетації. Допущені 

помилки при внесені азотних добрив завжди бувають більш істотними. Так, 

на високих агрофонах, що має місце при розміщенні ячменю ярого після 

добре удобрених просапних, високі дози азоту, внесені до сівби, викликають 

інтенсивне кущіння, збільшують його тривалість, що спричиняє вилягання 

рослин, нерівномірне дозрівання, підвищується ламкість стебел і колосся. 

При недостатньому азотному живленні, навпаки, зменшується інтенсивність 
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кущіння, посилюється редукція потенційно продуктивних пагонів, колосків, 

знижується фертильність квіток, формується щупле зерно. Все це призводить 

до зменшення врожайності [57]. Фосфорні та калійні добрива вносять під 

основний обробіток ґрунту, азотні – краще локально, одночасно з 

передпосівною культивацією, на глибину 10–12 см [58]. Під ячмінь на 

середньозабезпечених елементами живлення ґрунтах в умовах Північного 

Степу ефективним було внесення мінеральних добрив в дозі N40Р40К40, що 

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

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

сівбою може забезпечити приріст урожаю до 0,40 т/га [59]. 

На думку Р. А. Гіржева при комплексному внесенні органічних та 

мінеральних добрив забезпечується значне підвищення урожайності культур 

сівозміни, у стерньових культур збільшується вміст білка з 1,8 до 2,0 % [60]. 

В. І. Кисіль стверджує, що головним критерієм управління якістю 

продукції є оптимізація мінерального живлення рослин. В основу оптимізації 

живлення сільськогосподарських культур, з метою одержання високоякісної 

продукції, має бути покладений принцип комфортності живлення, тобто 

створення таких умов, які забезпечують: відсутність стресів у рослин від 

нестачі або надмірних концентрацій елементів живлення, позиційну 

доступність елементів живлення кореневій системі; пролонгованість дії 

добрив; наявність не тільки макро-, а й мікроелементів та кальцію [61]. 

На думку дослідників, формування високих і сталих врожаїв, 

покращання якості сільськогосподарських культур тісно пов’язане з 

ефективним використання добрив [62]. 

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

негативно вплинути на врожайність, оскільки більш розвинені на удобрених 

фонах рослини сильніше страждають від її нестачі. Взагалі прирости врожаю 

від застосування добрив за посухи зменшуються на 25–30 % порівняно з 

приростами в роки зі сприятливими погодними умовами. Нестійкі 

метеорологічні умови року, зумовлюють коливання врожайності 
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сільськогосподарських культур у межах 40–50 % [63]. Дослідженнями 

зарубіжних учених встановлено, що мінеральні добрива підвищують 

осмотичний тиск клітинного соку і ступінь гідратації колоїдів, збільшують 

вміст колоїдно-зв’язаної води у листках. Це позитивно позначається на рості 

вегетативних та генеративних органів і в кінцевому підсумку – на 

врожайності [64, 65]. 

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

потреби в елементах живлення. Якщо в цей період у ґрунті вологи 

недостатньо, то внесені добрива, в зв’язку з низькою інтенсивністю їхнього 

надходження в рослини та ослабленням через дефіцит вологи всіх 

фізіологічних процесів, зменшують свою ефективність [66, 67]. 

Отримання високих урожаїв забезпечують добрива, особливо азотні 

[68, 69]. Підживлення посівів – додатковий прийом, яким поліпшують умови 

живлення рослин у період вегетації. Зовнішніми ознаками потреби рослин в 

азотному живленні можуть бути: затримка росту, пожовтіння та відмирання 

листків, почервоніння стебел. Синювато-зелений колір листків, що 

переходить до червоного, свідчить про дефіцит фосфорного живлення, блідо-

зелений із буруватими верхівками – калійного [70]. 

Встановлено, що оптимальна доза азоту, який необхідно вносити у 

підживлення, на хорошому агрофоні для ячменю ярого становить 30–

45 кг/га. Після гірших попередників на ґрунтах із відносно низькою 

родючістю ярі зернові культури удобрюють дозами 60–90 кг/га азоту при 

основному внесенні фосфорних та калійних добрив у таких же дозах. При 

цьому, обов'язковим для ярих колосових повинно бути допосівне внесення 

азотних добрив, не менше 50 % загальної дози разом з повною дозою 

фосфорних та калійних добрив. Решту азоту необхідно вносити на IV етапі 

органогенезу (фаза колосіння) [71]. Мінеральні добрива вносять також у 

рядки під час сівби ячменю. Для цього використовують гранульований 

суперфосфат з розрахунку 10–15 кг/га фосфору. У вологі роки в період 

кущіння проводять азотне підживлення з розрахунку 20–30 кг/га азоту. 
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Решту азоту для підвищення озерненості колоса необхідно вносити на IV 

етапі органогенезу [72]. 

G. Wilson вказує, що для отримання врожаю зерна ячменю ярого сорту 

Аннабель (до 5 т/га) з пивоварними якостями в північній частині зони 

Лісостепу доцільно вносити N60P45K45 в основне або N30P45K45+N30 у 

прикореневе підживлення при ГТК=1 і вище, а в роки з ГТК<1 необхідно 

вносити N30-60P45K45 в основне удобрення, оскільки підживлення за таких 

умов мало ефективне [73]. 

Без достатнього удобрення сільськогосподарських культур їх 

вирощування стає низькорентабельним, втрачають сенс затрати на насіння, 

пестициди і весь комплекс польових та збиральних робіт [74]. 

Наукою та виробничою практикою доведено, що одним з ефективних 

засобів підвищення білковості і технологічних якостей зерна є позакореневе 

азотне підживлення в пізні фази розвитку зернових культур, яке усуває 

дефіцит азоту в самій рослині, а не в ґрунті [75, 76]. 

За даними А. Я. Жежер позакореневе підживлення азотом збільшує 

врожай зерна на 11–23 % порівняно з допосівним його внесенням і може 

бути ефективним лише в умовах достатнього зволоження або зрошення. 

Азотні добрива в дозі 60 кг/га під зернові культури слід вносити вроздріб 

[77]. 

Дослідниками встановлено також і сортову реакцію на внесення 

мінеральних добрив. Так, сорт ячменю Чарівний формував більшу 

урожайність на неудобреному фоні, сорт Вакула – за внесеня мінерального 

добрива дозою N30 перед сівбою [78], сорти Здобуток і Аспект найменше 

реагували на добрива, тоді як сорти Парнас та Доказ виявились більш 

інтенсивними і забезпечували прибавку урожайності зерна на рівні 0,75 та 

0,96 т/га при внесенні N60P60K60 [79]. 

Дослідженями було встановлено, що для сортів ячменю ярого Доказ, 

Взірець та Парнас оптимальним фоном живлення для вирощування виявився 

фон із застосуванням післядії гною (30 т/га) + N30P30K30 в основне внесення, 
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на якому вони в повній мірі реалізували свій генетичний потенціал 

врожайності і проявили найбільшу її стабільність [22]. 

Дослідження, проведені М. П. Синицьким на Ерастівській дослідній 

станції вказують на те, що поєднання в технологічному комплексі 

мінеральних добрив, регуляторів росту і мікробіологічних препаратів 

покращувало розвиток рослин ячменю ярого різних сортів і сприяло 

формуванню вищого врожаю зерна за високих показників рентабельності 

[81]. 

Багатьма вченими проводились дослідження виробництва та 

застосування рістрегулюючих препаратів на основі біогумусу – екологічно 

чистого біологічно активного органічного добрива, що створюється методом 

переробки органічних відходів за допомогою червоного каліфорнійського 

черв'яка. Внесення його в ґрунт нормалізує розвиток процесів, властивих 

здоровому ґрунту [82–84]. 

За даними більшості дослідників сировиною для виробництва 

вермикомпостів можуть служити практично будь-які органічні відходи, що 

розкладаються за певних умов: підстилковий гній, побутове сміття, осад 

стічних вод з очисних споруд, відходи переробної целюлозно-паперової і 

харчової промисловості, рослинні залишки та інші матеріали. Результати цих 

досліджень свідчать про позитивний вплив верміпрепарататів на 

оздоровлення ґрунтів та рослин, про зменшення забруднення навколишнього 

середовища органічними відходами [85–87]. 

У Державній науковій установі «Всеросійський науково-дослідний  

інститут агрохімії ім. Д. Н. Прянішникова РАСГН» були проведені 

дослідження, на основі яких було встановлено, що компостування – 

важливий прийом, який дозволяє включити в кругообіг речовин у 

землеробстві додаткові ресурси органічної сировини у вигляді 

сільськогосподарських, промислових і муніципальних відходів, збільшити 

вихід органічних добрив, підвищити їх якість, зменшити забруднення 

навколишнього середовища [88]. 
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Широке і повсюдне використання препаратів вермікультури в 

сільському господарстві дозволить землеробам істотно скоротити терміни 

накопичення гумусу в ґрунті, швидко відродити їх потенційну родючість, 

зробити ґрунт стійкішим до вітрової і водної ерозії. Таким чином, 

промислове виробництво біогумусу – це єдиний спосіб швидкого 

відновлення величезних площ наших полів, після негативного впливу 

шкідливих для ґрунту хімічних сполук і пестицидів [87–93]. 

Експерименти, проведені в Татарському НДІ, свідчать про те, що 

внесення верміпрепаратів у ґрунт значно покращує його мікрофлору. Це, в 

свою чергу, інтенсифікує проходження мікробіологічних процесів у ґрунті і 

покращує засвоєння рослинами елементів живлення. Встановлено, що під 

впливом регуляторів росту істотно зростає чисельність найбільш важливих 

фізіологічних груп мікроорганізмів [94]. 

Крім біогумусу також використовують його похідні – гумінові 

препарати. В процесі виробництва гумінових препаратів, при якому в 

результаті руйнування органо-мінеральних взаємодій, гідролізу і окислення, 

що змінюють будову молекул, останні переходять у хімічно активнішу 

форму [95–113]. 

Експериментальні дослідження свідчать, що гумінові препарати 

впливають на ряд фізіологічних процесів у рослинах, передусім на 

оптимізацію кореневого живлення рослин [114]. Це відбувається внаслідок 

безпосереднього надходження поживних речовин і мікроелементів; 

перетворення сполук фосфору в біодоступні форми; мобілізації і транспорту 

катіонів перехідних металів; оптимізації властивостей ґрунту; оптимізації 

позакореневого живлення рослин. Будучи поверхнево-активними 

речовинами, гумінові кислоти і фульвокислоти знижують поверхневе 

натягнення водних розчинів клітинних мембран, діючи на фізіологічні 

процеси рослин. Під час потрапляння гумінових речовин у рослинні клітини 

в мембранах і ендоплазматичних компонентах посилюється синтез 

високоенергетичного аденозинтрифосфата (АТФ), який оптимізує дихання. 
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Крім гумінових препаратів з біогумусу отримують гумінові кислоти, 

які підвищують проникність клітинних мембран культурних рослин, 

підвищують активність багатьох ферментів дихання, синтез білків і 

вуглеводів, активізують обмінні процеси і збільшують проникнення 

поживних речовин через пори рослин. Особливо помітний вплив гумінових 

кислот при проростанні насіння (на ранніх стадіях розвитку рослин), а також 

при дозріванні [115, 116]. 

Н. Н. Осипова проводила досліди на овочевих культурах, застосовуючи 

гуміновий препарат «Дарина-2». В результаті були зроблені наступні 

висновки: «Дарина-2» дає швидкий позитивний ефект, оскільки рослини 

реагують на підживлення вже на 4-5-у добу після внесення; препарат має 

лужну реакцію, що дозволяє підвищити доступність азоту, фосфору, калію і 

мікроелементів для рослин; активізація роботи імунної системи дозволяє 

рослинам швидко адаптуватися в стресових умовах довкілля; застосування 

гумінового препарату «Дарина-2» з пестицидами скорочувало витрати на 

кількість обробок і економило час [117]. 

При проведенні досліджень біологічної ефективності і хімічного складу 

вермикомпосту була встановлена наявність у водних екстрактах біогумусу 

трьох класів фітогормонів-стимуляторів (ауксинів, цитокінінів, гіберелінів), 

атомно-емісійним методом проаналізований вміст мікроелементів у складі 

вермикомпосту. Доведена висока рістстимулююча активність окремих 

фракцій біогумусу на зернових культурах. На основі вермикомпостів 

створені комплексні препарати з властивостями регулятора росту, 

біофунгіциду і мікродобрива [118]. 

Для отримання регуляторів росту з біогумусу його змішують з водою 

(гідромодуль 1 : 1) і барботують повітрям протягом 6 годин. Твердий осад 

відокремлюють ультрафугуванням при 6000 обертів за хвилину. Екстракт 

концентрують на роторному випарнику при 30 °С і ліофілюють. Ліофілізат 

екстрагують 40 %-вим етанолом і випарюють насухо [119]. 

На Володимирській державній сортовипробувальній ділянці проводили 
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дослідження по застосуванню стимулятора росту Гумісол. 

Дослідження, проведені на зернових культурах, показали, що після 

інокуляції насіння цим препаратом у дозі 1 л/т підвищувалася врожайність 

вівса на 0,16–0,28 т/га, а ячменю – на 0,57 т/га. Позакоренева обробка рослин 

у дозі 0,8 л/га препарату проводилася на початку фази кущіння та колосіння, 

що сприяло посиленню росту і розвитку рослин і забезпечило прибавку 

врожаю зерна на 0,28–0,87 т/га [120]. 

Отже, перехід господарств на біологічне землеробство дозволить 

оздоровити навколишнє середовище, підвищити родючість ґрунту і одержати 

екологічно чисті продути харчування для людини, а також корму для 

сільськогосподарських тварин і птахів [121–123]. 

Результати досліджень багатьох учених дозволяють зробити висновок, 

що, як сам біогумус, так і препарати на його основі позитивно впливають на 

поліпшення родючості ґрунтів, на стан та продуктивність 

сільськогосподарських культур, тобто застосування біогумусу слід вважати 

першим кроком до екологізації сільськогосподарського виробництва. 

Таким чином, застосування добрив є важливим фактором покращення 

умов росту і розвитку рослин та резервом підвищення врожайності зернових 

культур. Слід зазначити, що на ефективність добрив значно впливають склад 

ґрунту, вміст доступних елементів живлення в ньому, погодні умови в період 

активної вегетації рослин. 

 

1.4 Ефективність біологізації системи захисту в посівах ячменю 

ярого 

Отримання сталих і високих урожаїв сільськогосподарських культур 

нерозривно пов'язане з родючістю ґрунту, рівень якого залежить від 

інтенсивності процесів життєдіяльності населяючих його організмів [124–

127]. Відомо, що 90 % живих істот ґрунту складають мікроорганізми, 

фізіологічна і біохімічна активність яких у сотні і тисячі разів більше, 

порівнянно із макроорганізмами [128, 129]. Мікрофлорі ґрунту властиві 
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функції, які недоступні для тварин і рослин – вільна фіксація молекулярного 

азоту з повітря, трансформація мінералів і органічних речовин у доступну 

для рослин форму. Відома роль мікроорганізмів ґрунту і в процесах 

гумусоутворення, синтезу біологічно активних речовин [130], рівня 

родючості ґрунту в цілому [131–133]. З’ясовано, що важливою стороною 

рослинно-мікробної взаємодії у ґрунті є продукування мікроорганізмами 

фітогормонів, антибіотиків, роденто-, а також фунті- та ентомоцидних 

токсинів, які стимулюють ріст рослин і захищають їх від ґрунтової інфекції 

та шкідників [134, 135]. 

Визначено, що при впровадженні у практику виробництва інтенсивних, 

високоврожайних сортів рослин доцільне внесення підвищених доз добрив, 

особливо азотних. Відомо також, що при інтенсивному використанні 

мінеральних добрив відбувається ряд негативних процесів як у ґрунті, так і в 

рослинах – змінюється стан ґрунту взагалі, підвищується рухливість важких 

металів [136], погіршується проникність клітинних мембран і швидкість 

відтоку асимілятів із листкового апарату, що позначається на якісному і 

кількісному складі продуктів фотосинтезу [137]. Внаслідок невисокого 

коефіцієнту використання мінерального азоту рослинами його залишки 

трансформуються у ґрунт до газоподібних поєднань, випаровуються в 

атмосферу або вимиваються і тим самим викликають суттєві екологічні 

ускладнення [138, 139]. Особливо небезпечні залишки нітратного азоту, які 

токсично впливають на організми людей і тварин [140–142]. 

У даний час актуальнішими постають питання розробки комплексу  

інтегрованого біологічного захисту і стимуляції рослин, які не порушують 

екологічної рівноваги у системі ґрунт – повітря та не забруднюють 

навколишнє середовище [143]. До ефективних компонентів комплексу 

відносяться мікробіологічні препарати на основі живих клітин бактерій, 

актиноміцетів і бактеріофагів. Серед вказаних препаратів важливого 

значення набувають ті, що підсилюють процеси азотфіксації і перетворюють 

поживні речовини в доступні для рослин форми [144–146]. У сучасних 
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умовах останнє явище набуває вельми  актуального значення. На думку 

дослідників, вищеназвані препарати багатофункціональні та мають 

гормональну, фунгістатичну та захисну дії [147, 148]. 

Встановлено, що інтродукція у ризосферу коріння рослин штамів 

мікроорганізмів, відібраних відповідно до їх корисних властивостей, 

залежить, як від здатності мікроорганізмів заселяти обсяг розгалуження 

кореневої системи, так і від їх конкурентоспроможності, зокрема, 

невибагливості до умов середовища, швидкості росту і використання 

поживних речовин [149, 150]. Вказані властивості сприяють заміні 

аборигенних мікроорганізмів на споріднені, які активніше взаємодіють з 

рослинами [151]. З’ясовано, що можлива також заміна фітопатогених штамів 

мікроорганізмів для поліпшення умов живлення і санітарного стану рослин 

[152, 153]. Разом із цим з’ясовано, що деякі представники ризосферних і 

ендофітних бактерій проявляють антагоністичні властивості до фітопатогенів 

і цим підвищують імунітет рослинних організмів [154, 155]. Отже, широкий 

спектр дії біопрепаратів на основі ґрунтових діазотрофів створює 

передумови пошуку шляхів їх використання у практиці 

сільськогосподарського виробництва. 

За останні роки обсяги виробництва біопрепаратів в Україні досягли 

близько 100 тис. гектарних порцій, в Угорщині – понад 200 тис., у 

Великобританії, Сербії, Хорватії та Польщі – по 500 тис., у Румунії – більше 

1 млн, в Індії – 3 млн, в Канаді – 4 млн, в Австралії – 6 млн. Слід 

підкреслити, що в США потреби сільського господарства в азоті 

покриваються на 31 % за рахунок мінеральних добрив, на 24,2 % – 

органічних добрив і на 44,8 % – шляхом біологічної фіксації азоту [156].  

Результати багаторічних наукових досліджень цього напрямку 

переконливо свідчать, що використання біопрепаратів створює реальні 

передумови для підвищення врожаю зернових культур на 0,2–0,4 т/га з 

одночасним зменшенням на 25–30 % доз внесення мінеральних добрив [157, 

158].  
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Серед препаратів, одержаних на основі ґрунтових мікроорганізмів, 

найбільше поширення у сучасний період набули біопрепарати для засвоєння 

азоту з атмосфери повітря за допомогою симбіозу активних штамів 

бульбочкових бактерій з кореневою системою рослин [159, 160].    

Південним філіалом Інституту сільськогосподарської мікробіології 

НААН спільно з Всеросійським науково-дослідним інститутом 

сільськогосподарської мікробіології розроблена технологія виробництва 

біопрепаратів на основі асоціативних азотфіксуючих бактерій – Діазофіт під 

озиму пшеницю і рис та препарат Ризоентерін – під озимі і ярі форми 

ячменю [161]. 

Дослідженнями О. В. Шерстобоєвої, М. К. Шерстобоєва, И. О., 

Дубинової та В. П. Патики встановлено, що без додаткового використання 

мінерального азоту інокуляція насіння пшениці озимої та рису 

біопрепаратом Ризоагрін забезпечила підвищення врожаю зерна на 0,2–

0,4 т/га, а при застосуванні препарату Ризоентерін під ячмінь озимий та ярий 

– на 0,3–0,6 т/га [162]. 

В. П. Патика з’ясував, що 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 [163]. 

Результати лабораторних і польових досліджень свідчать про суттєвий 

вплив азотфіксуючих штамів бактерій на підвищення імунітету рослин 

ячменю ярого до збудників кореневих гнилей. Так, кількість рослин, 

уражених кореневими гнилями, зменшилася у 1,5–2,0 рази, а інтенсивність 

захворювань – у 1,7–4,2 раза [164]. 

Використання препаратів азотфіксуючих бактерій сприяє також росту 

кореневої системи, збільшує її адсорбуючу поверхню, внаслідок чого 

поліпшується активне споживання поживних речовин ґрунту рослинами 

[165, 166].  
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Для більш чіткого усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків у 

системі ґрунт – рослина, останнім часом приділяється підвищена увага 

ризосферній мікрофлорі рослин, склад і функціональний стан якої значно 

впливає на характер їх розвитку і ефективність рівня мінерального живлення 

[167]. Встановлено, що передпосівна інокуляція насіння ячменю ярого 

біопрепаратом Ризоентерин стимулює розвиток ризосферної мікрофлори, 

сприяє підвищенню чисельності фізіологічних груп мікробів, порівняно з 

контрольним варіантом, де інокуляція не проводилася, у середньому в 2,0–

2,5 рази [168]. 

У дослідженнях О. В. Шерстобоєвої, Н. К. Шерстобоєва та В. В. 

Гармашова інтродукція штамів діазотрофів у кореневу зону пшениці озимої 

на загальну чисельність бактерій в ризосфері коріння впливала незначно, 

тоді як кількість азотфіксуючих бактерій, навпаки, значно збільшувалась 

[169]. Експериментально встановлено, що навіть короткочасні зміни у 

ризосферних процесах на початку росту рослин, можуть мати позитивні або 

негативні наслідки в подальшому для їх розвитку [170]. 

Відомо, що азотфіксація є досить енергоємним процесом, тісно 

пов’язаним із кількістю фосфору у ґрунті, тому недолік цього елементу 

обмежує утворення АТФ – основного енергетичного носія фіксації азоту. 

Останнім часом, коли обсяги внесення мінерального фосфору в Україні є 

далекими від оптимального, забезпечення рослин цим необхідним елементом 

живлення відноситься до однієї з найактуальних проблем сучасного 

землеробства [171]. 

З’ясовано, що трансформація фосфору в доступну для рослин форму 

здійснюється під впливом мінеральних і органічних кислот кореневого і 

мікробного походження, а також під дією ферментів, які виробляються 

мікроорганізмами [172]. Встановлено, що в зоні коренів більш активно 

здійснюються процеси мобілізації поживних речовин для рослин, зокрема, 

фосфору, що зумовлюється більшим рівнем концентрації мікроорганізмів 

[173, 174]. 
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В Інституті сільськогосподарської мікробіології НААН розроблені 

методи виділення активних культур мікроорганізмів, які мобілізують 

важкодоступні мінеральні і органічні фосфати [175]. На їх основі створено 

ряд препаратів асоціативних мікроорганізмів, здатних покращувати 

фосфорне живлення рослин [176, 177]. 

Результати польових досліджень Л. О. Чайковської свідчать, про 

перспективність інокуляції насіння пшениці озимої сорту Альбатрос 

одеський препаратом фосформобілізуючих бактерій ФМБ 32-3, що сприяє 

підвищенню врожайності зерна на 0,4–0,5 т/га. При апробації препарату у 

виробничих умовах, на зрошенні, встановлено, що його використання 

підвищує врожайність зерна кукурудзи гібріду Борисфен на 6,4 %, а ріпаку 

озимого сорту Галицький – на 16,4 % [178]. 

У дослідах, проведених працівниками Чернігівського Інституту 

агропромислового виробництва в умовах області, застосування препаратів 

Ризоентерин і Поліміксобактерин збільшує у ризосфері рослин ячменю 

чисельність фосформобілізуючих бактерій, внаслідок чого вміст рухомого 

фосфору зростає до 5–12 мг/кг ґрунту [179]. 

Використання препаратів азотфіксуючих і фосформобілізуючих 

бактерій у технологіях вирощування зернових колосових культур у сучасних 

умовах хімізації землеробства можливе лише при розробці заходів, що 

дозволяють поєднувати технологічні операції: бактеризацію насіннєвого 

матеріалу із застосуванням мінеральних добрив [180]. У дослідженнях 

В. П. Патики та інш. внесення мінерального азоту на рівні 60 кг/га 

уповільнювало процес фіксації біологічного азоту, або ж призупиняло його 

взагалі [181]. Дані інших авторів свідчать про доцільність застосування 

помірних доз мінеральних добрив, через те, що низький вміст поживних 

речовин у ґрунті зменшує рівень активності ризосферної мікрофлори [182, 

183]. 

Визначено, що погодні умови також значною мірою можуть корегувати 

процес азотфіксації та його значимість у формуванні рівня продуктивності 



41 

 

рослин як на фоні внесення добрив, так і при бактеризації насіння. 

Багаторічні дослідження свідчать, що в роки зі сприятливими умовами 

зволоження для формування врожаю зерна, які характеризувалися як 

високим фоном природної азотфіксації, так і забезпеченістю рослин 

доступними формами азоту, приріст урожайності зерна пшениці озимої, 

незалежно від попередників, сягав 0,34–0,49 т/га. Близькі за рівнем прирости 

врожайності зерна були одержані і при внесенні еквівалентних доз 

мінеральних азотних добрив. Поряд із цим, у посушливих умовах 

забезпеченість рослин пшениці озимої азотом була невисокою і не 

проявлявся вплив добрив і азотфіксаторів [184]. 

Токсиколого-гігієнічне дослідження дії асоціативних азотфіксуючих 

бактерій з використанням лабораторних тварин свідчить про безпечність 

досліджуваних мікробів для організму теплокровних [185]. В той же час 

відомо, що в умовах степової зони України внесення підвищених доз добрив, 

при їх невисокій окупності, сприяє накопиченню в зерні ячменю ярого і 

пшениці озимої важких металів [186]. 

О. Г. Тараріко, О. В. Шерстобоєва, В. П. Патика відзначають, що 

вартість біопрепаратів значно нижча у порівнянні з вартістю добрив. Автори 

встановили, що використання біопрепаратів азотфіксуючих бактерій 

дозволяє знизити до мінімуму негативний баланс азоту в ґрунті і тим сприяти 

підвищенню рівня накопичення гумусу, що, у цілому, буде спрямовано на 

відновлення родючості ґрунтів України [187]. 

Отже, доцільність проведення досліджень, спрямованих на вивчення 

ефективності застосування бактеріальних препаратів, а також широкого 

впровадження отриманих результатів у виробничу практику галузі 

рослинництва не викликає сумніву, оскільки цей процес є перспективним, 

екологічно безпечним і економічно виправданим. Проте, для їх успішного 

використання важливо не тільки наявність активного технологічного штаму, 

а також ряд умов застосування (температура, вологість, рН ґрунту тощо), при 

оптимальному співвідношенні яких дія вказаних препаратів буде 
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ефективнішою. 

 

Висновки до першого розділу 

Як свідчать літературні дані, для отримання високих врожаїв ячменю 

ярого необхідно впроваджувати високопродуктивні сорти, що мають цінні 

господарсько-корисні ознаки і пристосовані до конкретних зональних 

ґрунтово-кліматичних умов. Доцільним є вивчення впливу добрив та різних 

попередників на ріст, розвиток і продуктивність нових сортів ярого ячменю в 

умовах Північного Степу. Аналіз результатів досліджень вітчизняних і 

зарубіжних авторів переконливо свідчить, що, враховуючи величезні витрати 

засобів і енергії в сільському господарстві, для поліпшення якості продуктів 

харчування та підвищення рівня зернової продуктивності 

сільськогосподарських культур, необхідно, щоб якомога більше 

агроприйомів були біологічними. 

Основні наукові результати розділу автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [2, 6, 8, 10, 13–15, 29, 84, 

107, 122, 135]. 



43 

 

РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови  

Продуктивність сільськогосподарських культур залежить від багатьох 

факторів. Важливе місце серед них належить ґрунтовим-кліматичним 

умовам, особливо в зоні ризикованого землеробства. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводили на дослідному 

полі Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції 

Національної академії аграрних наук України, яка розташована в 

Великоновоселківському районі Донецької області, на базі ДП «ДГ 

«Забойщик» ДДСДС НААН». Територія землекористування 

характеризується в цілому континентальним кліматом з жарким сухим літом, 

малосніжною з відлигами зимою. За багаторічними даними середньорічна 

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

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

повітря +42 °С, а мінімальна – -39 °С. 

Вегетаційний період триває 208 діб, а тривалість періоду з 

температурою вище +10 °С складає 160–170 діб. Сума позитивних 

температур за вегетацію – 3010 °С. Безморозний період триває в середньому 

150–160 діб, останні весняні заморозки спостерігаються 18–21 квітня, а перші 

осінні – 11–12 жовтня. 

Середньорічна кількість опадів складає 419–433 мм, максимум опадів 

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

мінімум – на лютий – березень (43–44 мм). Гідротермічний коефіцієнт 0,8–

0,9. Запаси вологи в ґрунті формуються під впливом осінньо-весняних 

опадів. Взимку частина опадів випадає у вигляді снігу, який захищає ґрунт 

від сильного промерзання і служить джерелом накопичення вологи. Середня 

висота снігового покриву 14 см, максимальна – 23 см, а мінімальна – 3 см. 
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Відносна вологість повітря в літні місяці 58–63 %, порівняно низька, 

що негативно позначається на вегетації рослин. Кількість діб з відносною 

вологістю повітря 30 % і нижче – 60 за рік. 

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

часто носять характер суховіїв і зумовлюють ґрунтову посуху. За період з 

квітня по вересень буває, в середньому, 79 діб із суховіями, з них 42 доби – 

слабкої, 24 доби – середньої інтенсивності, 9 діб з інтенсивними і 4 доби з 

дуже інтенсивними суховіями. Відносна вологість повітря в період суховіїв 

знижується до 30 %, що несприятливо впливає на вегетацію 

сільськогосподарських культур. Сильні (більше 15 м/с) вітри, які викликають 

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

поверхневий шар ґрунту та ушкоджують посіви. 

Інтенсивне сніготанення, зливовий характер літніх опадів, сильні вітри 

зумовлюють ерозію ґрунтів. У літній період сільськогосподарські культури 

відчувають нестачу вологи, що посилюється під час суховіїв. Взагалі 

характеризуючи кліматичні умови району діяльності станції, слід відмітити, 

що вони дозволяють вирощувати всі основні польові культури. 

Ґрунтовий покрив місця проведення дослідів представлений 

чорноземом звичайним малоґумусним, важкосуглинковим. Вміст гумусу в 

орному шарі становить 4,5 %. 

Валовий вміст основних поживних речовин: N – 0,28–0,31 %, Р2О5 – 

0,16–0,18 %, К2О – 1,8–2,0 %. 

Реакція ґрунтового розчину гумусового горизонту чорнозему слабо 

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

Взагалі родючість ґрунту, його агрофізичні властивості та кліматичні 

умови місця проведення дисертаційних досліджень – дослідне поле 

Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН є цілком 

задовільними для вирощування як озимих, так і ярих форм зернових культур 

та отримання вагомих врожаїв зерна високої якості. 
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2.2  Погодні умови в роки проведення досліджень 

Метеорологічні умови вегетаційного періоду 2013 року. У березні 

2013 року середня температура повітря становила +1,2 °С, що на 1,7 °С 

більше багаторічного показника (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1 Середньомісячна температура повітря, °С (за даними 

Донецького ОЦГ), 2013 рік 

 

Середньодобова температура повітря варіювала в межах від -8,1 до 

+4,4 °С. Стабільний перехід середньодобової температури через +5 °С 

відбувся 31 березня.  

Сума опадів становила 68,9 мм, що на 33,9 мм більше за багаторічний 

показник (рис 2.2).  

Середня відносна вологість повітря становила 82,8 %. Орний шар 

ґрунту на кінець місяця містив 31 мм продуктивної вологи. У метровому 

шарі ґрунту вологозапаси становили 146 мм продуктивної вологи. 

У квітні середня температура повітря була +11,5 °С, що на 2,6 °С вище 

багаторічного показника, середньодобова температура повітря варіювала в 

межах від +3,8 до +18,5 °С. Відносна вологість повітря становила 45,8 %.  
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Рис. 2.2 Кількість опадів, мм (за даними Донецького ОЦГ), 2013 рік 

 

Сума опадів склала 9,6 мм, що на 29,4 мм менше за багаторічний 

показник, сума активних температур (САТ) – 345,0 °С, гідротермічний 

коефіцієнт (ГТК) – 0,3 (рис. 2.3). 

 

Рис 2.3 Показник гітротермічного коефіцієнту протягом вегетаційного 

періоду ячменю ярого, 2013 рік  

 

Орний шар ґрунту в І декаді місяця вміщував 30 мм продуктивної 

вологи, у метровому шарі ґрунту вологозапаси становили 161 мм, в другій 
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декаді квітня ці показники були 26 мм і 149 мм відповідно, на кінець місяця – 

22 мм і 126 мм відповідно. 

У травні середня температура повітря становила +20,5 °С, що на 4,9 °С 

вище багаторічного показника, середньодобова температура варіювала в 

межах від +9,7 до +23,4 °С. Відносна вологість повітря – 51,5 %. Сума опадів 

була 27,3 мм, що на 28,7 мм менше за багаторічний показник, САТ – 

635,5 °С, ГТК – 0,4. Орний шар ґрунту в І декаді місяця вміщував 16 мм 

продуктивної вологи, у метровому шарі ґрунту вологозапаси становили 

101 мм, в другій декаді ці показники становили 12 і 95 мм, а на кінець місяця 

– 8 і 79 мм відповідно. 

Середньомісячна температура повітря у червні була +21,8 °С, що на 

2,5 °С вище багаторічного показника, середньодобова температура повітря 

варіювала в межах від +14,8 до +28,6 °С. Вологість повітря, через значну 

кількість опадів, становила 83,2 %. Сума опадів (100,9 мм) на 44,9 мм 

перевищила  багаторічний показник, САТ – 654,0 °С, ГТК – 1,5.  Орний шар 

ґрунту в І декаді місяця вміщував 16 мм продуктивної вологи, у метровому 

шарі ґрунту вологозапаси становили 83 мм, в другій декаді ці показники 

становили 7 і 54 мм, а на кінець місяця – 14 і 55 мм відповідно. 

У липні середня температура повітря склала +21,8 °С, що на 0,6 °С 

вище багаторічного показника, середньодобова температура повітря 

варіювала в межах від +13,7 до +29,6 °С. Сума опадів за місяць становила 

17,6 мм, що на 33,4 мм менше за багаторічний показник. Сума активних 

температур – 6975,8 °С, ГТК – 0,3. 

Метеорологічні умови вегетаційного періоду 2014 року. Березень 

відзначився теплішою ніж зазвичай погодою з показником середньої 

температури повітря +5,2 °С, що виявилося на 5,7 °С вище 

середньобагаторічного показника. Середньодобова температура повітря 

варіювала в межах від -1,6 до +9,1 °С (рис. 2.4). Стабільний перехід 

середньодобової температури через +5 °С відбувся 21 березня. 
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Рис. 2.4 Середньомісячна температура повітря, °С (за даними 

Донецького ОЦГ), 2014 рік 

 

Сума опадів становила 24,3 мм, що на 10,7 мм менше за багаторічний 

показник (рис. 2.5). Відносна вологість повітря була 83,0 %. Орний шар 

ґрунту на кінець місяця вміщував 35 мм продуктивної вологи. У метровому 

шарі ґрунту вологозапаси становили 168 мм продуктивної вологи. 

 

Рис. 2.5 Кількість опадів, мм (за даними Донецького ОЦГ), 2014 рік 
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Температура повітря у квітні дещо перевищувала багаторічний 

показник та становила  +9,7 °С (на + 0,8 °С, відповідно). Середньодобова 

температура повітря варіювала в межах від +1,8 до +18,2 °С.  

Сума опадів за цей період склала 32,8 мм, що на 6,2 мм менше за 

багаторічний показник. Гідртермічний коефіцієнт дорівнював 1,1 (рис. 2.6).  

 

Рис 2.6 Показник гітротермічного коефіцієнту протягом вегетаційного 

періоду ячменю ярого, 2014 рік 

 

Орний шар ґрунту в І декаді місяця вміщував 27 мм продуктивної 

вологи, у метровому шарі ґрунту вологозапаси складали 153 мм 

продуктивної вологи, в другій декаді квітня ці показники становили 35 і 

172 мм відповідно, на кінець місяця – 35 і 170 мм відповідно. 

Травень відзначився перевищенням, як за температурним режимом 

(+3,3 °С до середньобагаторічного показника), так і за сумою опадів 

(+21,8 мм до багаторічного показника). 

Середньодобова температура повітря варіювала в межах від +12,4 до 

+24,3 °С. Відносна вологість повітря була 65,3 %. Сума активних температур 

(САТ) – 585,9 °С, а показник ГТК – 1,3. Орний шар ґрунту в І декаді місяця 

вміщував 17 мм продуктивної вологи, у метровому шарі ґрунту вологозапаси 

становили 128 мм продуктивної вологи, в другій декаді ці показники 
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становили 15 і 105 мм, а на кінець місяця – 21 і 106 мм, відповідно. 

У червні, рясні дощі, які за сумарною кількістю перевищили 

багаторічний показник на 85,5 мм, суттєво збільшили відносну вологість 

повітря до 90,2 %. Це призвело до значного посилення ураженості рослин 

хворобами, а також вплинуло на зниження температурного режиму. Так, 

середня температура повітря була на 2,7 °С нижчою багаторічного 

показника. САТ – 498,0 °С, ГТК – 2,8.  

Орний шар ґрунту в І декаді місяця вміщував 16 мм продуктивної 

вологи, у метровому шарі ґрунту вологозапаси складали 90 мм продуктивної 

вологи, в другій декаді ці показники становили 10 і 49 мм, а на кінець місяця 

– 14 і 43 мм відповідно. 

Липень характеризувався спекотною та сухою погодою, що дозволило 

рослинам завершити достигання зерна, а товаровиробникам – провести 

збиральні роботи в оптимальні строки. Середня температура повітря за 

місяць становила +22,7 °С, що на 1,5 °С вище багаторічного показника. Сума 

опадів – 12,6 мм, що на 38,4 мм менше за багаторічний показник. 

Метеорологічні умови вегетаційного періоду 2015 року. У березні 

2015 року середня температура повітря була теплішою зазвичай та становила 

+3,5 °С, що виявилося на 4,0 °С вище багаторічного показника (рис. 2.7). 

Середньодобова температура повітря варіювала в межах від -2,4 до +11,8 °С. 

Стабільний перехід середньодобової температури через +5 °С відбувся 

3 березня. 22 березня було зафіксоване різке зниження середньодобової 

температури повітря. 

Сума опадів за період була 32,3 мм, що на 2,7 мм менше за 

багаторічний показник (рис 2.8), відносна вологість повітря становила 

86,0 %. Орний шар ґрунту на кінець місяця вміщував 26 мм продуктивної 

вологи. У метровому шарі ґрунту вологозапаси становили 156 мм 

продуктивної вологи. 
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Рис. 2.7 Середньомісячна температура повітря °С (за даними 

Донецького ОЦГ), 2015 рік  

 

Температура повітря у квітні трималася в межах багаторічного 

показника та становила +8,8 °С. Середньодобова температура повітря 

варіювала в межах від 0,1 до +12,5 °С.  

 

Рис. 2.8 Кількість опадів, мм (за даними Донецького ОЦГ), 2015 рік 
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Сума опадів склала 93,3 мм, що на 54,3 мм більше за багаторічний 

показник. Це сприяло підвищенню відносної вологості повітря, яка, в 

середньому за місяць, становила 92,3 %. САТ за період була 264,0 °С, а 

рівень ГТК – 3,5.  

Орний шар ґрунту в І декаді місяця вміщував 21 мм продуктивної 

вологи, у метровому шарі ґрунту вологозапаси становили 121 мм 

продуктивної вологи, в другій декаді квітня ці показники склали 22 і 119 мм, 

а на кінець місяця – 3 і 66 мм відповідно. 

У травні середня температура повітря становила +15,9 °С, що на 0,3 °С 

вище багаторічного показника, середньодобова температура повітря 

варіювала в межах від +9,5 до +19,9 °С. Середня відносна вологість повітря 

становила 58,4 %. Сума опадів склала 34,7 мм, що на 21,3 мм менше за 

багаторічний показник. САТ – 492,9 °С, ГТК – 0,7 (рис. 2.9).  

 

Рис 2.9 Показник гітротермічного коефіцієнту протягом вегетаційного 

періоду ячменю ярого, 2015 рік 

 

Вологозапаси в орному шарі ґрунту в І декаді місяця були 18 мм 

продуктивної вологи, у метровому шарі ґрунту – 107 мм продуктивної 
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вологи, в другій декаді ці показники склали 25 і 100 мм, а на кінець місяця – 

20 і 116,9 мм відповідно. 

У червні середня температура повітря становила +20,9 °С, що на 1,6 °С 

вище багаторічного показника. 

Середня відносна вологість повітря була на рівні 65,3 %.  

Сума опадів за період склала 95,5 мм, що виявилося на 39,5 мм більше 

за багаторічний показник. 

Сума активних температур склала 627,0 °С, а гідротермічний 

коефіцієнт – 1,2.  

Орний шар ґрунту в І декаді місяця мав 18 мм продуктивної вологи, у 

метровому шарі ґрунту вологозапаси становили 100 мм. У ІІ декаді ці 

показники становили 14 мм і 75 мм, а на кінець місяця – 6 і 31 мм відповідно. 

Липень характеризувався посушливою погодою з середньою 

температурою повітря +22,3 °С, що на 1,1 °С вище багаторічного показника, 

та сумою опадів 12,1 мм, яка на 38,9 мм менше за багаторічну. САТ була 

691,3 °С, а ГТК – 0,2.  

Метеорологічні умови вегетаційного періоду 2016 року. Стабільний 

перехід середньодобової температури через +5 °С відбувся 3 березня. Проте в 

окремі дні відмічалось різке зниження температури повітря.  Середньодобова 

температура повітря варіювала в межах від -2,7 до +13,1 °С. 

 Середня температура повітря за місяць склала +4,3 °С, що на 4,8 °С 

вище багаторічного показника (рис 2.10). 

За кількістю опадів, березень 2016 року також перевищував 

середньобагаторічний показник на 25,7 мм. Відносна вологість повітря 

становила 94,0 %.  

Орний шар ґрунту на кінець місяця вміщував 26 мм продуктивної 

вологи. У метровому шарі ґрунту вологозапаси становили 156 мм 

продуктивної вологи. 
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Рис. 2.10 Середньомісячна температура повітря °С (за даними 

Донецького ОЦГ), 2016 рік  

 

У квітні середня температура повітря була на рівні +12,3 °С, що на 

3,4 °С нижче багаторічного показника, з коливаннями середньодобової 

температури від 0,1 до +13,5 °С.  

Середня відносна вологість повітря становила 67,8 %. Сума опадів 

склала 47,9 мм, що на 8,9 мм більше за багаторічний показник, САТ – 

369,0 °С, ГТК – 1,3 (рис 2.11). 

Орний шар ґрунту в І декаді місяця вміщував 18 мм продуктивної 

вологи, у метровому шарі ґрунту вологозапаси становили 120 мм 

продуктивної вологи, в другій декаді квітня ці показники становили 22 і 

119 мм, а на кінець місяця – 3 і 66 мм відповідно. 

У травні середня температура повітря становила +15,6 °С, що було на 

рівні багаторічного показника, середньодобова температура повітря 

варіювала в межах від +9,5 до +19,9 °С.  

За сумою опадів, травень перевищив багаторічний показник на 19,6 мм. 

САТ за період була 483,6 °С, а показник ГТК – 1,6.  
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В орному шарі ґрунту в І декаді місяця було 18 мм продуктивної 

вологи, у метровому шарі ґрунту вологозапаси становили 107 мм 

продуктивної вологи, в ІІ декаді ці показники становили 25 і 100 мм, а на 

кінець місяця – 20 і 116 мм відповідно. 

 

Рис. 2.11 Кількість опадів мм (за даними Донецького ОЦГ), 2016 рік 

 

У червні середня температура повітря дещо перевищувала 

середньобагаторічний показник, та становила +20,9 °С. Середньодобова 

температура повітря варіювала в межах від +13,8 до +25,8 °С.  

Середня відносна вологість повітря становила 88,1 %. Сума опадів за 

період склала 116,9 мм, що на 60,9 мм більше багаторічного показника. Сума 

активних температур та гідротермічний коефіцієнт були в межах 627,0 °С та 

1,9, відповідно (рис. 2.12).  

Орний шар ґрунту в І декаді місяця вміщував 19 мм продуктивної 

вологи, у метровому шарі ґрунту вологозапаси становили 104 мм 

продуктивної вологи, в ІІ декаді ці показники становили 15 і 77 мм, а на 

кінець місяця – 9 і 35 мм відповідно. 
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Рис 2.12 Показник гітротермічного коефіцієнту протягом вегетаційного 

періоду ячменю ярого, 2016 рік 

 

Липень 2016 року, за метеорологічними умовами, майже не вдрізнявся 

від попередніх років. Основною характеристикою періоду була посуха, яка 

посилювалась за рахунок зростання середньодобової температури повітря до 

+28,8 °С та зниженням кількості опадів за період на 38,9 мм, порівняно з 

середньобагаторічним показником.   

 

2.3 Методики проведення  дослідів 

Дослідження проводили на дослідному полі Донецької державної 

сільськогосподарської дослідної станції НААН упродовж 2013–2016 років. 

Для наукового обґрунтування мети і реалізації поставлених завдань та 

узагальнення результатів експериментальної роботи використовували метод 

гіпотез, який передбачає вибір напряму досліджень, визначення актуальності 

роботи та  розробку схем польових дослідів; діалектичний метод, що 

базувався на даних спостережень за динамікою росту і розвитку рослин 
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різних сортів, 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 використовували 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. 

Основний метод проведення досліджень – 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. 

Польовий дослід до останнього часу залишається головним методом 

для вивчення особливостей росту та розвитку рослин, формування 

продуктивності та якості зерна ячменю ярого. Досліди закладали на 

спеціальних дослідних ділянках за методикою Б. О. Доспєхова [188]. 

Підготовка ґрунту в передпосівний період залежала від попередника і 

була спрямована на максимальне збереження і накопичення вологи у ґрунті 

та знищення бур’янів.  

Сівбу здійснювали сівалкою СН-16 в агрегаті з трактором Т-25. Спосіб 

сівби – суцільний рядковий, із шириною міжрядь 15 см. Норма висіву 

насіння становила 4,5 млн схожих насінин на 1 гектар. Глибина загортання 

насіння в ґрунт 5–6 см. З метою покращання умов для його проростання 

проводили ущільнення ґрунту кільчасто-шпоровими котками 3ККШ – 6А. 

Технологія вирощування – загальноприйнята для східної частини 

Північного Степу, крім поставлених на вивчення питань, та відповідала 
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зональним і регіональним рекомендаціям. 

Схема досліду, передбачала наступні варіанти: 

Попередник Варіант
 

Горох 

Фон без добрив 

Контроль  

Сизам – обробка насіння (250 г/т) та обприскування посівів у 

фазі кущіння (250 г/га) 

Гумісол Плюс – обробка насіння (1 л/т) та обприскування 

посівів у фазі кущіння (3 л/га) 

Фон N15P15 

Контроль  

Сизам – обробка насіння (250 г/т) та обприскування посівів у 

фазі кущіння (250 г/га) 

Гумісол Плюс – обробка насіння (1 л/т) та обприскування 

посівів у фазі кущіння (3 л/га) 

Фон N30P30 

Контроль  

Сизам – обробка насіння (250 г/т) та обприскування посівів у 

фазі кущіння (250 г/га) 

Гумісол Плюс – обробка насіння (1 л/т) та обприскування 

посівів у фазі кущіння (3 л/га) 

Соняшник 

Фон без добрив 

Контроль  

Сизам – обробка насіння (250 г/т) та обприскування посівів у 

фазі кущіння (250 г/га) 

Гумісол Плюс – обробка насіння (1 л/т) та обприскування 

посівів у фазі кущіння (3 л/га) 

Фон N15P15 

Контроль  

Сизам – обробка насіння (250 г/т) та обприскування посівів у 

фазі кущіння (250 г/га) 

Гумісол Плюс – обробка насіння (1 л/т) та обприскування 

посівів у фазі кущіння (3 л/га) 

Фон N30P30 

Контроль  

Сизам – обробка насіння (250 г/т) та обприскування посівів у 

фазі кущіння (250 г/га) 

Гумісол Плюс – обробка насіння (1 л/т) та обприскування 

посівів у фазі кущіння (3 л/га) 
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Польовий дослід був закладений на дослідному полі Донецької 

державної сільськогосподарської дослідної станції НААН упродовж 2013–

2016 рр. і передбачав вивчення впливу різних попередників, фонів живлення 

та використання регуляторів росту для оброки насіння та обприскування 

посівів у фазі кущіння на ріст, розвиток і формування врожайності та якості 

зерна ячменю ярого сортів Східний та Степовик. 

Мінеральні добрива вносили згідно схеми досліду перед сівбою 

сівалкою СН-16. 

Перпаратами, які вивчали, обробляли насіння методом напівсухого 

протруєння. Обприскування регулятором росту та мікродобривом проводили 

у фазі кущіння ранцевим обприскувачем. 

Вважаємо за необхідне надати короткий опис і характеристики 

препаратів, які вивчалися в досліді. 

Регулятор росту рослин Гумісол Плюс – це комплекс натуральних 

екологічно безпечних елементів живлення, гумінових речовин, стимуляторів 

росту та розвитку рослин. Препарат містить у собі всі компоненти 

вермикомпосту в розчиненій формі: гумати, фульвокислоти, амінокислоти, 

вітаміни, природні фітогормони, мікро- та макроелементи, фунгіциди, спори 

ґрунтових мікроорганізмів.  

Мікродобриво Сизам – є комплексом солей макро- й мікроелементів, 

спеціально підібраних для стимулювання роботи грибів-ендофітів у 

прикореневій зоні або безпосередньо в самій рослині, що призводить до 

гармонізації процесів росту і розвитку рослини взагалі. Містить мідь (Cu), 

залізо (Fe), марганець (Mn), кобальт (Co), бор (B), сахарозу. Випускається у 

вигляді круглих гранул білого кольору діаметром 3–5 мм, які добре 

розчиняються у воді, не мають запаху.  

Також доцільно надати опис найважливіших господарсько-цінних 

ознак сортів ячменю ярого, які вивчалися в досліді. 

Сорт ячменю ярого Східний. У Реєстрі сортів рослин України з 
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2012 року, зернофуражного та продовольчого призначення. 

Господарсько-цінні ознаки: посухостійкий, степового екотипу; 

середньостиглий, вегетаційний період 76–78 діб; стійкий до вилягання (7–

9 балів); стійкий до летючої та твердої сажки (7,5–8,0 балів); вирівняність 

зерна 99 %, вміст білка 12,5–13,0 %. 

Апробаційні ознаки: різновидність nutans. Форма куща 

напівпрямостояча, рослини середньої висоти (65–75 см). Прапорцевий листок 

– антоціанове забарвлення вушок дуже слабке, восковий наліт на піхві 

сильний. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення кінчиків і довгі, 

відносно колосу. Колос із помірним восковим нальотом із горизонтальним 

положенням у просторі, циліндричної форми, середньої щільності, короткий. 

Стрижень колосу має короткий перший сегмент та помірний вигін. Зернівка 

плівчаста, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке 

антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє або 

дуже слабке зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски, 

відсутнє опушення вентральної боріздки, фронтальне розташування лодікул. 

Алейроновий шар зернівки білястий, форма зернівки видовжено-еліптична, 

поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої луски відсутнє. Вушка 

мають шилоподібну форму верхівки та перекриваючі охоплення соломини. 

Язичок середній. Маса 1000 зерен 48,0–50,0 г. 

Сорт ячменю ярого Степовик. Створений для вирощування за 

інтенсивними технологіями в нестійких за вологозабезпеченістю умовах. 

Внесений до Реєстру сортів рослин України з 2012 року, зернофуражного 

типу, пивовареного напряму використання. 

Господарсько-цінні ознаки: урожайність в державному 

сортовипробуванні 4,8–5,0 т/га, перевищує національний стандарт на 10–

12 %. Посухостійкий (8–9 балів). Середньостиглий – вегетаційний період 76–

80 діб. Висока вирівняність зерна (99 %). 

Апробаційні ознаки: різновидність medicum. Кущ напівпрямостійкий, 
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рослини середньо висоти. Антоціанове забарвлення вушок сильне рослини з 

похилим прапорцевим листком на піхві якого сильний восковий наліт. 

Остюки мають сильне антоціанове забарвлення кінчиків і довгі, відносно 

колосу. Колос із сильним восковим нальотом із горизонтальним положенням 

у просторі циліндричної форми, нещільний, короткий. Положення 

стерильного колоска від паралельного до ледь відхиленого. Зернівка 

плівчаста, жовта, основна частина зерна довговолосяна. Антоціанове 

забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски слабке. Зазублення внутрішніх 

бічних жилок нижньої квіткової луски слабке, розташування охоплююче. 

Форма зернівки – видовжено-еліптична. Перехід від зовнішньої квіткової 

луски до остюка поступовий. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та 

перекриваюче охоплення соломини. Язичок середній. Маса 1000 зерен 50–

53 г. 

Догляд за посівами включав при необхідності застосування хімічних 

препаратів для захисту рослин від шкідників хвороб та бур’янів, згідно з 

існуючими зональними рекомендаціями. Збирання врожаю здійснювали 

шляхом прямого комбайнування. Зібраний з кожної ділянки врожай зерна 

підлягав зважуванню і перерахунку на стандартну чистоту і вологість зерна. 

З метою виявлення впливу досліджуваних факторів на ріст, розвиток та 

формування продуктивності рослин і якості зерна ячменю ярого в дослідах 

виконували наступні спостереження і дослідження: 

1. Визначали настання фенологічних фаз (строки появи сходів, кущіння 

рослин, вихід у трубку, колосіння, молочної, воскової і повної стиглості 

зерна). Початок фази відмічали при настанні її у 10 % рослин, повну – у 75 % 

рослин.
 

2. Густоту стеблостою рослин визначали шляхом підрахунку кількості 

рослин на фіксованих рядах довжиною 1 метр у двох місцях ділянки, двох 

несуміжних повторень через 10 діб після появи сходів, а також у фазах 

повного кущіння, колосіння, а також перед збиранням врожаю. По різниці 
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між кількістю сходів, що з’явилися і кількістю рослин, що збереглися до 

збирання врожаю, встановлювали рівень виживання рослин протягом 

вегетації. 

3. Для визначення збиральної густоти стояння рослин перед збиранням 

(у фазі повної стиглості зерна) рослини із закріплених ділянок усіх варіантів 

досліду викопували, зв’язували у снопи і зберігали для детального 

лабораторного аналізу з метою визначення структурних елементів 

урожайності. Пробні снопи брали з кожної ділянки двох суміжних повторень 

[199].
 

4. Проводили ретельний біометричний аналіз рослин ячменю ярого на 

початку та наприкінці вегетації (кількість стебел, зародкових та вузлових 

коренів на одній рослині, висоту рослин та глибину залягання вузла кущіння 

(для визначення рівня посухостійкості) [199]. 

5. Лабораторну схожість насіння встановлювали відповідно до 

ДСТУ 2240-93, ДСТУ 4138-2002. 

6. Визначення загальної кущистості рослин проводили до фази виходу 

рослин в трубку, тобто коли процес кущіння вже завершувався. В цей час 

визначали і загальну кущистість по всіх варіантах досліду. На відібраних 

рослинних зразках проводили окремо для кожної проби підрахунок рослин і 

стебел. Коефіцієнт кущіння визначали діленням загальної кількості стебел на 

кількість рослин у пробі [199]. 

7. Визначення продуктивної кущистості проводили у фазі воскової 

стиглості зерна. Проби, для визначення цього показника, відбирали по всіх 

варіантах досліду. Продуктивну кущистість обчислювали шляхом ділення 

загальної кількості нормально розвинутих колосоносних стебел на загальну 

кількість рослин у пробі [199]. 

8. Визначення вологості ґрунту проводили шляхом відбору проб 

ґрунтовим буром у трьох місцях по діагоналі ділянки в динаміці у посівах під 

рослинами ячменю ярого в основні періоди та фази росту і розвитку: перед 
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сівбою ярих колосових (фонова), у фазі кущіння і повної стиглості зерна на 

глибину 1,0 м через кожні 10 см термостатно-ваговим методом (ГОСТ 5180-

84). 

9. Відбір зразків для визначення структури врожаю проводили в період 

настання фази воскової стиглості зерна. З кожного варіанту в трьох місцях 

ділянки відбирали по два суміжних рядка довжиною 1 м із двох несуміжних 

повторень. Проби рослин викопували і обережно очищали від землі для того, 

щоб зберегти цілісність кожного окремого куща. Кожну пару рядків 

зв’язували в окремі снопики, до яких прикріплювали відповідні етикетки 

[199]. 

10. Досліджували ступінь заселеності посіву шкідниками, ураження 

хворобами та проводили облік забур’яненості. Для обліку чисельності 

шідників застосовували метод ентомологічного косіння сачком при 

проходженні по діагоналі поля (100 рівномірних помахів ентомологічного 

стандартного сачка в триразовій повторності). 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. 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 [197]. 

11. Облік урожайності здійснювали шляхом скошування і обмолоту 

зерна комбайном «Sampo 500» усієї облікової площі з кожної ділянки окремо 

у фазі повної стиглості зерна з подальшим його зважуванням. Зерно з кожної 

ділянки зважували з точністю до 0,05 кг. Разом з цим визначали вологість і 

засміченість зерна. Отримані дані перераховували на стандартну вологість 

зерна (14 %) та 100 % чистоту. 

12. Отримані дані урожайності зерна ячменю ярого статистично 

обробляли за методом дисперсійного аналізу Б. О. Доспєхова [188]. 

 13. Хімічний аналіз зерна на вміст валових форм NРК проводили в 
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агрохімічній лабораторії згідно загальноприйнятих методик. У рослинних 

зразках загальний азот визначали мікрометодом К’єльдаля, білковий азот – 

після осадження і мокрого озолення за Гінзбургом, фосфор – 

колориметричним методом із застосуванням молібденово-кислого амонію в 

присутності аскорбінової кислоти, калій – на полум’яному фотометрі. 

14. Технологічні якості зерна визначали у лабораторії якості зерна 

згідно діючих ДСТУ. Визначали такі показники якості зерна: масу 1000 зерен 

(ДСТУ 4138-2002), натуру (з використанням пурки на 1000 мл згідно 

ГОСТ 10840-64), вміст білка в зерні – методом інфрачервоної спектроскопії 

(ГОСТ 10846-91), екстрактивність зерна (ГОСТ 12136-77 Зерно). 

15. Економічну ефективність елементів технології вирощування 

розраховували, керуючись типовими технологічними картами вирощування 

зернових культур та «Методичними рекомендаціями оперативного 

визначення витрат виробництва та формування цін на продукцію сільського 

господарства і переробної промисловості в умовах інфляції» [198], які 

розроблені науковцями Інституту аграрної економіки НААН за цінами 2020 

року. 

16. Статистичну обробку, узагальнення і аналіз експериментальних 

результатів польових та лабораторних дослідів, а також різних спостережень 

і досліджень проводили за допомогою сучасних методів дисперсійного та 

кореляційного аналізів на ПК. 

 

Висновки до другого розділу 

Ґрунтово-кліматичні умови місця проведення польових досліджень є 

типовими для східної частини Північного Степу та придатними для 

вирощування ячменю ярого.  

За аналізом метеорологічної інформації встановлено, що в зоні східної 

частини Північного Степу відбуваються кліматичні зміни, які є локальним 

відображенням глобальних змін. Це явище проявляється у підвищенні 
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температур повітря та зниженні його відносної вологості, підвищення 

кількості атмосферних опадів на фоні зростання нерівномірності їх 

надходження та розподілу в часі та по території, а також частої зливововості 

їх характеру.  

Схема досліду і методика досліджень побудовані за принципами 

об'єктивності, науковості, цілісності, практичності, відповідності меті та 

поставленим завданням. Програма досліджень містить необхідний перелік 

конкретних задач, розв'язання яких дозволило досягти поставленої мети. 

За результатами дисертаційних досліджень було отримано патент на 

корисну модель. Одержані експериментальні результати перевірені у 

виробничих умовах і впроваджені в господарствах різних форм власності, що 

забезпечує збільшення валових зборів зерна відповідної якості. 

Основні наукові результати розділу 2 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [2, 10, 13, 107, 122]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ Й РОЗВИТКУ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ 

 

У даному розділі наведені результати досліджень з вивчення впливу 

застосування агротехнологічних заходів вирощування на динаміку 

накопичення та використання запасів продуктивної вологи ґрунту під 

посівами ячменю ярого. Викладені результати впливу попередників, фонів 

живлення та регуляторів росту на формування біометричних показників 

рослин ячменю ярого впродовж вегетації, а саме: висоти рослин, наростання 

вегетативної маси і кореневої системи, коефіцієнтів загального та 

продуктивного кущіння рослин. 

Особливу увагу приділили дослідженню параметрів розвитку рослин у 

основні фази розвитку, які впливають на реалізацію генетично обумовленого 

потенціалу продуктивності та якості зерна ячменю ярого, а також на 

проходження рослинами критичних періодів росту та розвитку. 

 

3.1 Польова схожість насіння залежно від фону живлення та 

попередника 

На ріст і розвиток рослин впливає багато факторів: світло, температура, 

вологість, поживні речовини. Крім того, знаходячись у фітоценозі, рослини 

відчувають вплив продуктів життєдіяльності інших рослин (алелопатія), а 

також фізіологічно активних речовин мікроорганізмів. Саме тому, протягом 

вегетаційного періоду ячменю ярого ми проводили постійний моніторинг і 

спостереження за особливостями росту й розвитку рослин. 

Сприятливі метеорологічні умови у період сівба – сходи позитивно 

впливали на появу своєчасних і дружніх сходів, від стану яких суттєво 

залежала величина майбутнього врожаю. 
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Слід відмітити, що насіння, яке має високу лабораторну схожість (96–

98 %), не завжди забезпечує дружні та повноцінні сходи в польових умовах. 

Зниження польової схожості насіння є причиною не тільки зрідження, а й 

ослаблення сходів, що призводить до зниження врожайності. 

 Польова схожість залежала від агротехнічних та екологічних факторів. 

Результати досліджень свідчать, що зниження польової схожості насіння на 

1 % зменшує урожайність зерна на 0,15–0,20 т/га.  

Ґрунтові та погодні умови суттєво 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 урожайність 

зернових культур – на 0,3–0,5 т/га. Тому рекомендовано, для підвищення 

польової схожості, розміщувати посіви на родючих ґрунтах після кращих 

попередників, а також підвищувати загальний рівень агротехніки. 

Дослідженнями встановлено, що застосування регулятору росту 

Гумісол Плюс та мікродобрива Сизам на різних фонах живлення та після 

різних попередників позитивно впливало на польову схожість насіння 

ячменю ярого сорту Степовик. Так після попередника горох найнижча 

польова схожість 87,8 % відмічена на контрольному варіанті на фоні без 

внесення мінеральних добрив.  

Натомість, при застосуванні мікродобрива Сизам польова схожість 

насіння зростала. Так, якщо на фоні без добрив цей показник становив 

89,0 %, то за внесення N15P15 схожість насіння зросла на 2,6 %, а на фоні 

N30P30 – на 3,2 % і склала 91,0 %. 

При застосуванні регулятора росту Гумісол Плюс після попередника 

горох схожість насіння підвищувалась до 89,5–93,2 % відносно контролю на 

фоні без застосування добрив, тобто на 1,7–5,4 %. Найвищий відсоток 

схожості насіння відмічено на фоні N15P15 – 93,2 %. Обробка насіння 
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регулятором росту Гумісол Плюс на фоні без добрив сприяла збільшенню 

схожісті насіння і становила 89,5 %, а на фоні N30P30 цей показник зростав до  

91,3 % (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Польова схожість насіння залежно від агротехнологічних заходів у 

посівах ячменю ярого сорту Степовик  

Попередник 
Застосування 

препарату* 

Роки  

2013 2014 2015 2016 середнє 

Горох 

Фон без добрив 

Контроль  86,1  90,0  87,4  87,7 87,8 

Сизам 86,7  90,2  90,1 88,9 89,0 

Гумісол Плюс 88,1  90,1  90,3 89,4 89,5 

Фон N15P15 

Контроль  89,2 90,9  88,9  89,5 89,6 

Сизам 91,2  92,3  91,4 91,5 91,6 

Гумісол Плюс 93,1  94,8  91,9  93,1 93,2 

Фон N30P30 

Контроль  88,1  90,4  88,4 88,8 88,9 

Сизам 90,2 92,3 90,8 90,8 91,0 

Гумісол Плюс 89,9  93,3  91,0  91,0 91,3 

Соняшник 

Фон без добрив 

Контроль  87,1  90,4 87,8  88,2 88,4 

Сизам 87,8 90,9 91,8  89,5 90,0 

Гумісол Плюс 89,1  91,5  90,7  90,0 90,3 

Фон N15P15 

Контроль  89,8  91,9  89,9  90,1 90,4 

Сизам 91,7  92,9  91,9 92,0 92,1 

Гумісол Плюс 90,4  92,8  91,7  91,2 91,5 

Фон N30P30 

Контроль  89,2 90,8  89,7 89,6 89,8 

Сизам 90,5 92,7 91,5 91,3 91,5 

Гумісол Плюс 89,9  92,6  91,4  91,3 91,3 

*Примітка. Тут і в наступних таблицях розділу: Сизам – обробка насіння 

(250 г/т) та обприскування посівів у фазі кущіння (250 г/га); Гумісол Плюс – 

обробка насіння (1 л/т) та обприскування посівів у фазі кущіння (3 л/га) 

 

Після попередника соняшник на фоні без добрив схожість насіння 

становила 88,4 %. При внесенні N15P15 цей показник зростав до 90,4 %, а при 
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внесенні N30P30 – до 89,8 %.  

За рахунок застосування мікродобрива Сизам та регулятора росту 

Гумісол Плюс була відмічена тенденція до зростання схожості насіння 

ячменю ярого на фоні без добрив цей показник збільшився на 1,6 і 1,9 % 

(90,0 та 90,3 %). На фоні внесення N15P15 схожість насіння становила 92,1 та 

91,5 % відповідно, що виявилося на 3,7 і 3,1 % більшим за контроль. На фоні 

N30P30 схожість насіння збільшилась на 3,1 % (91,5 %) за обробки насіння 

препаратом Сизам, а при обробці Гумісолом Плюс – цей показник 

збільшився на 2,9 % (91,3 %).  

За даними досліджень застосування рістрегулюючих препаратів на 

різних фонах живлення та після різних попередників також позитивно 

вплинуло на польову схожість насіння ячменю ярого сорту Східний.  

Найнижча польова схожість насіння відмічена на контрольному 

варіанті без застосування регуляторів росту рослин, без внесення добрив, 

після попередника горох і склала 88,0 %. Обробка насіння перед посівом 

Сизамом та Гумісолом Плюс мала позитивний вплив на проростання насіння 

і збільшило показник на 0,4 % (88,4 %) та 1,2 % (89,2 %) відповідно (табл. 

3.2).  

Застосування рістрегулюючих препаратів спільно з внесенням добрив у 

дозах N15P15 та N30P30 позитивно впливало на проростання насіння ячменю 

ярого та збільшило показник на 1,7–2,9 % відносно контролю. Так, при 

використанні препаратів на фоні N15P15 відсоток польової схожості насіння 

склав для Сизаму – 90,7 %, а для Гумісолу Плюс – 91,9 %, в той час як на 

фоні N30P30 цей показник становив 90,5 % та 90,9 % відповідно. 

Вивчення дії регуляторів росту рослин на різних фонах після 

попередника соняшник при обробці насіння ячменю ярого сорту Східний 

виявило позитивний вплив на рівень польової схожості насіння. Так, на 

контрольному варіанті без внесення добрив та без застосування регуляторів 

росту рослин відмічено найнижчу польову схожість насіння яка склала 
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89,4 %.  

При обробці насіння регулятором росту Сизам польова схожість 

становила 89,3 %, а при обробці насіння Гумісолом Плюс – 89,6 %.  

 Таблиця 3.2 

Польова схожість насіння залежно від попередника, фону живлення та 

застосування регуляторів росту в посівах ячменю ярого сорту Східний 

Попередник 
Застосування 

препарату 

Роки  

2013 2014 2015 2016 середнє 

Горох 

Фон без добрив 

Контроль  87,1  89,5  87,9 87,5 88,0 

Сизам 87,7  89,2  88,4  88,2 88,4 

Гумісол Плюс 89,1  89,4 89,4 89,0 89,2 

Фон N15P15 

Контроль  88,1  89,9  88,9  89,0 89,0 

Сизам 90,2  91,4  90,5  90,6 90,7 

Гумісол Плюс 92,1  92,8  90,9  91,8 91,9 

Фон N30P30 

Контроль  87,9  89,6  88,8 88,5 88,7 

Сизам 90,0 91,5 90,5 90,1 90,5 

Гумісол Плюс 89,5  92,1  91,3  90,8 90,9 

Соняшник 

Фон без добрив 

Контроль  88,4  90,2 89,8  89,2 89,4 

Сизам 88,8 89,9 89,6  89,0 89,3 

Гумісол Плюс 89,0  90,3  89,7  89,5 89,6 

Фон N15P15 

Контроль  88,5  90,9  89,6  89,7 89,7 

Сизам 90,9  92,1  91,0 90,5 91,1 

Гумісол Плюс 89,4  91,8  90,7  90,2 90,5 

Фон N30P30 

Контроль  88,9 90,5  89,8 89,3 89,6 

Сизам 90,5 91,7 90,3 90,3 90,7 

Гумісол Плюс 88,9  91,6  90,5  90,2 90,3 

 

Застосування препаратів, що вивчались на фоні N15P15 збільшило 

показник польової схожості насіння на 0,8–1,4 % відносно контрольного 

варіанту. Так, при оброці насіння мікродобривом Сизам польова схожість 

становила 91,1 %, а при використанні регулятора росту Гумісол Плюс – 



71 

 

90,5 %. 

Польова схожість насіння на фоні N30P30 із застосуванням препаратів, 

що вивчались майже не відрізнялась від фону N15P15. Так, на контрольному 

варіанті польова схожість склала 89,6 %, а при застосуванні Сизаму та 

Гумісолу Плюс – відповідно 90,7 та 90,3 %.  

 

3.2 Вплив фонів живлення та попередників на ефективність 

використання продуктивної вологи посівами 

Головним лімітуючим фактором, який впливає на ріст та розвиток  

сільськогосподарських культур в умовах східної частини північного Степу є 

запаси продуктивної вологи в ґрунті. Тому, перед сівбою та впродовж 

вегетації рослин ячменю ярого відбирали ґрунтові проби для визначення 

впливу припосівного внесення мінеральних добрив на динаміку запасів 

продуктивної вологи в ґрунті протягом вегетації (табл. 3.3). 

Запаси вологи в ґрунті перед сівбою на всіх варіантах були однакові, і 

їх рівень був базовим для визначення коливання досліджуваного фактора за 

фазами розвитку рослин ячменю ярого. 

Дослідженнями було встановлено, що у фазі кущіння ячменю ярого 

сорту Східний на ділянках, де використовували мінеральні добрива дозою 

N15P15 після попередника горох, запаси продуктивної вологи у шарі ґрунту 0–

20 см становили 14,5 мм, що на 2,3 мм більше ніж у варіанті без внесення 

добрив. У шарі ґрунту 0–100 см кількість продуктивної вологи сягала 

85,2 мм, що на 1,7 мм більше за контроль.  

При внесенні N30Р30 запаси продуктивної вологи в шарі 0–20 см 

становили 11,3 мм, що було на 0,9 мм менше ніж у варіанті без внесення 

добрив, а в 0–100 см – 77,7 мм, це на 5,8 мм менше за контрольний варіант. 

На фоні N15P15 після попередника соняшник запаси продуктивної вологи у 

шарі ґрунту 0–20 см становили 14,0 мм, що на 2,1 мм більше ніж у варіанті 

без застосування добрив, при цьому в шарі ґрунту 0–100 см запаси 
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дорівнювали 84,2 мм, це на 2,8 мм більше ніж на контролі. На фоні N30Р30 

продуктивної вологи в шарі ґрунту 0–20 см виявилося 11,1 мм (на 1,2 мм ніж 

у варіанті без внесення добрив), а в шарі 0–100 см ці запаси склали 68,0 мм, 

що на 18,5 мм менше ніж на контролі. 

Таблиця 3.3 

Динаміка запасів продуктивної вологи під посівами ячменю ярого 

(середнє за 2013–2016 рр.), мм 

 

Попередник Застосування 

препарату 

До сівби Фаза 

кущіння 

Воскова 

стиглість 

0–20 

см 

0–100 

см 

0–20 

см 

0–100 

см 

0–20 

см 

0–100 

см 

 

 

 

 

Горох  

Ячмінь ярий (Східний) 

Контроль – без 

добрив 

34,3 145,7 12,2 83,5 2,0 10,7 

Фон N15P15 34,3 145,7 14,5 85,2 6,3 29,0 

Фон N30Р30 34,3 145,7 11,3 77,7 4,3 21,0 

Ячмінь ярий (Степовик) 

Контроль – без 

добрив 

34,3 145,7 12,3 86,5 1,3 11,3 

Фон N15P15 34,3 145,7 13,7 70,3 5,2 26,9 

Фон N30Р30 34,3 145,7 10,7 68,0 4,0 20,7 

 

 

 

 

Соняшник 

Ячмінь ярий (Східний) 

Контроль – без 

добрив 

26,8 129,3 11,9 81,4 2,1 11,7 

Фон N15P15 26,8 129,3 14,0 84,2 6,0 30,1 

Фон N30Р30 26,8 129,3 11,1 69,9 5,7 20,8 

Ячмінь ярий(Степовик) 

Контроль – без 

добрив 

26,8 129,3 10,3 82,5 2,0 11,6 

Фон N15P15 26,8 129,3 11,2 69,3 5,2 26,7 

Фон N30Р30 26,8 129,3 10,5 67,2 5,0 25,3 

 

У рослин сорту Степовик у фазі кущіння, при внесенні мінеральних 

добрив дозою N15P15 після попередника горох, запаси продуктивної вологи в 

шарі ґрунту 0–20 см становили 13,7 мм, що на 1,4 мм менше ніж у варіанті 

без застосування добрив, а в шарі 0–100 см – 70,3 мм, а це на 16,2 мм менше 
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за контроль. Після попередника соняшник запаси вологи в 0–20 см шарі 

становили 11,2 мм, що на 0,9 мм більше ніж у варіанті без внесення добрив. 

В шарі ґрунту 0–100 см запаси продуктивної вологи становили 69,3 мм, це на 

13,2 мм менше ніж на контрольному варіанті. 

При внесенні N30Р30 запаси продуктивної вологи після гороху в шарі 

ґрунту 0–20 см становили 10,7 мм, що на 1,6 мм менше ніж у варіанті без 

внесення добрив. У фазі кущіння в шарі ґрунту 0–100 см ці запаси становили 

68,0 мм, що виявилося на 18,5 мм менше ніж у контрольному варіанті. 

Після попередника соняшник при внесенні N30Р30 на варіанті сорту 

Степовик запаси продуктивної вологи становили в шарі 0–20 см – 10,5 мм, в 

шарі 0–100 см – 67,2 мм, що на 0,2 та 15,3 мм менше ніж у варіанті без 

внесення добрив відповідно. 

У фазі воскової стиглості зерна ячменю ярого сорту Східний  

використання запасів продуктивної вологи було більш економним і 

становило на фоні N15P15 після попередника горох у шарі 0–20 см – 6,3 мм, а 

в шарі 0–100 см – 29 мм, що, порівняно з контрольним варіантом, виявилося 

більше на 4,03 мм та 18,3 мм відповідно. При внесенні мінеральних добрив 

N30Р30 вологазапаси в шарі 0–20 см були 4,3 мм, а в метровому шарі – 21,0 

мм, що на 2,3 та 10,3 мм відповідно більше ніж на контролі.  

Після попередника соняшник на цьому ж сорті відмічено також більш 

економне використання запасів продуктивної вологи і ці показники були на 

фоні N15P15 у шарі 0–20 см – 6,0 мм (на 3,9 мм більше за контроль), у шарі 0–

100 см – 30,1 мм (на 18,4 мм більше за контроль). При внесенні більшої дози 

добрив N30Р30 запаси продуктивної вологи становили в шарі грунту 0–20 см – 

5,7 мм, що на 3,6 мм більше ніж у варіанті без внесення добрив, а в шарі 0–

100 см – 20,8 мм, на 9,1 мм більше ніж за контроль. 

На всіх варіантах досліду з сортом ячменю ярого Степовик у фазі 

воскової стиглості запаси продуктивної вологи також були більшими за 

контроль. Так після попередника горох на фоні N15P15 в шарі грунту 0–20 см 
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вологи було 5,2 мм, що на 3,9 мм більше ніж у варіанті без внесення добрив, 

а в метровому шарі – 26,9 мм, це на 15,6 мм більше за контроль. За фону 

N30Р30 ці запаси становили в шарі грунту 0–20 см – 4,0 мм, а в 0–100 см – 20,7 

мм, що виявилося на 2,7 та 9,4 мм відповідно більше ніж на контрольному 

варіанті.  

Після попередника соняшник запаси продуктивної вологи становили на 

фоні  N15P15 – в шарі 20 см – 5,2 мм; у 100 см – 26,7 мм, що відповідно на 

3,2 та 15,1 мм більше за  контроль. Збільшення дози внесення мінеральних 

добрив також сприяло більш економному водоспоживанню. Так на фоні 

N30Р30 вологи у шарі 0–20 см було 5,0 мм, що на 3,0 мм більше ніж у варіанті 

без внесення добрив, а в 100 см – 25,3 мм, це на 13,7 мм більше за контроль.  

У степовій зоні України питання вологозабезпеченості ячменю ярого є 

найбільш важливим фактором його життєдіяльності, адже за рахунок води 

проходять найважливіші процеси, які відбуваються в ґрунті, визначається 

його біологічна активність, поживний, повітряний і тепловий режими. 

Згідно статистичних даних майже кожен третій рік у Степу буває 

посушливим, що призводить до значного зниження урожайності 

сільськогосподарських культур, в тому числі і ячменю ярого. Саме тому в 

такі роки рівень вологозабезпеченості рослин є одним з найголовніших 

факторів і залежить від застосування різних технологічних заходів. Також 

рівень вологозабезпеченості рослин у ранньовесняний період є одним з 

вирішальних факторів, який впливає на отримання своєчасних та дружних 

сходів зернових культур, визначає їх подальший ріст, розвиток і формування 

урожайності зерна. 

У практиці землеробства досить важливим показником використання 

водних ресурсів є коефіцієнт водоспоживання, який показує витрату води на 

утворення одиниці товарної продукції.  

За результатами досліджень було встановлено, що у рослин різних 

сортів ячменю ярого під впливом фонів мінерального живлення та 
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попередників, значно змінювалося сумарне водоспоживання посівами, а отже 

й коефіцієнт водоспоживання також (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Водоспоживання рослин сортів ячменю ярого залежно від мінерального 

живлення та попередників, середнє за 2013–2016 рр. 

 

Попередник 
Застосування 

препарату 

Опади за 

період 

вегетації, мм 

Урожай-

ність зерна, 

т/га 

Коефіцієнт 

водоспожи-

вання, м
3
/т  

 

 

 

 

Горох  

сорт Східний 

Фон без добрив  

171,3 

2,59 1182,6 

Фон N15P15 3,01 956,8 

Фон N30Р30 3,65 811,0 

НІР05 – – 52,1 

сорт Степовик 

Фон без добрив  

171,3 

2,82 1084,0 

Фон N15P15 2,94 986,7 

Фон N30Р30 3,48 851,4 

 

 

 

 

Соняшник 

сорт Східний 

Фон без добрив  

171,3 

2,49 1160,2 

Фон N15P15 3,06 884,0 

Фон N30Р30 3,58 781,6 

НІР05 – – 50,4 

сорт Степовик 

Фон без добрив  

171,3 

2,18 1325,7 

Фон N15P15 2,55 1074,1 

Фон N30Р30 3,13 879,6 

 

Так, після попередника горох, найвищим коефіцієнт водоспоживання 

був на контролі, незалежно від сортових особливостей культури. Внесення 

мінеральних добрив сприяло зменшенню цього коефіцієнта пропорційно дозі 

добрив, тобто зі збільшенням дози до N30Р30 коефіцієнт водоспоживання 

знижувався відносно N15P15 на 145,8 м
3
/т, та на 371,6 м

3
/т відносно контролю 

на варіанті з сортом ячменю ярого Східний. 

Подібна тенденція простежується і при вирощуванні ячменю ярого 

сорту Степовик після попередника горох. Проте, порівнюючи сорти між 
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собою, було встановлено, що коефіцієнт водоспоживання за вирощування 

ячменю ярого сорту Східний був нижчим ніж у сорту Степовик на варіантах 

з використанням мінеральних добрив. На контрольному варіанті, навпаки, 

вищим коефіцієнт водоспоживання був за вирощування сорту Східний після 

попередника горох. 

Після попередника соняшник тенденція до зниження коефіцієнта 

водоспоживання при внесенні мінеральних добрив зберігалася, проте сортова 

реакція була дещо іншою. Так, на контролі та при внесенні N15P15 вищим 

коефіцієнт водоспоживання був у сорту Степовик, а за фону N30Р30 – цей 

показник був більшим у сорту Східний. 

Таким чином, можна зробити висновок, що на ефективність та 

раціональність використання ґрунтової вологи рослинами ячменю ярого 

впливають сортові особливості, а саме приналежність до сортів степового 

екопотипу та високого балу посухостійкості – 8–9. Наявність та кількість 

мінеральних добрив, безумовно, впливає на коефіцієнт водоспоживання, 

адже добрива в такому випадку можуть виступати в якості дієвого засобу 

регуляції водоспоживання рослин. 

 

3.3 Формування біометричних показників рослин залежно від 

агротехнологічних заходів 

На початку фази кущіння рослини зернових культур «на генетичному 

рівні оцінюють» умови свого розвитку: забезпеченість доступними 

елементами живлення, запасів продуктивної вологи в ґрунті тощо. На основі 

комплексу факторів, що впливають на рослину в цей період, закладаються 

зачатки колосу – і це є майбутній потенціал, який необхідно зберегти, 

застосовуючи регулятори росту.  

Саме тому, нами проводились відбори рослинних проб для проведення 

лабораторного аналізу біометричних показників ячменю ярого наприкінці 

фази кущіння з метою визначення ефективності впливу попередників, фонів 



77 

 

мінерального живлення та використання регулятору росту Гумісол Плюс та 

мікродобрива Сизам на розвиток рослин сортів ячменю ярого Східний та 

Степовик.  

На посівах ячменю ярого сорту Східний при застосуванні 

агротехнічних заходів, що вивчались, спостерігалось збільшення кількості 

вузлових коренів та пагонів на всіх варіантах. Найбільше зростання цих 

показників відмічали при застосуванні препарату Гумісол Плюс після 

попередника горох на фоні внесення мінеральних добрив дозою N30P30 і 

становило 1519,7 шт./м
2
 та 1379,1 шт./м

2
, відповідно (табл. 3.5). 

При застосуванні регулятору росту і мікродобрива, які вивчались у 

досліді, також відмічалась позитивна тенденція до збільшення габітусу 

рослин. Так, у посівах ячменю ярого сорту Східний після попередника горох 

при внесенні мінеральних добрив N30P30 із застосуванням мікродобрива 

Сизам (обробка насіння та обприскування посівів у фазі кущіння) рослини 

були найвищими і мали висоту 44,7 см. 

За різних фонів живлення (без добрив, N15P15 і N30P30) та попередників 

(горох і соняшник) препарати, що вивчались, по різному впливали на 

формування вегетативної маси та кореневої системи рослин ячменю ярого. 

Так після попередника горох, за фону без добрив, вищими рослини були за 

використання регулятору росту Гумісолу Плюс (+0,5 см) порівняно із 

варантом застосування мікродобрива Сизам. При цьому також збільшувалась 

кількість пагонів (на 2,3 шт./м
2
). Проте, передпосівна обробка насіння 

мікродобривом Сизам сприяла посиленню розвитку кореневої системи, 

збільшивши кількість вузлових коренів на 9,2 шт./м
2
. Після соняшнику за 

фону живлення без добрив, навпаки, мікродобриво Сизам сприяло 

збільшенню лише висоти рослин, в той час, як регулятор росту Гумісол Плюс 

сприяв кращому розвитку, як кореневої системи, так і вегетативної маси, 

забезпечивши прибавку порівняно із варантом застосування мікродобрива 

Сизам 11,8 шт./м
2
 та 6,3 шт./м

2
, відповідно. 
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Таблиця 3.5 

Біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Східний у фазі 

кущіння, середнє за 2013–2016 рр. 

Попередник 

(фактор А) 

Застосування 

препарату 

(фактор С)
 

Висота 

рослин, 

см
 

Кількість 

вузлових 

коренів, шт./м
2 

Кількість 

пагонів, 

кущіння,шт./м
2
 

 

 

 

 

 

Горох  

Фон без добрив (фактор В) 

Контроль  32,4 1375,2 974,4 

Сизам 33,6 1478,3 1121,1 

Гумісол Плюс 34,1 1469,1 1123,4 

N15P15 

Контроль  41,5 1384,0 1051,0 

Сизам 41,4 1497,6 1238,0 

Гумісол Плюс 42,0 1498,0 1245,2 

N30P30 

Контроль  43,2 1401,1 1103,1 

Сизам 44,7 1510,3 1332,6 

Гумісол Плюс 44,5 1519,7 1379,1 

 

 

 

 

Соняшник  

Фон без добрив 

Контроль  30,1 1121,4 895,2 

Сизам 31,5 1189,4 1106,3 

Гумісол Плюс 31,3 1201,2 1112,6 

N15P15 

Контроль  33,5 1184,7 952,5 

Сизам 34,1 1217,3 1183,4 

Гумісол Плюс 34,3 1223,5 1213,4 

N30P30 

Контроль  37,1 1241,3 1161,4 

Сизам 38,5 1269,0 1229,7 

Гумісол Плюс 38,4 1270,4 1286,8 
НІР0,5 для фактору: А 

                                                  В 

                                                  С 

                                                  АВС 

0,7–1,0 

0,8–1,1 

0,4–0,7 

1,2–1,5 

49–61 

56–65 

42–53 

67–88 

41–53 

48–56 

37–45 

61–81 

 

За фону живлення N30P30 після попередників горох і соняшник 

використання мікродобрива Сизам сприяло підвищенню габітусу рослин 

ячменю ярого, збільшуючи висоту рослин, порівняно з регулятором росту 
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Гумісол, на 0,2 та 0,1 см відповідно. За кількістю вторинних коренів дещо 

преважали варіанти, де використовували препарат Гумісол Плюс. Прибавка 

до варіанту застосування Сизаму склала 9,4 шт./м
2 

(після гороху) та 

1,4 шт./м
2
 (після соняшнику). Більш суттєвий вплив регулятору росту 

Гумісол Плюс був на утворення пагонів. Так, порівняно з варіантами, де 

використовували Сизам, цей показник виріс на 46,5 шт./м
2
 (після гороху) та 

на 57,1 шт./м
2
 (після соняшнику). 

Порівняння впливу попередників на формування біометричних 

показників ячменю ярого сорту Східний продемонструвало суттєву перевагу 

гороху порівняно з соняшником. Так, на контрольному варіанті висота 

рослин після попередника горох склала 32,4 см, що на 2,3 см вище за 

аналогічний варіант після соняшнику. Кількість вузлових коренів на цьому 

варіанті після гороху була вищою ніж після соняшнику на 253,8 шт./м
2
, а 

кількість пагонів, на варіанті без застосування мінеральних добрив, 

мікродобрив і регулятору росту, перевищила на 79,2 шт./м
2
. 

Застосування досліджуваних елементів агротехніки при вирощуванні 

ячменю ярого сорту Степовик суттєво вплинуло на біометричні показники. 

Виявлено, що препарати, що вивчались позитивно діяли на формування 

біометричних показників. Так, при використанні Сизаму після попередника 

горох на фоні N30P30 були зафіксовані найбільші показники висоти рослин – 

42,8 см та кількості пагонів – 1402,2 шт./м
2
 (табл. 3.6). 

При застосуванні регулятору росту Гумісол Плюс після попередника 

горох на фоні внесення мінеральних добрив дозою N30P30 встановлено 

найкращій результат щодо формування кількості вузлових коренів – 

1525,1 шт./м
2
. 

Порівняння впливу препаратів між собою демонструє залежність від 

фону мінерального живлення. Так, у варіанті без застосування мінеральних 

добрив після гороху використання мікродобрива Сизам стприяло збільшенню 

всіх біометричних показників порівняно з Гумісолом Плюс: висоти рослин на 



80 

 

0,5 см, кількості вторинних коренів – на 0,7 шт./м
2
, кількості пагонів – на 

0,6 шт./м
2
.  

Таблиця 3.6 

Біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Степовик у фазі 

кущіння, середнє за 2013–2016 рр. 

Попередник 

(фактор А) 

Застосування 

препарату 

(фактор С)
 

Висота 

рослин, 

см
 

Кількість 

вузлових 

коренів, шт./м
2 

Кількість 

пагонів, 

шт./м
2
 

 

 

 

 

 

Горох  

Фон без добрив (фактор В) 

Контроль  30,2 1382,2 1026,1 

Сизам 31,5 1481,7 1194,5 

Гумісол Плюс 32,0 1481,0 1193,9 

N15P15 

Контроль  39,3 1390,2 1137,3 

Сизам 39,8 1459,1 1316,4 

Гумісол Плюс 40,2 1463,6 1318,0 

N30P30 

Контроль  41,4 1441,0 1221,8 

Сизам 42,8 1522,8 1402,2 

Гумісол Плюс 42,7 1525,1 1399,9 

 

 

 

 

Соняшник  

Фон без добрив 

Контроль  28,3 1100,4 995,6 

Сизам 28,8 1159,3 1186,2 

Гумісол Плюс 29,0 1168,1 1192,0 

N15P15 

Контроль  31,1 1189,2 1082,6 

Сизам 32,0 1220,5 1311,2 

Гумісол Плюс 32,3 1222,8 1304,4 

N30P30 

Контроль  34,7 1238,6 1232,3 

Сизам 35,6 1284,3 1400,4 

Гумісол Плюс 36,0 1289,5 1395,0 
   НІР0,5 для фактору: А 

                                                    В 

                                                    С 

                                                    АВС 

0,5–0,9 

0,6–1,0 

0,3–0,7 

1,1–1,3 

44–59 

51–62 

38–50 

64–83 

40–51 

42–54 

36–43 

58–79 

 

Проте, після соняшнику, у варіанті застосування Гумісолу Плюс ці 
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показники були вищими ніж при використанні мікродобрива Сизам. 

На фоні N30P30 після гороху застосування Сизаму забезпечило 

збільшення кількості пагонів порівняно з Гумісолом Плюс на 2,3 шт./м
2
. За 

висотою рослин (+0,1 см) та кількістю вузлових коренів (+2,3 шт./м
2
) 

переважала дія Гумісолу Плюс. Подібна динаміка простежувалася і після 

соняшнику, варіант із використанням мікродобрива Сизам, лише за кількістю 

пагонів перевищував ефект застосування регулятора росту Гумісол Плюс. 

В цілому тенденція до формування біометричних показників ячменю 

ярого сорту Степовик при використанні різних агротехнічних заходів була 

подібною до сорту ячменю ярого Східний. 

Позитивний вплив на формування біометричних показників та 

ефективність проходження рослинами фаз розвитку має включення в 

технологію вирощування ярих зернових культур таких елементів, як 

внесення мінеральних добрив і використання ріст регулюючих препаратів та 

мікродобрив. Як і використання препаратів, що вивчались, так і створення 

оптимального фону живлення позитивно вплинуло на ефективність 

проходження рослинами фаз розвитку. Тому, на початку фази воскової 

стиглості ячменю ярого з кожної ділянки було відібрано проби для 

встановлення впливу агротехнологічних заходів на формування 

біометричних показників наприкінці їхньої вегетації. 

На варіантах з використанням мінеральних добрив та препаратів, що 

вивчались, покращання біометричних показників відбувалось протягом всієї 

вегетації. Так, у фазі воскової стиглості зерна у ячменю ярого сорту Східний 

були отримані наступні біометричні показники (табл. 3.7). 

При проведенні досліджень було встановлено, що у ячменю ярого 

сорту Східний найбільша висота (77,6 см) була у рослин на ділянках досліду, 

які передбачали внесення мінеральних добрив N30P30 після попередників 

горох і соняшник. За використання препаратів, що вивчались, відмічено 

значне збільшення кількості стебел.  
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Таблиця 3.7 

Біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Східний у фазі 

воскової стиглості, середнє за 2013–2016 рр. 

Попередник 
Застосування 

препарату 

Висота 

рослин, 

см
 

Кількість 

стебел, шт./м
2
 

Коефіцієнт 

кущіння 

загал. прод. загал. прод. 

 

 

 

 

 

Горох  

Фон без добрив 

Контроль  72,9 998,0 451,0 2,22 1,00 

Сизам 74,6 1089,8 459,7 2,42 1,02 

Гумісол Плюс 74,3 1105,2 461,1 2,46 1,02 

Фон N15P15 

Контроль  73,5 1166,5 400,0 2,59 1,02 

Сизам 75,8 1299,0 463,6 2,89 1,03 

Гумісол Плюс 75,9 1320,5 469,3 2,93 1,04 

Фон N30P30 

Контроль  75,0 1351,1 464,6 3,00 1,03 

Сизам 77,4 1463,5 478,1 3,25 1,06 

Гумісол Плюс 77,6 1470,2 483,5 3,27 1,07 

 

 

 

 

Соняшник  

Фон без добрив 

Контроль  69,1 883,0 449,0 1,96 1,00 

Сизам 70,5 968,5 456,5 2,15 1,01 

Гумісол Плюс 70,1 970,3 460,2 2,16 1,02 

Фон N15P15 

Контроль  72,7 1074,9 459,9 2,39 1,02 

Сизам 73,2 1122,1 466,1 2,49 1,04 

Гумісол Плюс 73,4 1125,0 466,7 2,50 1,04 

Фон N30P30 

Контроль  74,6 1111,1 463,1 2,47 1,03 

Сизам 76,8 1301,6 495,2 2,89 1,10 

Гумісол Плюс 77,6 1309,2 503,7 2,91 1,12 

 

Так, при застосуванні регулятору росту Гумісол Плюс після 

попередника горох на фоні  N30P30 відмічена найбільша кількість стебел – 

1470,2 шт./м
2
. Але при цьому найбільша кількість продуктивних стебел 

(503,7 шт./м
2
) була на варіанті, де застосовували Гумісол Плюс після 

попередника соняшник за внесення мінеральних добрив дозою N30P30. 

У рослин ячменю ярого сорту Східний коефіцієнт кущіння при 
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використанні препаратів в різних варіантах досліду збільшився порівняно з 

контролем на 0,1–0,4.  

Найбільше зростання коефіцієнта загального кущіння відмічено при 

застосуванні регулятору росу Гумісол Плюс після попередника горох із 

внесенням мінеральних добрив дозою N30P30 і склав 3,27.  

Коефіцієнт продуктивного кущіння відрізнявся при використанні 

регуляторів росту залежно від попередника та застосування різних доз 

внесення мінеральних добрив. Так, найбільший показник коефіцієнта 

продуктивного кущіння було зафіксовано на варіанті, де рослини ячменю 

ярого були оброблені регулятором росту Гумісол Плюс, після попередника 

соняшник, за внесення мінеральних добрив дозою N30P30 і склав 1,12. 

Застосування мікродобрива Сизам на ячмені ярому сорту Східний 

також позитивно впливало на формування біометричних показників, але  

меншою мірою. Так, при використанні цього препарату після попередника 

горох на фоні N30P30 були зафіксовані найбільша висота рослин (77,4 см), 

кількість стебел (1463,5 шт./м
2
) та коефіцієнт кущіння (3,25). При цьому 

найбільший показник продуктивної кількості стебел (495,2  шт./м
2
) та 

коефіцієнт продуктивного кущіння (1,10) були отримані при застосуванні 

Сизаму після попередника соняшник на фоні внесення мінеральних добрив 

дозою N30P30.  

Порівняння впливу попередників на біометричні показники сорту 

ячменю ярого Східний демонструє  значну перевагу гороху за коефіцієнтом 

загального кущіння. Так, цей показник на варіантах після гороху 

перевищував варіанти після соняшнику в середньому на 0,33. Щодо 

коефіцієнту продуктивного кущіння, то суттєвого впливу попередників 

відмічено не було. Зовсім не суттєвою перевагою за цим показником 

характеризувалися варіанти після соняшнику. 

Найбільший вплив на біометричні показники здійснювали фони 

живлення. Так, не залежно від попередника, коефіцієнт загального кущіння 
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підвищувався відносно фону без добрив у середньому на 0,45 (N15P15) та на 

0,65 (N30P30). 

Аналіз впливу досліджуваних препаратів на формування біометричних 

показників рослин ячменю ярого сорту Степовик було проведено в фазі 

воскової стиглості (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Біометричні показники ячменю ярого сорту Степовик у фазі воскової 

стиглості, середнє за 2013–2016 рр. 

Попередник 
Застосування 

препарату 

Висота 

рослин, 

см
 

Кількість 

стебел, шт./м
2
 

Коефіцієнт 

кущіння 

загал. прод. загал. прод. 

Горох 

Фон без добрив 

Контроль  66,1 956,3 457,1 2,13 1,02 

Сизам 66,7 1074,5 479,0 2,39 1,06 

Гумісол Плюс 66,5 1078,2 481,3 2,40 1,07 

N15P15 

Контроль  68,2 1008,5 460,2 2,24 1,02 

Сизам 69,1 1210,1 471,5 2,69 1,05 

Гумісол Плюс 69,3 1214,5 479,0 2,70 1,06 

 N30P30 

Контроль  70,0 1143,2 488,3 2,54 1,09 

Сизам 72,4 1279,1 501,9 2,84 1,12 

Гумісол Плюс 73,3 1280,0 512,8 2,84 1,14 

Соняшник 

Фон без добрив 

Контроль  65,3 997,0 450,0 2,22 1,00 

Сизам 65,8 1119,2 454,1 2,49 1,01 

Гумісол Плюс 65,8 1125,5 460,9 2,50 1,02 

N15P15 

Контроль  66,9 1184,3 471,4 2,63 1,05 

Сизам 67,2 1306,0 495,3 2,90 1,10 

Гумісол Плюс 67,5 1320,5 500,2 2,93 1,11 

N30P30 

Контроль  69,1 1276,5 494,2 2,84 1,10 

Сизам 71,8 1380,9 515,6 3,07 1,15 

Гумісол Плюс 72,4 1385,5 521,2 3,08 1,16 

 

За результатами опрацювання отриманих даних встановлено, що 
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найбільша висота рослин (73,3 см) була у варіанті, де використовували 

регулятор росту Гумісол Плюс після попередника горох на фоні N30P30. 

При обробці насіння та обприскуванні посівів у фазі кущіння рослин 

ячменю ярого сорту Степовик регулятором росту Гумісол Плюс після 

попередника соняшник на фоні N30P30 були отримані найвищі показники 

кількості стебел та коефіцієнта кущіння. Так, загальна кількість стебел 

склала 1385,5 шт./м
2
, а продуктивна – 521,2 шт./м

2
. Коефіцієнт загального 

кущіння на цьому варіанті становив 3,08; коефіцієнт продуктивного кущіння 

– 1,16. 

Обробка насіння і обприскування рослин у фазі кущіння 

мікродобривом Сизам після різних попередників на фоні різних доз внесення 

мінеральних добрив також позитивно вплинули на формування біометричних 

показників. Так, застосування препарату після попередника горох на фоні 

N30P30 забезпечувало найбільшу висоту рослин – 71,4 см.  

Обробка насіння та посівів у фазі кущіння препаратом Сизам після 

попередника соняшник, а також внесення мінеральних добрив дозою N30P30 

сприяло розвитку найбільшої кількості стебел та найбільшому коефіцієнту 

кущіння. Так, загальна кількість стебел склала – 1380,9 шт./м
2
, продуктивна 

кількість стебел була 515,6 шт./м
2
; коефіцієнт загального кущіння – 3,07, 

коефіцієнт продуктивного кущіння – 1,15. 

Порівняння впливу попередників на біометричні показники сорту 

Степовик демонструє перевагу соняшнику над горохом за рахунок 

збільшення коефіцієнту загального кущіння, за фонами живлення, на 0,09 

(фон без добрив), на 0,39 (N15P15), на 0,30 (N30P30).  

Як і рослини сорту Східний, так і рослини сорту Степовик суттєвого 

збільшення коефіцієнту продуктивного кущіння, за рахунок використання 

різних попередників, не формували. 

Збільшення дози добрив, не залежно від попередника, пропорційно 

покращувало біометричні показники рослин сорту Степовик.  
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Висновки до третього розділу 

Інокуляція насіння ячменю ярого сортів Східний і Степовик 

мікродобривом Сизам та регулятором росту Гумісол Плюс позитивно 

впливала на польову схожість. Особливо підвищувалась вона до 1,7 % (фон 

без добрив), до 3,6 % (N15P15) та 2,4 % (N30P30) у сорту Східний на варіантах 

після попередника горох, після попередника соняшник відмічено зростання 

польової схожості на 1,9 %; 1,7 та 1,7 % відповідно.  

Підвищення польової схожості у сорту Степовик було після 

попередника горох: 1,2 % (фон без добрив), до 2,9 % (N15P15) та 2,2 % 

(N30P30); після попередника соняшник польова схожість збільшувалась до 

0,2 % (без добрив), до 1,4 % (N15P15) та 1,1 % (N30P30). 

Найбільший вплив на формування біометричних показників ячменю 

ярого під час вегетації здійснював регулятор росту Гумісол Плюс після 

різних попередників на фоні N30P30. Так, у ячменю ярого сорту Східний після 

гороху висота рослин на цьому варіанті становила 77,6 см, коефіцієнт 

загального кущіння дорівнював 3,27, а продуктивного – 1,07. Після 

соняшнику висота рослин була також 77,6, коефіцієнт загального кущіння 

дещо знижувався та становив 2,91, а продуктивного – був вищим ніж після 

гороху на 0,05. 

Застосування мінеральних добрив при вирощуванні ячменю ярого 

призводить до більш економного водоспоживання рослинами ґрунтової 

вологи. Так, коефіцієнт водоспоживання рослин на фоні мінерального 

живлення N30P30 після попередника горох у сорту Східний становив 

811,0 м
3
/т, у сорту Степовик – 851,4 м

3
/т; а після соняшнику цей коефіцієнт 

склав 781,6 та 879,6 м
3
/т, відповідно. 

Стимуляція елементами живлення розвитку вторинної кореневої 

системи ячменю ярого сприяє поліпшенню водоспоживання рослин і, як 

наслідок, поліпшує значення біометричних показників рослин. Так, 

найбільша кількість вторинних коренів (1519,7 шт./м
2
) у сорту ячменю ярого 
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Східний була після попередника горох на фоні мінерального живлення N30P30 

за використання регулятора росту Гумісол Плюс. Цей показник у сорту 

ячменю ярого Степовик був найвищим також на подібному варіанті та склав 

– 1525,1 шт./м
2
. 

Отримані результати свідчать про можливе підвищення потенційної 

продуктивності рослин ячменю ярого за рахунок збільшення коефіцієнта 

продуктивного кущіння до 1,16.  

Основні наукові результати розділу 3 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [6, 8, 14, 29, 122, 135]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО 

ВІД АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ 

 

Сучасні технології вирощування ячменю ярого розроблені та 

спрямовані на отримання високих і стабільних врожаїв зерна і передбачають 

створення оптимальних умов для росту й розвитку рослин. Використання 

різнофункціональних регуляторів росту та збалансованих фонів живлення 

дозволяє покращити структурні показники врожаю, і, як наслідок, підвищити 

зернову продуктивність ячменю ярого при менших затратах економічних та 

трудових ресурсів. 

 

4.1 Вплив регуляторів росту на зернову продуктивність ячменю 

ярого  

У даному досліді вивчалась ефективність використання регулятору 

росту Гумісол Плюс та мікродобрива Сизам за передпосівної обробки 

насіння та обприскування рослин ячменю ярого під час вегетації після різних 

попередників та фонів живлення. 

Дослідженнями встановлено, що застосування агротехнологічних 

прийомів вирощування ячменю ярого сорту Східний суттєво впливало на 

структуру врожайності зерна: довжину та озерненість колоса, масу 1000 

зерен, а також натуру зерна (табл. 4.1). 

Використання препаратів, що вивчались, та внесення мінеральних 

добрив дозою N30P30 після попередника горох позитивно впливало на 

формування довжини колосу. Так, при застосуванні регулятора росту 

Гумісол Плюс була найбільша довжина колоса – 11,6 см, в той час як за 

використання мікродобрива Сизам довжина колоса була на 0,2 см меншою і 

склала 11,4 см.  
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Таблиця 4.1 

Елементи структури урожаю залежно від агротехнологічних заходів на 

посівах ячменю ярого сорту Східний, середнє за 2013–2016 рр. 

Попередник 

(фактор А) 

Застосування 

препарату* 

(фактор С)
 

Довжина 

колоса, 

см 

Кількість 

зерен у 

колосі, шт. 

Маса 1000 

зерен,  

г 

Натура 

зерна,  

г/л 

 

 

 

 

 

Горох  

Фон без добрив (фактор В) 

Контроль  9,1 11,6 49,5 654,2 

Сизам 9,6 14,5 50,0 659,2 

Гумісол Плюс 9,8 15,0 50,9 660,0 

N15P15 

Контроль  9,6 13,0 50,4 658,9 

Сизам 9,9 16,4 51,3 662,1 

Гумісол Плюс 10,0 17,8 51,1 660,2 

N30P30 

Контроль  10,2 15,4 51,0 666,4 

Сизам 11,4 16,9 53,2 669,8 

Гумісол Плюс 11,6 17,8 53,7 670,3 

 

 

 

 

Соняшник  

Фон без добрив 

Контроль  7,5 11,3 49,1 655,3 

Сизам 8,3 11,8 49,7 656,0 

Гумісол Плюс 8,1 12,0 49,9 657,2 

N15P15 

Контроль  8,0 13,3 50,0 661,3 

Сизам 8,6 14,0 50,5 662,0 

Гумісол Плюс 8,6 14,5 50,6 662,0 

N30P30 

Контроль  8,9 15,2 50,8 664,7 

Сизам 9,5 15,8 51,4 675,0 

Гумісол Плюс 9,8 16,1 51,8 680,1 
НІР0,5 для фактору: А 

                                              В 

                                              С 

                                              АВС 

0,6–0,9 

0,2–0,5 

0,2–0,3 

0,7–1,3 

0,7–1,2 

0,6–1,1 

0,4–0,8 

0,9–1,5 

0,3–0,8 

0,7–1,2 

0,6–1,1 

0,8–1,7 

13,3–14,8 

9,9–12,2 

9,8–11,0 

15,6–21,7 

*Примітка. Тут і в наступних таблицях розділу: Сизам – обробка насіння 

(250 г/т) та обприскування посівів у фазі кущіння (250 г/га); Гумісол Плюс – 

обробка насіння (1 л/т) та обприскування посівів у фазі кущіння (3 л/га) 
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Найбільша кількість зерен у колосі ячменю ярого сорту Східний 

відмічалась у варіантах, де застосовували регулятор росту Гумісол Плюс 

після попередника горох за дози внесення мінеральних добрив N30P30 та 

N15P15 і склала на обох варіантах по 17,8 штук.  

Перепарати, що вивчались, позитивно впливали на формування маси 

1000 зерен. Так, на варіанті, після попередника горох, за фону мінеральних 

добрив N30P30, при застосуванні регулятора росту Гумісол Плюс маса 1000 

зерен становила 53,7 г; при застосуванні Сизаму – 53,2 г. 

За даними досліджень встановлено, що препарати, які вивчались, після 

попередника горох із внесенням мінеральних добрив N30P30, найбільш 

позитивно впливали на формування натури зерна. Так, при обробці насіння 

та посівів у фазі кущіння рослин ячменю ярого регулятором росту Гумісол 

Плюс натура зерна становила 680,1 г/л, а при застосуванні Сизаму – 675,0 г/л. 

Дуже показовим був вплив попередників на формування показників 

структури врожаю. Так, після гороху довжина колосу на контрольному 

варіанті за фону без добрив перевищила подібний варіант після соняшнику 

на 21,3 %. Кількість зерен після гороху зростала на 2,6 %, а маса 1000 зерен – 

на 1,0 %.  

Найбільш істотним був вплив фонів живлення. Використання N30P30 

збільшувало довжину колоса порівняно з фоном N15P15 та фоном без добрив 

після гороху на 6,3 та 12,1 %, відповідно, а після соняшнику – на 11,3 та 

18,7 %, відповідно. 

Кількість зерен у колосі також набільше зростала на фоні внесення 

N30P30. Порівняно з N15P15, після гороху, прибавка склала 18,5 %, а з фоном 

без добрив – 32,8 %. Після соняшнику цей показник був більшим на 14,3 та 

34,5 %, відповідно.  

Найменшим вплив фону живлення був на масу 1000 зерен. Після 

гороху фон N30P30 сприяв збільшенню цього показника на 1,2 % (N15P15) та на 

3,0 % (на фоні без добрив). Після соняшнику прибавка склала 1,6  та 3,5 %, 
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відповідно. 

Покращання окремих структурних показників урожайності зерна, в 

результаті використання агротехнологічних заходів, встановлено також і в 

сорту Степовик. Так, препарати Гумісол Плюс і Сизам після попередника 

горох позитивно впливали на формування довжини колоса, кількості зерен у 

колосі, маси 1000 зерен та збільшення натури зерна відносно контролю 

(табл. 4.2). 

Найбільш ефективними були варіанти досліджень препаратів на фоні 

N30P30. Після попередника горох найбільший показник довжини колосу 

забезпечив препарат Гумісол Плюс (11,0 см), це перевищило контроль на 

1,4 см. Кількість зерен у колосі в досліді з обробкою насіння та 

обприскуванням посівів Гумісолом Плюс зростала відносно контролю на 

1,2 шт., маса 1000 зерен – на 2,3 г, а натура зерна – на 15,0 г/л. 

Подібна ситуація простежувалась і після попередника соняшник. 

Найвищі показники структури врожайності зерна ячменю ярого сорту 

Східний були сформовані у варіанті застосування Гумісолу Плюс на фоні 

живлення N30P30.  

Відставання, за показниками структури врожаю, варіанту, де 

використовували мікродобриво Сизам від варіанту з регулятором росту 

Гумісол Плюс було не значним не залежно від фону живлення та 

попередника. За довжиною колосу цей варіант поступався, в середньому, на 

0,3 см, за кількістю зерен у колосі – на 0,5, шт., а за масою 1000 зерен – на 

0,7 г. 

Порівняння двох попередників між собою дозволяє виділити горох, як 

кращий попередник під ячмінь ярий ніж соняшник. Так, на контрольному 

варіанті (на фоні без внесення добрив) довжина колосу ячменю ярого після 

попередника горох була вищою на 0,8 см ніж після соняшнику, кількість 

зерен у колосі була більшою на 2,6 шт., маса 1000 зерен – на 0,8 г, а натура 

зерна – на 2,5 г/л. 
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Таблиця 4.2 

Елементи структури урожаю ячменю ярого сорту Степовик залежно від 

агротехнологічних заходів, середнє за 2013–2016 рр. 

Попередник 

(фактор А) 

Застосування 

препарату 

(фактор С)
 

Довжина 

колоса, 

см 

Кількість 

зерен у 

колосі, шт. 

Маса 1000 

зерен,  

г 

Натура 

зерна,  

г/л 

 

 

 

 

 

Горох  

Фон без добрив (фактор В) 

Контроль  8,8 12,9 47,8 651,4 

Сизам 9,0 13,0 48,0 655,5 

Гумісол Плюс 9,2 13,9 48,1 655,9 

N15P15 

Контроль  9,1 13,3 48,0 655,3 

Сизам 9,8 14,8 49,1 660,1 

Гумісол Плюс 10,2 15,4 49,6 660,5 

N30P30 

Контроль  9,6 14,5 49,2 660,3 

Сизам 10,8 15,0 50,3 664,2 

Гумісол Плюс 11,0 15,7 51,5 675,3 

 

 

 

 

Соняшник  

Фон без добрив 

Контроль  8,0 10,3 47,0 648,9 

Сизам 8,7 11,5 47,6 650,3 

Гумісол Плюс 9,0 11,9 48,1 654,8 

N15P15 

Контроль  8,5 11,4 47,4 649,2 

Сизам 9,2 12,7 49,2 653,2 

Гумісол Плюс 9,3 13,0 49,6 658,2 

N30P30 

Контроль  9,0 13,1 48,4 655,2 

Сизам 9,9 14,2 50,0 659,3 

Гумісол Плюс 10,3 15,6 51,3 668,3 
НІР0,5 для фактору: А 

                                              В 

                                              С 

                                              АВС 

0,5–1,1 

0,2–0,5 

0,1–0,4 

0,6–1,2 

0,6–1,1 

0,4–1,0 

0,7–0,9 

0,8–1,4 

0,5–1,0 

0,9–1,3 

0,7–1,2 

1,0–1,8 

13,8–10,0 

10,5–12,3 

9,3–10,2 

15,9–20,6 

 

Внесення мінеральних добрив стимулювало формування більших 

показників структури врожаю. Так, після гороху довжина колосу зростала на 
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фоні N15P15 порівняно з фоном без добрив на 3,4 %, а на фоні N30P30 – на 

9,1 %. Після попередника соняшник цей показник збільшувався порівняно з 

фоном без добрив на 6,3 % (N15P15) та 12,5 % (N30P30) відповідно. 

Кількість зерен у колосі на фоні N15P15 зростала на 3,1 % (після гороху) 

та на 10,7 % (після соняшнику). За більшої дози добрив цей показник 

пропорційно зростав, забезпечивши прибавку до фону без добрив 12,4 % 

(після гороху) та 27,2 % (після соняшнику). 

Різниця між фонами живлення за масою 1000 зерен демонструвала 

значний вплив мінеральних добрив. Так, після гороху маса 1000 зерен 

зростала за N15P15 порівняно з фоном без добрив на 0,2 г, в той час, як за 

N30P30 цей показник збільшувався на 1,2 г порівняно з N15P15. Подібна 

тенденція простежувалась і після соняшнику. Різниця між фоном без добрив 

та N15P15 склала 0,4 г, а між N15P15 та N30P30 – 1,0 г на користь останнього. 

Покращання показників структури врожайності зерна ячменю ярого за 

рахунок використання фонів живлення та регуляторів росту після різних 

попередників сприяло закономірному збільшенню зернової продуктивності 

рослин (табл. 4.3). 

Щодо регуляторів росту, то незалежно від фону живлення, найвищі 

показники забезпечував препарат Гумісол Плюс. Так, на фоні без добрив 

прибавка до контролю склала 0,93 т/га після попередника горох та 0,27 т/га 

після соняшнику, а до Сизаму – 0,19 та 0,08 т/га відповідно попередників. На 

помірному фоні живлення приріст врожайності зерна до контролю склав 

1,26 т/га після попередника горох та 0,36 т/га після соняшнику, а до Сизаму – 

0,37 т/га (після гороху) та 0,24 т/га (після соняшнику), а на фоні живлення 

N30P30 відповідно – 0,97 т/га (після гороху) та 0,62 (після соняшнику), а також 

0,32 т/га (після гороху) та 0,18 т/га (після соняшнику), відповідно. 

Серед попередників, прогнозовано, виділився горох, забезпечивши 

збільшення врожаю зерна на 4,02 % порівняно з соняшником. 
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Таблиця 4.3 

Вплив елементів технології виощування на урожайність зерна ячменю 

ярого сорту Східний, 2013–2016 рр. 

Попередник 

(фактор А) 

Застосування 

препарату 

(фактор С)
 

Урожайність зерна, т/га Прибавка  

2013 2014 2015 2016 середня ± % 

 

 

 

 

 

Горох  

Фон без добрив (фактор В) 

Контроль  2,14 3,25 2,47 2,50 2,59 – – 

Сизам 2,53 3,60 3,86 3,33 3,33 0,74 28,6 

Гумісол Плюс 2,62 3,73 4,25 3,48 3,52 0,93 35,9 

N15P15 

Контроль  2,32 3,55 3,19 2,98 3,01 – – 

Сизам 3,20 4,00 4,55 3,85 3,90 0,89 29,6 

Гумісол Плюс 3,26 4,12 5,50 4,20 4,27 1,26 41,9 

N30P30 

Контроль  2,98 3,75 4,25 3,63 3,65 – – 

Сизам 3,46 4,23 5,26 4,25 4,30 0,65 17,8 

Гумісол Плюс 3,51 4,31 6,05 4,61 4,62 0,97 26,6 

 

 

 

 

Соняшник  

Фон без добрив 

Контроль  1,80 2,76 2,93 2,47 2,49 – – 

Сизам 2,32 2,97 2,82 2,61 2,68 0,19 7,6 

Гумісол Плюс 2,39 3,21 2,69 2,75 2,76 0,27 10,8 

N15P15 

Контроль  2,55 2,94 3,78 2,97 3,06 – – 

Сизам 2,80 3,26 3,87 3,27 3,30 0,24 7,8 

Гумісол Плюс 2,95 3,28 4,04 3,41 3,42 0,36 11,8 

N30P30 

Контроль  3,24 3,44 4,14 3,50 3,58 – – 

Сизам 3,73 3,71 4,62 4,02 4,02 0,44 12,3 

Гумісол Плюс 3,80 3,83 5,03 4,14 4,20 0,62 17,3 
    НІР0,5 для фактору: А 

                                                В 

                                                С 

                                                  АВС 

0,7 

0,8 

0,4 

1,2 

0,7 

0,9 

0,5 

1,2 

1,0 

1,1 

0,7 

1,5 

0,8 

0,9 

0,5 

1,3 

0,7–1,0 

0,8–1,1 

0,4–0,7 

1,2–1,5 

– – 

 

Фони живлення сприяли істотному підвищенню врожайності не 

залежно від попередників. Так, найнижчою врожайність зерна була на фоні 
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без добрив, яка поступалася фону N15P15 на 16,2 % (після гороху) та на 22,9 % 

(після соняшнику). Порівняння результатів, отриманих на фоні без добрив та 

на фоні внесення N30P30 демонструє перевагу останнього на 40,9 % (після 

гороху) та на 43,8 % (після соняшнику). 

Отриманні результати досліджень переконливо демонструють більш 

істотніший вплив фонів живлення після попередника соняшник. Скоріш за 

все, це пов’язано із меншим вмістом поживних речовин у грунті після 

соняшнику ніж після гороху. 

Урожайність зерна ячменю ярого сорту Степовик суттєво залежала    

від варіанту застосування препаратів, фонів живлення та попередника 

(табл. 4.4). 

 Так, після попередника горох найвищі показники продуктивності були 

фоні живлення N30P30, забезпечивши прибавку порівняно з фоном живлення 

без добрив на: 0,93 т/га при використанні препарату Гумісол Плюс; 0,8 т/га – 

при використанні препарату Сизам та 0,66 т/га – на контрольному варіанті.  

Після попередника соняшник врожайність зерна ячменю ярого сорту 

Степовик також суттєво залежала від дози добрив та застосування препарату. 

Так, за використання Гумісолу Плюс найвища зернова продуктивність була 

на варіанті внесення N30P30, прибавка до контролю склала 1,04 т/га.  

В той же час, при використанні препарату Сизам найбільша прибавка 

до контролю по фону живлення була за N15P15 – 0,54 т/га. Тобто, дія 

препарату більше проявлялась на помірному фоні живлення. 

При порівнянні попередників між собою було встановлено, що зернова 

продуктивність ячменю ярого була найвищою після гороху. Так, приріст 

врожаю порівняно з попередником соняшник склав 0,64 т/га.  

При використанні мінеральних добрив, різниця між попередниками 

помітно скорочувалась. Так, на фоні живлення N30P30 після гороху отримано 

врожайність, яка перевищила аналогічний показник, але після попередника 

соняшник на 0,35 т/га, а за використання препарату Гумісол Плюс – на 
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0,02 т/га. 

Таблиця 4.4 

Вплив елементів технології виощування на урожайність зерна ячменю 

ярого сорту Степовик, 2013–2016 рр. 

Попередник 

(фактор А) 

Застосування 

препарату 

(фактор С)
 

Урожайність, т/га Прибавка  

2013 2014 2015 2016 середня ± % 

 

 

 

 

 

Горох  

Фон без добрив (фактор В) 

Контроль  2,34 3,22 2,92 2,80 2,82 - - 

Сизам 2,67 3,57 2,79 2,93 2,99 0,17 6,0 

Гумісол Плюс 2,74 3,59 3,35 3,20 3,22 0,40 14,2 

N15P15 

Контроль  2,50 3,36 2,96 2,94 2,94 - - 

Сизам 2,79 3,62 3,89 3,42 3,43 0,49 16,7 

Гумісол Плюс 2,90 3,77 4,37 3,60 3,66 0,72 24,5 

N30P30 

Контроль  2,79 3,39 4,29 3,45 3,48 - - 

Сизам 3,05 3,73 4,62 3,76 3,79 0,31 8,9 

Гумісол Плюс 3,12 3,78 5,57 4,13 4,15 0,67 19,3 

 

 

 

 

Соняшник  

Фон без добрив 

Контроль  1,93 2,44 2,20 2,15 2,18 - - 

Сизам 2,22 2,64 2,63 2,47 2,49 0,31 14,2 

Гумісол Плюс 2,27 2,72 2,97 2,60 2,64 0,46 21,1 

N15P15 

Контроль  2,15 2,59 2,96 2,50 2,55 - - 

Сизам 2,34 3,01 3,93 3,08 3,09 0,54 21,2 

Гумісол Плюс 2,50 3,23 3,99 3,20 3,23 0,68 26,7 

N30P30 

Контроль  3,10 2,86 3,45 3,11 3,13 - - 

Сизам 3,20 3,41 4,39 3,64 3,66 0,53 16,9 

Гумісол Плюс 3,40 3,41 5,65 4,16 4,17 1,04 33,2 
      НІР0,5 для фактору: А 

                                                В 

                                                С 

                                                  АВС 

0,5 

0,6 

0,3 

1,1 

0,7 

0,8 

0,5 

1,2 

0,9 

1,0 

0,7 

1,3 

0,8 

0,9 

0,5 

1,2 

0,5–0,9 

0,6–1,0 

0,3–0,7 

1,1–1,3 

– – 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що агротехнологічними 
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прийомами можна нівелювати негативну дію попередника. Оптимізація умов 

живлення дає можливість стабілізувати рівень зернової продуктивності, 

забезпечуючи підвищення ефективності вирощування ячменю ярого. 

 

4.2 Вплив агротехнологічних заходів на хімічний склад та якість 

зерна 

Важливе значення в агротехніці вирощування ярих зернових культур 

має не тільки зернова продуктивність рослин, але й її якість, яка перш за все, 

залежить від ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування та біологічних 

особливостей сорту. Проте, на якість зерна можна цілеспрямовано впливати 

шляхом застосування цілого ряду агротехнічних прийомів, особливо 

використанням регуляторів росту та оптимізацією системи мінерального  

живлення рослин. 

Застосування елементів технології, що вивчались на посівах ячменю 

ярого в агрокліматичних умовах східної частини Північного Степу позитивно 

впливає на показники якості зерна, покращуючи його хімічний склад. 

Так, вплив від внесення добрив після попередника горох на хімічний 

склад зерна ячменю ярого сорту Східний був наступним. На фоні без добрив 

вміст азоту при обробці насіння та обприскуванні посівівмікродобривом 

Сизам підвищувався порівняно з контрольним варіантом на 0,02 %, а при 

застосуванні регулятору росту Гумісол Плюс, навпаки, відмічалося зниження 

вмісту цього елементу на 0,04 %. Вміст фосфору при використанні препаратів 

збільшувався порівняно з контролем на 0,055 та 0,058 % відповідно. Відсоток 

калію у варіантах з препаратом Сизам перевищував контрольний на 0,009 %, 

а за використання Гумісолу Плюс був нижчим на 0,002 %. Найвища 

екстрактивність була у варіанті з Гумісолом Плюс, цей показник перевищив 

контроль на 5,8 %. Найнижчий вміст білка також було зафіксовано з цим же 

регулятором росту за вирощування ячменю ярого сорту Східний (табл. 4.5). 

На фоні живлення N15P15 краще себе продемонстрував препарат Сизам. 
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Було отримано найнижчий показник азоту (1,66 %), а як наслідок і білка 

(9,46 %) та найвищу екстрактивність (77,2 %). 

Таблиця 4.5 

Хімічний склад та якість зерна ячменю ярого сорту Східний залежно від 

агротехнічних заходів, середнє за 2013–2016 рр. 

Попередник 

(фактор А) 

Застосування 

препарату 

(фактор С)
 

Хімічний склад,  

% 

Показники якості 

зерна, % 

N P2O5 K2O екстрак-

тивність 

вміст 

білка  

 

 

 

 

 

Горох  

Фон без добрив (фактор В) 

Контроль  1,76 0,644 0,504 70,6 10,03 

Сизам 1,78 0,699 0,513 69,9 10,15 

Гумісол Плюс 1,72 0,702 0,502 76,4 9,80 

Фон N15P15 

Контроль  1,75 0,654 0,513 71,3 9,98 

Сизам 1,66 0,668 0,494 77,2 9,46 

Гумісол Плюс 1,70 0,696 0,533 76,8 9,69 

Фон N30P30 

Контроль  1,78 0,678 0,511 69,8 10,15 

Сизам 1,77 0,726 0,524 70,2 10,09 

Гумісол Плюс 1,81 0,712 0,533 68,1 10,34 

 

 

 

 

Соняшник  

Фон без добрив 

Контроль  1,74 0,632 0,501 72,0 9,89 

Сизам 1,76 0,654 0,509 70,1 10,05 

Гумісол Плюс 1,74 0,658 0,505 71,5 9,93 

Фон N15P15 

Контроль  1,71 0,645 0,489 75,3 9,78 

Сизам 1,74 0,670 0,490 71,4 9,94 

Гумісол Плюс 1,72 0,674 0,503 72,5 9,81 

Фон N30P30 

Контроль  1,77 0,658 0,499 69,8 10,11 

Сизам 1,79 0,679 0,512 68,3 10,22 

Гумісол Плюс 1,77 0,692 0,514 70,9 10,08 
          НІР0,5 для фактору: А 

                                                       В 

                                                       С 

                                                       АВС 

– – – 

1,1–1,4 

0,9–1,3 

0,8–1,2 

1,3–1,8 

0,1–0,4 

0,1–0,3 

0,1–0,2 

0,2–0,6 
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Збільшення дози мінеральних добрив після гороху сприяло 

поліпшенню показників якості зерна, порівняно з іншими фонами живлення. 

Проте, найкраще себе зарекомендував препарат Сизам, забезпечивши 

формування кращих показників серед інших варіантів на цьому фоні 

живлення. Так, вміст білка знизився порівняно з варіантом, де 

використовували Гумісол Плюс на 0,25 %, а з контрольним варіантом – на 

0,06 %. Екстрактивність зростала порівняно з варіантом застосування 

Гумісолу Плюс на 6,6 %, а порівняно з контролем – на 0,4 %.  

Регулятор росту Гумісол Плюс, за фону живлення N30P30 демонстрував 

найгірші показники якості. Так, вміст білка перевищував контрольний 

варіант на 0,19 %, а екстрактивність знижувалась порівняно з контролем на 

1,7 %. Виходячи з вище наведеного, можна зробити висновок, що 

застосування фону мінерального живлення N15P15 після попередника горох 

сприяє формуванню кращих показників якості зерна ячменю ярого.  

Після попередника соняшник найкращі пивоварні показники 

забезпечував також фон живлення N15P15, але, на відміну від попередника 

горох, найкращим варіантом виявився контрольний. Очевидно, це пов’язано 

зі збільшенням впливу препаратів, що вивчались на фізіологічні процеси 

рослин ячменю ярого сорту Східний. Серед препаратів, що вивчались 

найкращі показники якості зерна були при використанні Сизаму за фону 

живлення N15P15 – вміст білка склав 9,94 %, а екстрактивність – 71,4 %. 

Гумісол Плюс за цього фону живлення також формував найнижчий вміст 

білка – 9,81 %, та найвищу екстрактивність – 72,5 %. 

Сортові особливості ячменю ярого Степовик, який внесений до 

Державного реєстру сортів та гібридів як пивоварний, сприяли отриманню 

дещо кращих показників якості зерна порівняно із сортом Східний. Так, після 

попередника горох при внесенні N15P15 екстрактивність була найвищою за 

використання препарату Гумісол Плюс і склала 76,9 %, а вміст білка 

становив 9,1 %, що на 0,4 % нижче за контрольний варіант. Після 
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попередника соняшник застосування препарату Гумісол Плюс для обробки 

насіння та обприскування посівів також сприяло отриманню кращих 

показників якості зерна ячменю ярого (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Хімічний склад та якість зерна ячменю ярого сорту Степовик залежно 

від агротехнічних заходів, середнє за 2013–2016 рр. 

Попередник 

(фактор А) 

Застосування 

препарату 

(фактор С)
 

Хімічний склад,  

% 

Показники якості 

зерна, % 

N P2O5 K2O екстрак-

тивність 

вміст 

білка  

 

 

 

 

 

Горох  

Фон без добрив (фактор В) 

Контроль  1,75 0,727 0,559 70,3 10,00 

Сизам 1,76 0,692 0,486 70,3 10,03 

Гумісол Плюс 1,72 0,758 0,562 72,6 9,80 

Фон N15P15 

Контроль  1,67 0,733 0,557 74,0 9,50 

Сизам 1,74 0,744 0,554 70,7 9,90 

Гумісол Плюс 1,60 0,781 0,583 76,9 9,10 

Фон N30P30 

Контроль  1,77 0,752 0,539 70,0 10,08 

Сизам 1,79 0,756 0,478 65,5 10,21 

Гумісол Плюс 1,77 0,725 0,522 68,3 10,11 

 

 

 

 

Соняшник  

Фон без добрив 

Контроль  1,70 0,727 0,542 73,0 9,70 

Сизам 1,74 0,765 0,463 70,7 9,90 

Гумісол Плюс 1,72 0,603 0,491 72,5 9,83 

Фон N15P15 

Контроль  1,75 0,612 0,507 70,2 10,00 

Сизам 1,60 0,678 0,532 76,5 9,12 

Гумісол Плюс 1,58 0,691 0,478 78,0 9,03 

Фон N30P30 

Контроль  1,78 0,762 0,496 68,2 10,14 

Сизам 1,76 0,754 0,512 70,0 10,04 

Гумісол Плюс 1,77 0,732 0,531 68,2 10,11 
              НІР0,5 для фактору: А 

                                                         В 

                                                         С 

                                                         АВС 

– – – 

0,9–1,2 

0,7–1,0 

0,8–1,1 

1,2–1,6 

0,1–0,3 

0,1–0,2 

0,1–0,3 

0,2–0,5 

Так, екстрактивність склала 78,0 %, а вміст білка – 9,03 %. Серед всіх 
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варіантів досліду, незалежно від сорту ячменю ярого, це був найкращий 

варіант. 

Взагалі при вирощуванні ячменю ярого сорту Степовик за 

використання варіантів, які передбачені схемою досліду, простежується 

подібна динаміка, такаж як і в ячменю ярого сорту Східний. Мінеральне 

живлення та препарати, що вивчались, після попередника горох сприяли 

збільшенню вмісту азоту, що, в свою чергу, призводило до зростання 

білковості зерна. Хоча вміст білка на всіх варіантах був у допустимих межах 

для пивоварного ячменю, проте з погіршенням умов живлення, насамперед 

азотного, пивоварні показники суттєво поліпшувались незалежно від сорту. 

Порівняння сортів ячменю ярого Східний та Степовик демонструє 

суттєву перевагу сорту Степовик через його генетичну особливість. Тобто, 

сорт пивоварного напряму використання в нетипових умовах вирощування 

сировини для пивоваріння, за відповідних умов здатний сформувати зерно 

належної якості. Вміст білка у зерні ячменю ярого сорту Степовик була 

нижчою за сорт Східний на 0,43 %, а екстрактивність навпаки – вищою на 

0,8 %. 

 

Висновки до четвертого розділу 

Застосування запропонованих елементів технології на посівах ячменю 

ярого сортів Степовик та Східний протягом вегетації призвело до 

покращання показників структури врожайності, порівняно з контрольними 

варіантами досліду.  

Так, обробка насіння та обприскування посівів регулятором росту 

Гумісол Плюс ячменю ярого сорту Східний призвела до формування 

найбільшої довжини колосу – 11,6 см. Найбільша кількість зерен у колосі 

відмічалась після попередника горох за внесення мінеральних добрив N30P30 

та N15P15 і склала на обох варіантах по 17,8 штук.    

Покращання структурних показників урожаю відмічено також і в сорту 
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ячменю ярого Степовик. Так, найбільш ефективним було використання 

препаратів на фоні N30P30. Після попередника горох на цьому фоні живлення 

найбільший показник довжини колосу забезпечив препарат Гумісол Плюс 

(11,0 см), що перевищило контроль на 1,4 см. Кількість зерен у колосі 

збільшилась відносно контролю на 1,2 шт., маса 1000 зерен – на 2,3 г, а 

натура зерна – на 15,0 г/л. 

Покращання показників елементів структури колоса сприяло 

підвищенню врожайності зерна ячменю ярого. При порівнянні впливу 

попередників між собою було встановлено, що врожайність зерна ячменю 

ярого була більшою після попередника горох, прибавка до показника, 

отриманого після соняшнику склала 0,64 т/га.  

Виявлено, що при внесенні мінеральних добрив, різниця між 

попередниками скорочувалась. Так, на фоні N30P30 після попередника горох 

(порівняно з соняшником) врожайність перевищила на 0,35 т/га, тобто при 

збільшенні дози мінеральних добрив зменшується негативний вплив 

попередника. 

Північний Степ є нетиповою зоною для вирощування пивоварного 

ячменю, проте, застосування запропонованих елементів технології сприяє 

отриманню зерна відповідної якості. Додатковий вплив на якість зернової 

продукції забезпечує використання сортів відповідного цільового 

призначення. Так, сівба сорту ячменю ярого Степовик дозволила знизити 

вміст білка в зерні до 9,03 % з одночасним підвищенням екстрактивності до 

78,0 %. 

 

Основні наукові результати розділу 4 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [2, 6, 8, 10, 13–15, 29, 84, 

107, 122, 135].  
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РОЗДІЛ 5 

 

ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ПОСІВІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

 

Мінімалізація та спрощення технології вирощування, зокрема 

обробітку грунту та догляду за посівами, скорочення обсягів застосування 

пестицидів, а також недотримання технологічних умов вирощування культур 

призводять до виникнення епіфітотій, масового розвитку фітопатогенних 

організмів, і це відчутно позначається на кількісних та якісних показниках 

урожаю. Розвиток, розмноження та поширення комах-фітофагів, а також 

збудників хвороб залежать і регулюються кліматичними, грунтовими 

умовами та діяльністю людини (підбір сортів, сівозміна, застосування макро- 

та мікродобрив і регуляторів росту). 

Втрати врожаю близько 25–30 % в сільському господарстві, за даними 

Всесвітньої сільськогосподарської організації ООН (FАО), щорічно 

спричиняються неконтрольованим розвитком і поширенням хвороб, 

шкідників та бур’янів у посівах. Маючи високородючі ґрунти та кліматичні 

умови, сприятливі для розвитку сільськогосподарських культур в Україні 

аграрії можуть різко підвищити врожай польових культур за рахунок 

скорочення цих втрат. 

Загалом, посівам сільськогосподарських культур, а також вирощеній 

продукції рослинництва завдають шкоди понад 500 видів шкідників, 200 – 

збудників небезпечних хвороб та біля 300 – бур’янів. 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 [189, 190].  

У системі сучасного інтенсивного землеробства поступово зростають 

обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. Разом з цим стає 
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можливим збільшення втрат врожаю, спричинених шкідливими організмами 

в абсолютних і вартісних величинах. Закономірно зростає значення заходів, 

спрямованих на запобігання сільськогосподарським збиткам. Дослідження 

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. Важливим для 

забезпечення здорового фітосанітарного стану полів є дотримання 

оптимальних строків та способів сівби, а також норм висіву насіння 

сільськогосподарських культур. Завдяки цьому посіви культурних рослин 

здатні реалізовувати свій біологічний потенціал продуктивності [192–197].  

Проведені обстеження посівів щодо забур’яненості дослідного поля 

чітко виявили тенденцію до збільшення кількості бур’янів у посівах ячменю 

ярого в посушливі роки. Це обумовлюється тим, що культурні рослини, в 

умовах нестійкого зволоження, формують менш потужний стеблостій, який 

недостатньо пригнічує та гальмує розвиток бур’янів. 

При проведенні обстежень посівів ячменю ярого встановлено, що 

видовий склад бур’янів був представлений переважно такими видами: 

амброзія полинолиста (Ambrosia artemisifolia L.), щириця звичайна 

(Amaranthus retroflexus L.), осот польовий (Sonchus arvensis L.), берізка 

польова (Convolvulus arvensis L.), талабан польовий (Thlaspi arvense L.), 

мишій сизий та зелений (Setaria glauca L., S. viridis L.), а також плоскуха 

звичайна (Echinochloa crus-galli L.).  

Дослідженнями відмічено, що кількість однорічних бур’янів в окремі 

роки майже вдвічі переважала кількість багаторічних у посівах ячменю 

ярого. Так, у 2013 р. кількість однорічних бур’янів була більше за багаторічні 

на 0,2 шт./м
2
, у 2014 р. – на 0,6 шт./м

2
, а в 2015 р. – на 0,3 шт./м

2
. Формування 

щільного стеблостою у посівах ячменю ярого та посушливість клімату 

стримували розвиток бур’янів, кількість яких не перевищувала економічного 
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порогу шкодочинності, тому застосування гербіцидів було недоцільним 

(табл. 5.1).  

Таблиця 5.1 

Фітосанітарний стан у посівах ячменю ярого, 2013–2016 рр. 

Назва
 Роки  

2013 2014 2015 2016 середнє 

Кількість бур’янів, шт./м
2
 

Однорічні  0,6  1,1  0,7  0,7 0,8 

Багаторічні  0,4  0,5  0,3  0,5 0,4 

Шкідники, шт./м
2
, екз./колос, шт./100 помахів сачком 

Злакові мухи  6,5  9,4  7,9  7,7 7,9 

Хлібні жуки  0,5  2,5  1,4  1,7 1,5 

П’явиця  0,2  0,3 0,2  0,2 0,2 

Смугаста хлібна блоха  10,0  11,8  8,2  8,5 10,0 

Клоп шкідлива черепашка  0,3  0,7  0,5  0,4 0,5 
 

Зменшення  негативної дії шкідливих організмів на рослини ячменю 

ярого є одним із  важливих факторів нарощування обсягів виробництва зерна 

у нашій країні. Шкідники і хвороби супроводжують зернові культури від їх 

сівби до збирання врожаю. Немає такого органу рослини, який би не 

піддавався ризику пошкодження чи ураження. Результати їх атаки на 

рослини проявляються у вигляді нальотів, плямистoстей, перетворення 

колосся і зерна в сажкову масу, зниження продуктивності, загнивання, а то й 

повної загибелі рослин. На рівень втрат значною мірою впливають пoгoдні 

умови року, технoлoгія вирощування культури, імунні властивості сорту 

тощо [192–194].  

Зерновим колосовим культурам у Степу України та Донецькій області 

зокрема завдають шкоди понад 100 видів комах, три види кліщів, два – 

нематод та мишоподібні гризуни. Їхній видовий склад та шкідливість можуть 

помітно змінюватись залежно від культури та зони вирощування [197]. 

Дослідженнями встановлено, що домінуючими шкідниками в посівах ячменю 

ярого є ячмінна шведська муха (Oscinella pusilla Mg.), смугаста хлібна блішка 
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(Phyllotreta vittula Т.), гессенська муха (Mayetiola destructor S.), клоп 

шкідлива черепашка (Eurygaster integriceps Put.), п’явиця червоногруда 

(Oulema  melanopus L.), хлібний жук або кузька (Anisoplia austriaca Hrbst.). 

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, в період проведення 

досліджень, суха погода весняно-літнього періоду була несприятливою для 

масового розвитку і поширення шкідників у посівах ячменю ярого, тому 

економічний поріг шкодoчиннoсті (ЕПШ) не перевищував (у середньому за 

роки досліджень злакові мухи: 7,9 шт./100 помахів сачком; смугаста хлібна 

блоха – 10,0 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 наприкінці квітня, а масове – у травні. 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що розвиток та поширення 

шкідливих організмів у посівах ячменю ярого не перевищувало ЕПШ, що 

дало змогу уникнути хімічного методу захисту посівів та зекономити кошти 

(див. табл. 5.1.). 

Найпоширенішими і найбільш шкодочинними для рослин ячменю 

ярого в зоні Степу України є такі хвороби: кореневі гнилі (збудник – 

недосконалі гриби Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 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 sorokiniana (Sacc.) Shoem.) і сітчастий 

гельмінтоспоріоз (збудник – Helminthosporium teres Sacc.) [192, 195, 196].  

Відомо, що елементи технології вирощування, такі як попередники, 



107 

 

фони живлення та регулятори росту суттєво впливають на розвиток хвороб 

рослин ячменю ярого. Тому, ми проводили дослідження щодо впливу не 

тільки вище зазначених елементів на фітосанітарний стан посівів, а також з 

метою виявлення генетичної здатності сорту протистояти патогенам. 

Так, виявлено, що в посівах ячменю ярого сорту Східний фони 

живлення суттєво впливали на розвиток хвороб незалежно від попередника. 

Було виявлено пряму залежність між збільшенням дози добрив та 

підвищенням розвитку хвороб: за найбільшого фону живлення (N30P30) 

відсоток ураження кореневими гнилями був вищий за контроль на 3 %, 

борошнистої роси – на 2 %, темно-бурої плямистості – на 4 %, а сітчастого 

гельмінтоспоріозу – на 2 % (табл. 5.2). 

Використання препаратів, що вивчались, частково підсилювало 

генетичну здатність сорту ячменю ярого Східний протистояти хворобам. Так, 

при обробці насіння мікродобривом Сизам розвиток кореневих гнилей 

знижувався майже вдвічі порівняно з контролем, а додаткове обприскування 

посівів у фазі кущіння сприяло зниженню на 4 % ураження темно-бурою 

плямистістю та на 4–6 % – сітчастим гельмінтоспоріозом, порівняно з 

контролем. Пошкодження борошнистою росою на оброблених препаратом 

рослинах не виявлено.  

Регулятор росту Гумісол Плюс також сприяв зниженню розвитку 

фітопатогенів на рослинах ячменю ярого сорту Східний. Так, обробка 

насіння сприяла зменшенню ураження кореневими гнилями на 6–7 % 

порівняно з контролем. Обприскування посівів у фазі кущіння забезпечило 

зниження інтенсивності розвитку темно-бурої плямистості та сітчастого 

гельмінтоспоріозу на 4–8 % порівняно з контрольним варіантом.  

Не менш цікавим був вплив попередника на розвиток хвороб ячменю 

ярого сорту Східний. Очевидним є те, що горох, у процесі життєдіяльності 

бульбочкових бактерій, після себе залишає в ґрунті значну кількість азоту. 
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Таблиця 5.2 

Розвиток хвороб (%) на посівах ячменю ярого сорту Східний залежно від 

агротехнологічного заходу, середнє за 2013–2016 рр. 

Попередник 
Застосування 

препарату*
 

Кореневі 

гнилі 

Борош-

ниста 

роса 

Темно-бура 

плямистість 

Сітчастий 

гельмінто-

споріоз 

Горох 

Фон без добрив 

Контроль 10,0 5,0 20,1 20,2 

Сизам 5,2 0,0 16,3 12,0 

Гумісол Плюс 4,1 0,0 14,4 12,0 

N15P15 

Контроль 11,3 5,0 20,2 20,6 

Сизам 5,3 0,0 16,3 12,3 

Гумісол Плюс 5,0 0,0 16,1 12,0 

N30P30 

Контроль 13,0 7,2 24,0 22,2 

Сизам 7,1 0,0 20,2 18,5 

Гумісол Плюс 6,3 0,0 18,0 17,4 

Соняшник 

Фон без добрив 

Контроль 9,1 4,0 18,3 18,3 

Сизам 4,5 0,0 14,4 13,1 

Гумісол Плюс 4,3 0,0 12,2 11,3 

N15P15 

Контроль 9,4 4,0 18,4 18,5 

Сизам 4,6 0,0 15,0 14,2 

Гумісол Плюс 4,3 0,0 13,0 12,5 

N30P30 

Контроль 10,2 6,0 22,3 22,0 

Сизам 5,3 0,0 18,2 18,0 

Гумісол Плюс 5,3 0,0 18,0 18,0 

*Примітка. Тут і в наступних таблицях розділу: Сизам – обробка насіння 

(250 г/т) та обприскування посівів у фазі кущіння (250 г/га); Гумісол Плюс – 

обробка насіння (1 л/т) та обприскування посівів у фазі кущіння (3 л/га) 

 

З огляду на цей факт, висіяні після нього рослини ячменю ярого 

потрапляють у кращі умови щодо забезпеченості мінеральним живленням і 

більш інтенсивно, особливо на перших етапах органогенезу, розвиваються, 

то й для фітопатогенів формуються також більш сприятливі умови для їх 
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розвитку. Тому, нами було відмічено, що після попередника горох ураження 

рослин ячменю ярого збудниками хвороб більше ніж після попередника 

соняшник. 

Проведені нами обліки та спостереження на предмет ураженості 

збудниками хвороб рослин ячменю ярого сорту Степовик виявлено подібну 

до сорту Східний закономірність. Так, найбільше ураження рослин 

кореневими гнилями було на контрольних варіантах після попередника горох 

(табл. 5.3). 

Застосування препаратів знижувало ступінь ураження майже вдвічі, а 

за фону живлення N15P15 взагалі стримувало розвиток хвороби. Після 

попередника соняшник найвищий розвиток цього патогену був за внесення 

N30P30 (контроль – 10,1 %; Сизам – 5,1 %; Гумісол Плюс – 5,0 %).  

Сорт ячменю ярого Степовик виявився максимально стійким до 

збудника борошнистої роси в період досліджень. Так, ураженість рослин цим 

патогеном не була зафіксована незалежно від варіанту досліджень. 

Найбільший розвиток темно-бурої плямистості на рослинах ячменю 

ярого сорту Степовик було виявлено на контрольних варіантах після обох 

попередників при N30P30 (18,2–23,8 %). Найбільше стримування розвитку 

цього фітопатогену було при обробці насіння та обприскуванні посівів 

регулятором росту Гумісол Плюс, а ступінь ураження знижувався порівняно 

з контролем на 4–5 %. 

Найвищий відсоток ураження сітчастим гельмінтоспоріозом був також 

при N30P30 на контрольному варіанті після попередника горох і становив 

21,9 %). Використання препаратів сприяло посиленню стійкості рослин до 

цього збудника та забезпечувало зниження ступеня ураження. 

Порівняння сортів ячменю ярого між собою дає можливість 

констатувати, що сорт Степовик є більш стійким до збудників основних 

хвороб зони східної частини Північного Степу України порівняно із сортом 

Східний. 
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Таблиця 5.3 

Розвиток хвороб (%) на посівах ячменю ярого сорту Степовик залежно 

від агротехнологічних заходів, середнє за 2013–2016 рр. 

Попередник 
Застосування 

препарату 

Кореневі 

гнилі 

Борош-

ниста 

роса 

Темно-бура 

плямистість 

Сітчастий 

гельмін-

тоспоріоз 

Горох  

Фон без добрив 

Контроль 9,8 0,0 19,9 19,9 

Сизам 4,9 0,0 16,2 11,9 

Гумісол Плюс 4,0 0,0 14,2 11,9 

Фон N15P15 

Контроль 11,1 0,0 20,1 20,3 

Сизам 5,2 0,0 16,2 12,2 

Гумісол Плюс 4,9 0,0 16,0 11,9 

Фон N30P30 

Контроль 12,7 0,0 23,8 21,9 

Сизам 6,9 0,0 20,1 18,2 

Гумісол Плюс 6,2 0,0 17,8 17,2 

Соняшник  

Фон без добрив 

Контроль 9,0 0,0 18,2 18,1 

Сизам 4,4 0,0 14,1 12,9 

Гумісол Плюс 4,1 0,0 12,0 11,2 

Фон N15P15 

Контроль 9,1 0,0 18,3 18,2 

Сизам 4,3 0,0 14,7 14,0 

Гумісол Плюс 4,2 0,0 12,7 12,4 

Фон N30P30 

Контроль 10,1 0,0 22,1 21,7 

Сизам 5,1 0,0 17,9 17,8 

Гумісол Плюс 5,0 0,0 17,8 17,8 
 

Висновки до п’ятого розділу 

Проведений аналіз забур’яненості посівів ячменю ярого виявив, що 

кількість однорічних бур’янів, майже вдвічі переважала кількість 

багаторічних та збільшувалась на 0,3 шт./м
2
 (2013 р.), на 0,8 шт./м

2
 (2014 р.) 

та на 0,5 шт./м
2
 (2015 р.). Найбільшої шкоди посівам зернових культур 
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завдавали злакові мухи та хлібна блішка, чисельність яких становила: 

8,6 шт./100 помахів сачком та 10,0 шт./м
2
 відповідно. В ході фітосанітарного 

моніторингу було з’ясовано, що виявлені шкодочинні об’єкти не 

перевищували ЕПШ.  

Розвиток хвороб ячменю ярого суттєво залежав від застосування 

агротехнологічних заходів вирощування. Найбільше ураження рослин було 

при створенні більш сприятливих умов для росту та розвитку рослин 

протягом вегетації, тобто кращий попередник (горох), збільшення дози 

мінеральних добрив до N30P30. Застосування препаратів, що вивчались, 

сприяло підвищенню імунітету рослин та істотному зниженню ураження 

фітопатогенами. Так, у сорту ячменю ярого Степовик, на фоні без добрив, 

обробка насіння та обприскування посівів регулятором росту Гумісол Плюс 

сприяло зниженню ступеня ураження рослин порівняно з контрольним 

варіантом на 6,2 % (темно-бура плямистість) та на 6,9 % (сітчастий 

гельмінтоспоріоз). 

 

Основні наукові результати розділу 5 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [1, 14, 135]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ  ЯЧМЕНЮ 

ЯРОГО 

 

Аграрний сектор економіки будь-якої країни займає особливе місце і 

має низку особливостей. Найважливішою з них є те, що ведення виробництва 

органічно пов’язане з використанням землі та природного середовища. 

Сільське господарство засноване на використанні біологічних факторів 

рослин, що зумовлює розбіжність періоду виробництва з робочим періодом. 

Виробництво агропродукції дуже залежить від кліматичних умов і 

відрізняється  децентралізацією виробництва, що виражено в більшій мірі, 

ніж в інших галузях. Тобто, по суті, рівень розвитку сільського господарства 

багато в чому визначає рівень економічної безпеки країни. Важко знайти 

іншу галузь господарства, яка б так широко і багатовекторно впливала на 

економіку, соціальні відносини і стан навколишнього середовища.  

Порівняння продукції з ресурсами і витратами характеризує його 

результативність, яка виражається категорією – економічна ефективність 

виробництва.  

У працях багатьох учених суть ефективності полягає саме в досягненні 

максимальної кількості продукції за мінімальних витрат. Зокрема 

М. А. Голик підкреслює, що економічна ефективність сільського 

господарства полягає у виробництві максимальної кількості високоякісної 

продукції з одиниці площі за найменших витрат ресурсів з метою 

найповнішого задоволення потреб населення у продуктах харчування і 

промисловості, у сировині. 

 Підвищення ефективності виробництва означає, що на кожну одиницю 

витрат і застосованих ресурсів одержують більше продукції і доходу, що має 

значення для кожного окремо взятого сільськогосподарського підприємства 
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та для населення країни загалом. 

По-перше, чим менше праці і ресурсів витрачається на одиницю 

продукції, тим більше її можна одержати тими ж самими засобами, і 

продукція буде дешевшою. Отже, підвищення ефективності сприяє 

збільшенню обсягів виробництва продукції і повнішому задоволенню потреб 

населення. 

По-друге, ефективність сільськогосподарського виробництва 

безпосередньо впливає на рівень роздрібних цін на продукти харчування та 

товари широкого вжитку, виготовлені із сільськогосподарської сировини. 

Адже рівень цін тісно пов’язаний із суспільно необхідними витратами на 

виробництво продукції. Підвищення ефективності та зниження собівартості 

створюють умови для зниження роздрібних цін на ринку. 

По-третє, підвищення ефективності виробництва впливає на 

збільшення доходів та рентабельності сільськогосподарських підприємств. 

Чим більше вони виробляють і продають продукції, чим дешевше вона їм 

обходиться, тим вищі їхні прибутки, тим більше коштів вони зможуть 

виділити для розвитку виробництва, підвищення оплати праці та поліпшення 

соціальних умов. 

Розрахунки вказують на те, що вирощування ячменю ярого сорту 

Східний без добрив лише на фоні застосування препарату Сизам дозволяє 

підвищити рентабельність виробництва після попередника горох від 93,5 до 

144,6 %, а після попередника соняшник – від 86,1 до 102,1 % (табл. 6.1).  

Найнижчу собівартість 1 т зерна забезпечувало використання 

препарату Гумісол Плюс за фону живлення N15P15 після гороху – 1353,4 грн 

(що нижче за контроль на 535 грн, а після соняшнику цей варіант сприяв 

зниженню собівартості, порівняно з контролем, на 69,7 гривні. 

При обробці насіння та обприскуванні посівів регулятором росту 

Гумісол Плюс рентабельність виробництва зростала від 102,1 до 157,8 % 

залежно від попередника.  
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Таблиця 6.1 

Економічна ефективність застосування агротехнічних заходів на посівах 

ячменю ярого сорту Східний, середнє за 2013–2016 рр. 

Попередник 
Застосування 

препарату*
 

Урожай-

ність,  

т/га 

Собівар-

тість            

1 т зерна,         

грн 

Чистий 

прибуток,   

грн/га 

Рівень 

рента-

бельності, 

% 

 

 

 

 

 

Горох  

Фон без добрив 

Контроль  2,59 1808,5 4381,0 93,5 

Сизам 3,33 1430,6 6891,0 144,6 

Гумісол Плюс 3,52 1357,7 7541,0 157,8 

N15P15 

Контроль  3,01 1888,4 4851,0 85,3 

Сизам 3,90 1477,9 7886,0 136,8 

Гумісол Плюс 4,27 1353,4 9166,0 158,6 

N30P30 

Контроль  3,65 1831,2 6091,0 91,1 

Сизам 4,30 1573,0 8286,0 122,5 

Гумісол Плюс 4,62 1467,3 9391,0 138,5 

 

 

 

 

Соняшник  

Фон без добрив 

Контроль  2,49 1881,1 4031,0 86,1 

Сизам 2,68 1777,6 4616,0 96,9 

Гумісол Плюс 2,76 1731,5 4881,0 102,1 

N15P15 

Контроль  3,78 1503,7 7546,0 132,8 

Сизам 3,87 1489,4 7781,0 135,0 

Гумісол Плюс 4,03 1434,0 8326,0 144,1 

N30P30 

Контроль  3,58 1867,0 5846,0 87,5 

Сизам 4,02 1682,6 7306,0 108,0 

Гумісол Плюс 4,2 1614,0 7921,0 116,8 

*Примітка. Тут і в наступних таблицях розділу: Сизам – обробка насіння 

(250 г/т) та обприскування посівів у фазі кущіння (250 г/га); Гумісол Плюс – 

обробка насіння (1 л/т) та обприскування посівів у фазі кущіння (3 л/га) 

 

На фоні N15P15 найбільша рентабельність вирощування ячменю ярого 

сорту Східний отримана після попередника горох при внесенні Гумісолу 

Плюс (158,6 %), що виявилося на 85,9 % більше за контроль. Після 

попередника соняшник, рентабельність виробництва також була більшою за 
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використання препарату Гумісол Плюс, що на 8,5 % перевищило контроль. 

Фон живлення N30P30 забезпечував найвищі показники чистого 

прибутку, які  кращими були при використанні препарату Гумісол Плюс 

після попередника горох – 9391,0 грн/га, а після попередника соняшник – 

7921,0 грн/га та відповідало найбільшій рентабельності за рахунок суттєвого 

підвищення врожайності зерна. 

Аналогічна ситуація спостерігалася при вирощуванні ячменю ярого 

сорту Степовик, де показники рівня рентабельності після попередника горох 

на фоні без застосування добрив, за обробки насіння та обприскування 

посівів препаратами Сизам та Гумісол Плюс були вищими за контроль на 8,1 

та 22,7 %, а після попередника соняшник – 31,8 та 48,3 %, відповідно 

(табл. 6.2). 

На фоні удобрення N15P15 та N30P30 ячменю ярого сорту Степовик 

найвищими показники економічної ефективності були при застосуванні 

препаратів Сизам і Гумісол Плюс (від 33,7 до 80,4 % залежно від 

попередника).  

Порівняння попередників між собою демонструє цікавий факт. Після 

попередника горох, при вирощуванні ячменю ярого сорту Степовик, найвищі 

показники економічної ефективності забезпечив фон живлення без добрив, 

сформувавши найвищий показник рівня рентабельності (135,8 %), та 

найнижчу собівартість 1 тони зерна (1484,2 грн) серед всіх інших варіантів у 

досліді. А після соняшнику, найліпші показники економічної ефективності 

забезпечив фон живлення N30P30 у поєднанні з препаратом Гумісол Плюс для 

обробки насіння та обприскування посівів у фазі кущіння. 

Чистий прибуток після попередника горох мав наступні показники. На 

фоні без добрив за використання регулятора росту Гумісол Плюс був 

отриманий найвищий результат, який перевищив контрольний варіант на 

1305 грн/га, а варіант з обробкою насіння та обприскуванням посівів 

мікродобривом Сизам – на 790 грн/га. 
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Таблиця 6.2 

Економічна ефективність застосування агротехнічних заходів на посівах 

ячменю ярого сорту Степовик, середнє за 2013–2016 рр. 

Попередник 
Застосування 

препарату
 

Урожай-

ність,  

т/га 

Собівар-

тість            

1 т зерна,         

грн 

Чистий 

прибуток,    

грн/га 

Рівень 

рента-

бельності, 

% 

 

 

 

 

 

Горох  

Фон без добрив 

Контроль  2,82 1661,0 5186,0 110,7 

Сизам 2,99 1593,3 5701,0 119,7 

Гумісол Плюс 3,22 1484,2 6491,0 135,8 

Фон N15P15 

Контроль  2,94 1933,3 4606,0 81,0 

Сизам 3,43 1680,5 6241,0 108,3 

Гумісол Плюс 3,66 1579,0 7031,0 121,7 

Фон N30P30 

Контроль  3,48 1920,7 5496,0 82,2 

Сизам 3,79 1784,7 6501,0 96,1 

Гумісол Плюс 4,15 1633,5 7746,0 114,3 

 

 

 

 

Соняшник  

Фон без добрив 

Контроль  2,18 2148,6 2946,0 62,9 

Сизам 2,49 1913,3 3951,0 82,9 

Гумісол Плюс 2,64 1810,2 4461,0 93,3 

Фон N15P15 

Контроль  2,55 2229,0 3241,0 57,0 

Сизам 3,09 1865,4 5051,0 87,6 

Гумісол Плюс 3,23 1789,2 5526,0 95,6 

Фон N30P30 

Контроль  3,13 2135,5 4271,0 63,9 

Сизам 3,66 1848,1 6046,0 89,4 

Гумісол Плюс 4,17 1625,7 7816,0 115,3 

 

Фон N15P15 сприяв збільшенню чистого прибутку за Гумісолу Плюс на 

2425 грн/га (контроль) та на 790 грн/га (Сизам). 

На фоні живлення N30P30 також препарат Гумісол Плюс сприяв 
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одержанню найвищого показника чистого прибутку, забезпечивши прибавку 

відносно контролю на 2250 грн/га, та відносно Сизаму – 1245 грн/га. 

Після попередника соняшник чистий прибуток також був найвищим за 

використання регулятора росту Гумісол Плюс, який перевищив показник 

контрольного варанту та застосування мікродобрива Сизам за фонами 

живлення на: фон без добрив – 1515 грн/га та 510 грн/га, відповідно; N15P15 – 

2285 грн/га та 475 грн/га, відповідно; N30P30 – 3545 грн/га та 1770 грн/га, 

відповідно. 

Отже, на даному етапі досліджень, що підбивають підсумки польових 

експериментів, проведених упродовж 2013–2016 рр., можна із впевненістю 

говорити про правильність обраного напряму досліджень, адже всі 

випробувані елементи технологій вказують на позитивний механізм їхньої 

дії. Серед всіх інших, найбільший економічний ефект забезпечив варіант із 

застосуванням регулятора росту Гумісол Плюс залежно від попередника 

(сорт Східний – рівень рентабельності 158,6 %; сорт Степовик – рівень 

рентабельності 135,8 %).  

 

Висновки до шостого розділу 

Розрахунок економічної ефективності агротехнологічних заходів при 

вирощуванні ячменю ярого сортів Східний та Степовик демонструє значне 

поліпшення економічних показників.  

Застосування препаратів, що вивчались, залежно від фону живлення та 

попередника, підвищувало рівень рентабельності від 86,1 до 158,6 % у сорту 

Східний та від 62,9 до 135,8 % – у сорту Степовик відповідно. 

Найвищі економічні показники незалежно від сорту та попередника 

забезпечував фон живлення N15P15. Це пов’язано з більшою окупністю 

елементів живлення за рахунок оптимального поєднання росту й розвитку 

рослин з інтенсивністю перебігу фізіологічних процесів у рослинах і, як 

наслідок, підвищення врожайності зерна. 
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Правильний підбір технологічних рішень дозволяє нівелювати вплив 

попередника на розвиток рослин ячменю ярого в межах специфіки цільового 

використання вибраного сорту. 

Основні наукові результати розділу 6 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [2, 6, 8, 10, 13–15, 29, 84, 

107, 122, 135]. 
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РОЗДІЛ 7 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ 

ЯРОГО 

 

В умовах східної частини Північного Степу України традиційно ячмінь 

ярий вирощується в якості фуражної культури. Вважається, що грунтово-

кліматичні умови регіону сприяють накопиченню в зерні ячменю ярого білка 

на рівні 12–14 %. Для пивоварного ячменю необхідно, щоб кількість білка не 

перевищувала 10–11 %.  

З появою сорту ячменю ярого Степовик з’явилася ідея вирощування 

ячменю ярого для отримання пивоварної сировини. Багаторічними 

дослідженнями були сформовані агротехнологічні прийоми отримання зерна 

відповідної якості.  

Виробничу перевірку доцільності використання запропонованих 

агротехнологічних прийомів вирощування ячменю ярого проводили в ДП 

«ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» Великоновоселківського району 

Донецької області протягом 2018–2020 років. Попередниками ячменю 

ярого виступали горох та соняшник.  

Технологія загальноприйнята, окрім запропонованих 

агротехнологічних прийомів. На одному полі висівали 3 сорти ячменю 

ярого: Донецький 14 (контроль), Східний та Степовик за однією 

технологічною схемою, яка включала: передпосівне внесення N15Р15, 

обробку насіння препаратом Гумісол Плюс (1 л/т), обприскування посівів 

регулятором росту Гумісол Плюс (3 л/га) у фазі кущіння у баковій 

сумішші з пестицидами. Норма висіву насіння – 4,5 млн схожого 

насіння/га. 
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7.1 Біометричні показники рослин залежно від сортових 

особливостей 

Розвиток рослин різних сортів ячменю ярого в умовах східної 

частини Північного Степу суттєво залежав від сортових особливостей та 

від попередника, після якого висівали ячмінь ярий. 

До основних біометричних показників, які характеризують ступінь 

розвитку рослин на етапі фази кущіння відносяться висота рослин, 

коефіцієнт кущіння та кількість вторинних коренів, які сформувалися на 

кожній рослині (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 

Біометричні показники ячменю ярого наприкінці фази кущіння 

залежно від сортових особливостей, середнє за 2018–2020 рр. 

Сорт 

Висота 

рослин, 

см 

Коефіцієнт 

кущіння 

Кількість вторинних 

коренів, шт. на 1 

рослині 

Попередник горох 

Донецький 14 (контроль) 37,1 1,5 4,0 

Східний 37,8 1,9 4,7 

Степовик 37,4 1,7 4,3 

Попередник соняшник 

Донецький 14 (контроль) 34,3 1,3 4,0 

Східний  35,1 1,7 4,4 

Степовик 34,9 1,6 4,4 

 

Після попередника горох висота рослин різнилась між сортами 

ячменю ярого. Так, найнижчими були рослини у сорту Донецький 14, який 

виступав у якості контрольного варіанту. Найвищими рослини були у 

сорту Східний, які перевищили контроль на 0,7 см або 1,9 %. Середній 

показник висоти рослин був у сорту Степовик. Він дещо поступався сорту 

Східний, але перевищував Донецький 14 на 0,3 см.  
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Сорти донецької селекції відрізняються значною здатністю до 

кущіння, незалежно від умов року. В середньому за роки проведення 

досліджень за коефіцієнтом кущіння вирізнився сорт ячменю ярого 

Східний, який забезпечив формування цього показника на рівні 1,9, що 

перевищило контроль (сорт Донецький 14) на 0,4. Сорт Степовик дещо 

поступився сорту Східний, сформувавши коефіцієнт кущіння на рівні 1,7. 

За кількістю вторинних коренів на одній рослині також значно 

виділявся сорт Східний, збільшивши цей показник відносно сортів 

Донецький 14 та Степовик – на 0,7 та 0,4 шт. відповідно. 

У варіанті з попередником соняшник отримали дещо нижчі 

біометричні показники ніж після гороху. Так, висота рослин (35,1 см) була 

найбільшою у сорту Східний, що на 2,7 см нижче ніж після попередника 

горох. Проте, після соняшника різниця між сортами Східний та Степовик 

була меншою ніж після гороху та склала 0,2 см. 

За коефіцієнтом кущіння рослин сорти, висіяні після соняшнику 

також поступалися рослинам після гороху. Коефіцієнт кущіння рослин 

сорту Донецький 14 склав 1,3, що нижче на 0,2 ніж після гороху. Сорти 

Східний та Степовик сформували майже однаковий показник 1,7 та 1,6, 

відповідно. 

Розвиток кореневої системи рослин сортів ячменю ярого суттєво не 

залежав від попередників. Рослини сорту Донецький 14 формували 

однакову кількість вторинних коренів як після соняшнику, так і після 

гороху. Натомість рослини сорту Степовик, після соняшнику, навіть 

збільшили кількість вторинних коренів – прибавка за цим показником до 

попередника горох склала 0,1 штуки. 

Вплив попередників на генетичну здатність рослин до формування 

біометричних показників був суттєвим. У середньому за роки досліджень, 

за біометричними показниками виділилися нові сорти ячменю ярого 

Східний та Степовик, здатнісь яких адаптуватися до різних умов 
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вирощування була значно вищою ніж у сорту Донецький 14. 

 

7.2 Урожайність і якість зерна залежно від сортових 

особливостей та попередника 

Ячмінь ярий є однією з найпосухостійкіших зернових культур, тому 

його посіви займають друге місце серед колосових культур у зоні Степу 

України. Проте, врожайність зерна суттєво залежить від здатності окремих 

сортів формувати стабільний валовий збір продукції цієї культури.  

Не менш цікавим є напрям, за яким ячмінь ярий вирощують на 

пивоварні цілі. Проте, існує нагальна потреба у розробці технологічних 

елементів вирощування, які б забезпечували формування саме пивоварної 

якості отриманого зерна. 

Після попередника горох, у середньому за роки проведення 

досліджень, сорти ячменю ярого формували наступні показники 

врожайності зерна (табл. 7.2). 

Найнижчий рівень зернової продуктивності був у рослин сорту 

Донецький 14, врожайність зерна склала 3,02 т/га. Сорт ячменю ярого 

Східний сформував найбільшу врожайність зерна, яка перевищила 

контрольний варіант на 0,62 т/га. Сорт Степовик забезпечив врожайність 

3,58 т/га, яка виявилася вищою за контроль на 0,56 т/га та нижчою за сорт 

Східний на 0,06 т/га. 

Найважливішими показниками якості зерна для пивоваріння є маса 

1000 зерен, вміст білка та екстрактивність. В середньому за роки 

досліджень після попередника горох сорти ячменю ярого формували 

наступні показники якості. Так, у рослин сорту Донецький 14 маса 1000 

зерен становила 47,6 г, вміст білка – 14,2 %, а екстрактивність – 68,7 %. 

Тобто, за такими показниками отримане зерно не відповідало вимогам, які 

висуваються для пивоварного ячменю. 
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Таблиця 7.2 

Врожайність зерна та основні показники якості для пивоваріння ячменю 

ярого залежно від сортових особливостей,  

середнє за 2018–2020 рр. 

Сорт 

(фактор В) 

Урожайність, 

т/га 

Маса 1000 

зерен, г 

Вміст 

білка, % 

Екстрак-

тивність, % 

Попередник горох (фактор А) 

Донецький 14 (контроль) 3,02 47,6 14,2 68,7 

Східний  3,64 51,2 12,4 70,1 

Степовик 3,58 54,1 11,2 75,4 

Попередник соняшник 

Донецький 14 (контроль) 2,76 47,0 13,6 69,6 

Східний  3,49 50,8 11,5 72,5 

Степовик 3,47 54,0 10,1 75,9 

НІР0,5 для фактору: А 

                                        В 

                                        АВ 

0,6–0,9 

0,7–0,8 

0,8–1,2 

0,3–0,5 

0,4–0,7 

0,6–0,9 

0,1–0,2 

0,1–0,2 

0,2–0,3 

0,7–1,0 

0,6–0,9 

0,9–1,3 

 

Порівняння двох нових сортів ячменю ярого (Східний та Степовик) 

між собою дозволяє констатувати, що маса 1000 зерен сорту Степовик 

була найвищою, та склала 54,1 г, що на 2,9 % більше ніж у сорту Східний. 

Вміст білка був найнижчим у сорту Степовик (11,2 %), та відповідав 

вимогам, які висуваються до пивоварного ячменю. У сорту Східний цей 

показник склав 12,4 %. Екстрактивність вищою була у сорту Степовик, та 

переважала показник сорту Східний на 5,3 %, а сорт Донецький 14 – на 

6,7 %. 

Підсумовуючи показники якості зерна, які були отримані після 

попередника горох можна зробити висновок, що лише сорт Степовик 

відповідав пивоварним характеристикам, хоча показник вмісту білка був 

граничним. 

Після попередника соняшник суттєво знижувався рівень врожайності 

сортів ячменю ярого порівняно з горохом. Найвища врожайність була у 
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сорту Східний – 3,49 т/га, дещо поступався йому сорт Степовик, 

сформувавши рівень врожайності 3,47 т/га. Найнижчою зернова 

продуктивність рослин була у сорту Донецький 14 – 2,76 т/га. 

За показником маси 1000 зерен суттєво відрізнялися сорти Східний 

та Степовик, сформувавши його на рівні 50,8 та 54,0 г, відповідно.  

Найнижчим вміст білка був у сорту Степовик (10,1 %), що відповідав 

нормам для пивоварного ячменю. Екстрактивність була найвищою також у 

сортів Східний та Степовик. 

Порівняння впливу попередників на показники якості зерна дозволяє 

зробити висновок, що зменшення азотного живлення за рахунок 

використання соняшнику в якості попередника, покращує якісні 

характеристики продукції ячменю ярого. Генетична приналежність сорту 

Степовик до пивоварних сортів сприяла отриманню кращих показників 

якості зерна, які відповідають установленим вимогам.  

 

Висковки до сьомого розділу 

У середньому за роки досліджень, за формуванням біометричних 

показників виділилися нові сорти ячменю ярого Східний та Степовик, 

здатнісь яких адаптуватися до різних умов вирощування була значно 

вищою ніж у контрольного сорту Донецький 14. 

Після попередника горох найбільший рівень врожайності зерна 

сформував сорт ячменю ярого Східний (3,64 т/га), який перевищив 

контроль на 0,62 т/га. Після попередника соняшник урожайність сортів 

Східний та Степовик не значно різнилась між собою та була більшою за 

контроль (2,76 т/га) на 0,71–0,73 т/га. 

Виробнича перевірка запропонованих агротехнологічних прийомів 

вирощування ячменю ярого з метою отримання продукції відповідної 

якості для пивоварних цілей дозволила підтвердити отримані результати 

досліджень. Вирощування ячменю ярого сорту Степовик після 
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попередника соняшник з використанням регулятора росту Гумісол Плюс 

для обробки насіння та обприскування посівів у фазі кущіння сприяє 

формуванню зерна з показниками маси 1000 – 47,0 г, вмісту білка – 10,1 %, 

екстрактивності – 75,9 %. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення важливого наукового завдання, яке полягає в науковому 

обґрунтуванні і розробці агротехнологічних заходів підвищення зернової 

продуктивності рослин ячменю ярого з урахуванням варіювання погодних 

факторів, морфобіологічних особливостей сортів, їх реакції на попередники, 

застосування добрив і рістрегулюючих препаратів. 

1. Встановлено, що в східній частині Північного Степу України 

відбуваються кліматичні зміни, які проявляються у перманентному 

підвищенні температури повітря, зниженні її відносної вологості на фоні 

зростання нерівномірності надходження атмосферних опадів. Виявлено, що 

агрокліматичні умови за природним потенціалом родючості ґрунту, 

зволоженням, температурними і світловими ресурсами є сприятливими для 

росту, розвитку і реалізації потенціалу продуктивності ячменю ярого сортів 

Східний і Степовик, які за комплексом морфобіологічних ознак виявилися 

високоадаптованими до умов зони вирощування та реалізації продуктивного 

потенціалу для фуражних і пивоварних цілей використання відповідно. 

2. Встановлено, що найбільш сприятливі умови для проростання 

складаються за обробки насіння ячменю ярого сортів Східний і Степовик 

мікродобривом Сизам та регулятором росту Гумісол Плюс, позитивно 

впливаючи на польову схожість, яка підвищувалась на 1,7 % (без добрив), на 

3,6 % (на фоні N15P15) та на 2,4 % (за внесення N30P30) у сорту Східний після 

попередника горох, а після попередника соняшник відмічено зростання 

польової схожості на 1,9 %; 1,7 та 1,7 % відповідно. Використання згаданих 

препаратів забезпечило підвищення польової схожості у сорту Степовик 

після попередника горох – на 1,2 % (без добрив), на 2,9 % (на фоні N15P15) та 

на 2,2 % (за внесення N30P30), а після попередника соняшник – на 0,2 %; 1,4 та 

1,1 % відповідно. 
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3. Дослідженнями виявлено, що найбільший позитивний вплив на 

формування біометричних показників ячменю ярого впродовж вегетації 

здійснювало комплексне застосування регулятора росту Гумісол Плюс 

(передпосівна обробка насіння та обприскування вегетуючих посівів) на фоні 

N30P30, з мінімальним проявом впливу попередника, забезпечуючи 

формування максимального габітусу (висота рослин сягала 77,6 см) у посівах 

сорту Східний після попередника горох, коефіцієнта загального кущіння – 

3,27, а продуктивного – 1,07. Після попередника соняшник за аналогічної 

висоти рослин (77,6 см), відмічено суттєве зниження коефіцієнта загального 

кущіння – 2,91 на фоні незначного збільшення продуктивного (на 0,05). 

4. Відмічено, що застосування мінеральних добрив при вирощуванні 

ячменю ярого сприяло більш економному водоспоживанню рослинами 

ґрунтової вологи, при цьому виявлено відмінності у сортових особливостях 

та специфічний вплив попередника на цей показник. Так, коефіцієнт 

водоспоживання рослин на фоні внесення мінеральних добрив дозою N30P30 

після попередника горох у сорту Східний становив 811,0 м
3
/т, у сорту 

Степовик – 851,4 м
3
/т (на 4,9 % більше), а після попередника соняшник – 

781,6 м
3
/т (на 3,6 % менше) та 879,6 м

3
/т (на 3,3 % більше), відповідно. 

5. Виявлено, що стимуляція розвитку вторинної кореневої системи 

рослин ячменю ярого за внесення мінеральних добрив і застосування 

регулятору росту сприяє оптимізації процесів водоспоживання рослин і, як 

наслідок, поліпшує значення біометричних показників рослин. Так, 

найбільшу кількість вторинних коренів (1519,7 шт./м
2
) рослини ячменю 

ярого сорту Східний формували після попередника горох у варіанті 

комплексного застосування мінеральних добрив  дозою N30P30 та препарату 

Гумісол Плюс. У рослин сорту Степовик у аналогічному варіанті кількість 

вузлових коренів також була найбільшою – 1525,1 шт./м
2
, перевищивши 

показник сорту Східний лише на 0,4 %. 

6. Встановлено суттєвий позитивний вплив обробки насіння та посівів 
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ячменю ярого сорту Східний регулятором росту Гумісол Плюс на 

поліпшення елементів структури колоса, забезпечивши формування колоса 

довжиною 11,6 см. Найбільшу ж озерненість колоса мали рослини, які 

вирощували після попередника горох у варіанті внесення N30P30 та N15P15, де 

ці показники становили по 17,8 шт. зерен у колосі. Подібний вплив виявлено 

і в сорту Степовик. Проте, найбільш ефективним було використання 

препарату Гумісол Плюс лише на фоні N30P30, що сприяло формуванню 

колоса довжиною 11,0 см і перевищило показник контрольного варіанту на 

1,4 см (або 12,7 %). При цьому кількість зерен у колосі збільшилась на 1,2 

шт., маса 1000 зерен – на 2,3 г, а натура зерна – на 15,0 г/л, відносно 

контролю. 

7. Поліпшення показників структури врожайності закономірно 

сприяло підвищенню зернової продуктивності ячменю ярого. При порівнянні 

впливу попередників між собою було встановлено, що приріст врожаю зерна 

ячменю ярого був більшим після гороху, аніж після соняшнику та склав 0,64 

т/га. Виявлено, що за внесення мінеральних добрив, відбувається суттєве 

зменшення різниці в показниках зернової продуктивності між 

попередниками. Так, у варіанті досліду на фоні внесення N30P30 після гороху 

врожайність зерна ячменю перевищила аналогічний показник, отриманий 

після соняшнику на 0,35 т/га, тобто при збільшенні дози мінеральних добрив 

зменшується негативний вплив попередника на наступну культуру сівозміни. 

8.  Незважаючи на те, що Північний Степ є нетиповою зоною для 

вирощування пивоварного ячменю, все ж, застосування запропонованих 

елементів технології сприяє отриманню зерна, придатного для пивоваріння. 

Важливим при цьому є використання сортів відповідного цільового 

призначення, адже саме вирощування ячменю ярого сорту Степовик 

забезпечило зниження вмісту білка в зерні до 9,03 % з одночасним 

підвищенням його екстрактивності до 78,0 %. 

9.  Систематичним моніторингом забур’яненості посівів ячменю ярого 
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встановлено, що кількість однорічних бур’янів, майже вдвічі переважала 

кількість багаторічних, збільшуючись в окремі роки на: 0,3 шт./м
2
 (2013 р.), 

на 0,8 шт./м
2
 (2014 р.) та на 0,5 шт./м

2
 (2015 р.). Найбільшої шкоди посівам 

зернових культур завдавали злакові мухи та хлібна блішка, чисельність яких 

відповідно становила: 8,6 шт./100 помахів сачком та 10,0 шт./м
2
. В ході 

фітосанітарного моніторингу було з’ясовано, що виявлені шкодочинні 

об’єкти не перевищували ЕПШ. Більше ураження хворобами виявлено за 

сприятливих умов для росту та розвитку рослин, які забезпечує попередник 

горох та внесення N30P30. 

10. Відмічено суттєвий позитивний вплив застосування мікродобрива і 

регулятору росту, на підвищення імунної здатності рослин протистояти 

розвитку та поширенню хвороб, забезпечуючи істотне зниження рівня 

ураженості фітопатогенами. Так, у сорту ячменю ярого Степовик, на фоні без 

добрив, у варіанті обробки насіння та обприскування посівів регулятором 

росту Гумісол Плюс відмічено зниження ступеня ураження рослин темно-

бурою плямистістю та сітчастим гельмінтоспоріозом на 6,2 та на 6,9 % 

відповідно, порівняно з контрольним варіантом. 

11.  Оптимізація агротехнологічних заходів вирощування підвищувала 

рівень рентабельності від 86,1 до 158,6 % у сорту Східний та від 62,9 до 135,8 

% – у сорту Степовик відповідно. Найвищі економічні показники, незалежно 

від сорту та попередника, забезпечував фон живлення N15P15, що зумовлено 

більшою окупністю елементів живлення за рахунок підвищення врожайності 

зерна відповідної якості. 

12.  Результати виробничої перевірки та впровадження 

агротехнологічних заходів вирощування ячменю ярого свідчать, що за 

комплексним проявом господарсько-цінних ознак і морфобіологічних 

особливостей виділилися сорти ячменю ярого Східний та Степовик, які були 

більш адаптовані ніж сорт Донецький 14. Після попередника горох 

найбільший рівень врожайності зерна сформував сорт ячменю ярого Східний 
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(3,64 т/га), який перевищив показник зернової продуктивності сорту 

Донецький 14 на 0,62 т/га. Після попередника соняшник урожайність сортів 

Східний та Степовик не значно різнилась між собою перевищуючи контроль 

(2,76 т/га) на 0,71–0,73 т/га. Вирощування сорту ячменю ярого Степовик 

після попередника соняшник з використанням препарату Гумісол Плюс для 

обробки насіння та обприскування посівів у фазі кущіння сприяє отриманню 

зерна з показниками маси 1000 – 47,0 г, вмістом білка – 10,1 %, 

екстрактивністю – 75,9 %. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. В умовах недостатнього зволоження східної частини Північного 

Степу України на чорноземах звичайних ячмінь ярий вирощувати за 

технологією з використанням елементів, які передбачають: сівбу після 

попередника горох на фоні передпосівного внесення мінеральних добрив 

дозою N15P15, а після соняшнику – N30P30; здійснювати передпосівну обробку 

насіння регулятором росту Гумісол Плюс (1 л/т) або мікродобривом Сизам 

(250 г/т) з наступним обприскуванням рослин у фазі кущіння препаратом 

Гумісол Плюс (3 л/га) або Сизам (250 г/га), що забезпечує формування 

врожайності не нижче 3,5–4,2 т/га зерна необхідного цільового призначення з 

високими показниками якості та економічної ефективності виробництва. 

2. Для найповнішої реалізації потенційної продуктивності ячменю 

ярого впроваджувати у виробництво внесені до Державного реєстру України 

сорти згідно цільового напряму використання: для фуражних цілей – сорт 

Східний (патент № 120027), а для пивоварних цілей – сорт Степовик 

(патент № 120028). 

3. З метою найбільш раціонального використання рослинами поживних 

речовин та оптимізації виробничих витрат застосовувати спосіб вирощування 

зернових культур з використанням мікродобрив, стимуляторів росту та 

мінеральних добрив (патент на корисну модель № 103811). 
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Додаток А 

Агрометеорологічні показники за 2013–2016 рр., (за даними Донецького ОЦГ) 

Показники 
Місяць 

ІІІ IV V VI VII 

Температура повітря, ºС 

Середньобагаторічний показник -0,5 8,9 15,6 19,3 21,2 

2013 рік 1,2 11,5 20,5 21,8 21,8 

2014 рік 5,2 9,7 18,9 16,6 22,7 

2015 рік 3,5 8,8 15,9 20,9 22,3 

2016 рік 4,3 12,3 15,6 20,9 23,1 

Середнє 3,6 10,6 17,7 20,1 22,5 

Відхилення, ± 4,1 1,7 2,1 0,8 1,3 

Кількість опадів, мм 

Середньобагаторічний показник 35,0 39,0 56,0 56,0 51,0 

2013 рік 68,9 9,6 27,3 100,9 17,6 

2014 рік 24,3 32,8 77,8 141,5 12,6 

2015 рік 32,3 93,3 34,7 95,5 12,1 

2016 рік 60,7 47,9 75,6 116,9 12,4 

Середнє 46,6 45,9 53,9 113,7 13,7 

Відхилення, ± 11,6 6,9 -2,2 57,7 -37,3 

Середня відносна вологість повітря, % 

Середньобагаторічний показник 71,0 53,0 46,0 46,0 47,0 

2013 рік 82,8 45,8 51,5 83,2 51,2 

2014 рік 83 68,2 65,3 90,2 53,1 

2015 рік 86 92,3 58,4 65,3 52 

2016 рік 94 67,8 73,4 88,1 51,6 

Середнє 86,5 68,5 62,2 81,7 52,0 

Відхилення, ± 15,5 15,5 16,2 35,7 5,0 
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Додаток Б 

Біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Східний на початку фази виходу в трубку 

П
о
п

ер
ед

н
и

к
 

В
ар

іа
н

т 

Висота рослин, см Кількість вузлових коренів, шт./м
2
 Кількість пагонів, кущіння, шт./м

2
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р
ед

н
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Г
о
р
о
х
 

Фон без добрив 

1
* 

31,1 33,2 32,6 32,7 32,4 1370,0 1379,6 1375,8 1375,4 1375,2 968,7 982,4 975,5 971,0 974,4 

2
* 

32,4 34,1 33,5 34,4 33,6 1470,2 1483,2 1479,0 1480,8 1478,3 1117,4 1124,6 1122,2 1120,2 1121,1 

3
* 

33,2 34,9 34,5 33,8 34,1 1460,2 1474,8 1470,3 1471,1 1469,1 1118,4 1125,5 1122,9 1126,8 1123,4 

N15P15 

1
* 

40,8 42,6 41,5 41,1 41,5 1380,2 1388,7 1385,4 1381,7 1384,0 1047,1 1054,2 1050,8 1051,9 1051,0 

2
* 

40,2 42,4 41,6 41,4 41,4 1494,5 1501,3 1498,2 1496,4 1497,6 1234,2 1241,4 1239,5 1236,9 1238,0 

3
* 

40,9 42,9 41,8 42,4 42,0 1492,1 1503,4 1499,2 1497,3 1498,0 1240,1 1249,5 1245,9 1245,3 1245,2 

N30P30 

1
* 

42,1 43,9 43,3 43,5 43,2 1397,2 1405,4 1402,7 1399,1 1401,1 1100,1 1106,9 1104,5 1100,9 1103,1 

2
* 

42,9 45,8 45,2 44,9 44,7 1506,3 1515,9 1511,4 1507,6 1510,3 1327,8 1339,1 1332,2 1331,3 1332,6 

3
* 

43,1 46,6 44,2 44,1 44,5 1511,4 1523,7 1521,9 1521,8 1519,7 1364,3 1384,2 1378,5 1389,4 1379,1 

С
о

н
яш

н
и

к
  

Фон без добрив 

1
* 

29,4 30,8 30,2 30,0 30,1 1117,5 1127,3 1122,8 1118,0 1121,4 890,1 901,3 892,2 897,2 895,2 

2
* 

30,8 31,9 31,7 31,6 31,5 1186,8 1192,5 1190,1 1188,2 1189,4 1096,8 1110,7 1109,2 1108,5 1106,3 

3
* 

30,7 31,9 31,6 31,0 31,3 1198,7 1204,4 1201,1 1200,6 1201,2 1105,1 1121,4 1111,5 1112,4 1112,6 

N15P15 

1
* 

31,9 34,1 33,9 34,1 33,5 1181,4 1187,5 1185,7 1184,2 1184,7 943,1 959,6 958,9 948,4 952,5 

2
* 

33,2 35,3 34,2 33,7 34,1 1216,1 1219,5 1218,1 1216,5 1217,3 1174,7 1195,2 1187,7 1176,0 1183,4 

3
* 

33,4 35,2 34,6 34,0 34,3 1222,6 122,4 1223,9 1223,1 1223,5 1204,2 1219,8 1215,6 1214,0 1213,4 

N30P30 

1
* 

36,3 37,9 37,0 37,2 37,1 1239,8 1243,9 1242,1 1239,4 1241,3 1154,9 1168,9 1160,5 1161,3 1161,4 

2
* 

37,5 39,2 38,6 38,7 38,5 1267,4 1270,1 1269,7 1268,8 1269,0 1220,1 1235,8 1228,4 1234,5 1229,7 

3
* 

37,3 39,3 38,6 38,4 38,4 1267,3 1271,9 1270,8 1271,6 1270,4 1280,1 1292,6 1284,7 1289,8 1286,8 

*Примітка. Тут і в наступних таблицях: 1. Контроль; 2. Сизам – обробка насіння (250 г/т) та обприскування посівів у фазі кущіння (250 г/га); 3. 

Гумісол Плюс – обробка насіння (1 л/т) та обприскування посівів у фазі кущіння (3 л/га) 

1
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Додаток В 

Біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Степовик на початку фази виходу в трубку 

П
о
п

ер
ед

н
и

к
 

В
ар

іа
н

т 

Висота рослин, см Кількість вузлових коренів, шт./м
2
 Кількість пагонів, кущіння, шт./м

2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

се
р
ед

н
є 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

се
р
ед

н
є 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

се
р
ед

н
є 

Г
о
р
о
х
 

Фон без добрив 

1
* 

28,8 31,0 30,4 30,6 30,2 1377,1 1387,5 1383,6 1380,6 1382,2 1022,1 1029,2 1026,9 1026,2 1026,1 

2
* 

29,8 32,9 31,2 32,1 31,5 1475,2 1486,3 1482,9 1482,4 1481,7 1189,3 1197,8 1195,3 1195,6 1194,5 

3
* 

29,2 33,2 32,7 32,9 32,0 1476,4 1487,1 1482,7 1477,8 1481,0 1189,9 1198,2 1194,9 1192,6 1193,9 

N15P15 

1
* 

38,1 40,3 39,8 39,0 39,3 1385,1 1394,3 1391,2 1390,2 1390,2 1132,8 1139,6 1138,2 1138,6 1137,3 

2
* 

38,1 41,2 40,1 39,8 39,8 1455,2 1463,2 1460,3 1457,7 1459,1 1312,2 1320,1 1317,8 1315,5 1316,4 

3
* 

38,5 41,7 40,9 39,7 40,2 1458,5 1467,2 1464,5 1464,2 1463,6 1314,2 1322,7 1319,9 1315,2 1318,0 

N30P30 

1
* 

40,1 43,1 41,5 40,9 41,4 1437,6 1447,3 1440,2 1438,9 1441,0 1217,4 1226,1 1221,5 1222,2 1221,8 

2
* 

41,3 43,9 43,2 42,8 42,8 1518,8 1527,6 1522,6 1522,2 1522,8 1397,3 1406,5 1402,9 1402,1 1402,2 

3
* 

41,9 43,6 42,9 42,4 42,7 1520,3 1528,4 1525,9 1525,8 1525,1 1390,2 1405,9 1402,3 1401,2 1399,9 

С
о

н
яш

н
и

к
  

Фон без добрив 

1
* 

26,9 29,1 28,7 28,5 28,3 1097,3 1104,7 1100,9 1098,7 1100,4 990,1 1001,9 996,4 994,0 995,6 

2
* 

27,2 29,3 29,6 29,1 28,8 1150,7 1164,9 1160,6 1161,0 1159,3 1180,2 1193,1 1189,2 1182,3 1186,2 

3
* 

27,5 30,7 29,8 28,0 29,0 1160,2 1173,1 1169,4 1169,7 1168,1 1187,4 1196,4 1193,1 1191,1 1192,0 

N15P15 

1
* 

30,2 32,4 31,9 29,9 31,1 1180,2 1195,1 1191,1 1190,4 1189,2 1077,4 1085,8 1083,1 1084,1 1082,6 

2
* 

28,1 34,2 33,5 32,2 32,0 1217,2 1225,5 1220,9 1218,4 1220,5 1307,3 1315,3 1312,1 1310,1 1311,2 

3
* 

30,1 33,9 32,5 32,7 32,3 1219,3 1227,4 1223,2 1221,3 1222,8 1298,9 1309,5 1305,7 1303,5 1304,4 

N30P30 

1
* 

32,1 36,1 35,9 34,7 34,7 1234,5 1243,7 1238,9 1237,3 1238,6 1228,2 1236,3 1232,9 1231,8 1232,3 

2
* 

32,4 37,9 35,8 36,3 35,6 1280,3 1289,4 1285,1 1282,4 1284,3 1395,2 1405,2 1401,3 1399,9 1400,4 

3
* 

32,7 38,6 36,4 36,3 36,0 1282,9 1294,2 1289,9 1291,0 1289,5 1390,1 1399,4 1395,9 1394,6 1395,0 

 1
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Додаток Г 

Біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Східний у фазі воскової стиглості 

П
о

п
ер

ед
н

и
к
 

В
ар

іа
н

т 

Кількість стебел, шт./м2 Коефіцієнт кущіння 

2013 2014 2015 2016 середнє 2013 2014 2015 2016 середнє 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

Г
о

р
о
х
 

Фон без добрив 

1* 991,1 446,2 1002,7 457,3 999,7 453,3 998,5 447,2 998,0 451,0 2,20 0,99 2,23 1,02 2,22 1,01 2,22 0,99 2,22 1,00 

2* 1080,2 455,3 1095,7 465,1 1092,1 462,1 1091,2 456,3 1089,8 459,7 2,40 1,01 2,43 1,03 2,42 1,03 2,42 1,01 2,42 1,02 

3* 1101,2 454,2 1109,8 469,8 1105,8 462,7 1104,0 457,7 1105,2 461,1 2,45 1,01 2,47 1,04 2,46 1,03 2,45 1,02 2,46 1,02 

N15P15 

1* 1160,7 397,7 1171,7 403,6 1168,1 401,1 1165,5 397,6 1166,5 400,0 2,58 0,88 2,60 1,01 2,60 1,00 2,59 0,99 2,59 1,02 

2* 1290,7 457,8 1306,7 472,6 1302,1 464,9 1296,5 459,1 1299,0 463,6 2,87 1,02 2,90 1,05 2,89 1,03 2,88 1,02 2,89 1,03 

3* 1315,2 461,6 1327,1 475,8 1322,1 470,2 1317,6 469,6 1320,5 469,3 2,92 1,03 2,95 1,06 2,94 1,04 2,93 1,04 2,93 1,04 

N30P30 

1* 1345,6 460,1 1359,8 470,3 1352,8 466,1 1346,2 461,9 1351,1 464,6 2,99 1,02 3,02 1,05 3,00 1,04 2,99 1,03 3,00 1,03 

2* 1457,8 470,3 1471,6 486,4 1465,1 479,6 1459,5 476,1 1463,5 478,1 3,24 1,05 3,27 1,08 3,26 1,07 3,24 1,06 3,25 1,06 

3* 1464,7 478,3 1478,8 491,1 1471,7 484,2 1465,6 480,4 1470,2 483,5 3,25 1,06 3,29 1,09 3,27 1,08 3,26 1,07 3,27 1,07 

С
о

н
я
ш

н
и

к
  

Фон без добрив 

1* 878,3 441,6 887,5 453,9 884,1 450,6 882,1 449,9 883,0 449,0 1,95 0,98 1,97 1,01 1,96 1,00 1,96 1,00 1,96 1,00 

2* 960,8 450,1 975,8 461,2 970,1 457,3 967,3 457,4 968,5 456,5 2,14 1,00 2,17 1,02 2,16 1,02 2,15 1,02 2,15 1,01 

3* 963,6 453,8 976,8 467,5 971,4 461,3 969,4 458,2 970,3 460,2 2,14 1,01 2,17 1,04 2,16 1,02 2,15 1,02 2,16 1,02 

N15P15 

1* 1068,3 451,6 1078,9 464,8 1075,7 460,9 1076,7 462,3 1074,9 459,9 2,37 1,00 2,40 1,03 2,39 1,02 2,39 1,03 2,39 1,02 

2* 1117,6 460,1 1128,9 472,2 1123,7 467,3 1118,2 464,8 1122,1 466,1 2,48 1,02 2,51 1,05 2,50 1,04 2,48 1,03 2,49 1,04 

3* 1120,3 459,7 1130,5 471,9 1126,1 467,8 1123,1 467,4 1125,0 466,7 2,49 1,02 2,51 1,05 2,50 1,04 2,50 1,04 2,50 1,04 

N30P30 

1* 1105,2 457,8 1117,6 469,9 1112,3 464,6 1109,3 460,1 1111,1 463,1 2,46 1,02 2,48 1,04 2,47 1,03 2,47 1,02 2,47 1,03 

2* 1297,2 490,2 1307,5 500,3 1302,3 496,6 1299,4 493,7 1301,6 495,2 2,88 1,09 2,90 1,11 2,89 1,10 2,89 1,10 2,89 1,10 

3* 1302,4 497,5 1314,9 509,8 1310,2 505,2 1309,3 502,3 1309,2 503,7 2,89 1,10 2,92 1,13 2,91 1,12 2,91 1,12 2,91 1,12 
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Додаток Д 

Біометричні показники ячменю ярого сорту Степовик у фазі воскової стиглості 

П
о

п
ер

ед
н

и
к
 

В
ар

іа
н

т 

Кількість стебел, шт./м2 Коефіцієнт кущіння 

2013 2014 2015 2016 середнє 2013 2014 2015 2016 середнє 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

за
га

л
. 

п
р

о
д

. 

Г
о

р
о
х
 

Фон без добрив 

1* 950,1 451,3 962,1 462,2 956,8 458,4 856,2 456,5 956,3 457,1 2,11 1,00 2,14 1,03 2,13 1,02 2,12 1,01 2,13 1,02 

2* 1068,3 472,5 1079,8 485,8 1075,6 480,1 1074,3 477,6 1074,5 479,0 2,37 1,05 2,40 1,08 2,39 1,07 2,39 1,06 2,39 1,06 

3* 1071,5 476,3 1084,5 487,9 1079,3 482,8 1077,5 478,2 1078,2 481,3 2,38 1,06 2,41 1,08 2,40 1,07 2,39 1,06 2,40 1,07 

N15P15 

1* 1002,7 453,1 1014,7 468,9 1009,5 462,6 1007,1 456,2 1008,5 460,2 2,23 1,01 2,25 1,04 2,24 1,03 2,23 1,02 2,24 1,02 

2* 1204,4 466,2 1215,8 478,4 1212,2 473,2 1208,0 468,2 1210,1 471,5 2,68 1,04 2,70 1,06 2,69 1,05 2,68 1,04 2,69 1,05 

3* 1210,1 472,1 1218,8 484,6 1215,1 480,2 1214,0 479,1 1214,5 479,0 2.69 1,05 2,71 1,08 2,70 1,07 2,70 1,06 2,70 1,06 

N30P30 

1* 1138,4 481,3 1149,7 495,2 1144,6 489,4 1140,1 487,3 1143,2 488,3 2,53 1.07 2,55 1,10 2,54 1,09 2,53 1,08 2,54 1,09 

2* 1271,4 494,8 1285,6 508,8 1280,7 502,6 1278,7 501,4 1279,1 501,9 2,83 1,10 2,86 1,13 2,85 1,12 2,84 1,11 2,84 1,12 

3* 1276,1 506,5 1286,1 519,6 1280,9 514,1 1276,9 511,0 1280,0 512,8 2,84 1,13 2,86 1,15 2,85 1,14 2,84 1,14 2,84 1,14 

С
о

н
я
ш

н
и

к
  

Фон без добрив 

1* 990,2 445,2 1003,3 457,4 998,7 452,1 995,8 445,3 997,0 450,0 2,20 0,99 2,23 1,02 2,21 1,00 2,21 0,99 2,22 1,00 

2* 1113,6 447,3 1124,6 459,7 1120,4 456,3 1118,2 453,1 1119,2 454,1 2,47 0,99 2,50 1,02 2,49 1,01 2,48 1,01 2,49 1,01 

3* 1120,3 453,9 1130,9 468,1 1126,8 461,4 1124,0 460,2 1125,5 460,9 2,49 1,01 2,51 1,04 2,50 1,03 2,50 1,02 2,50 1,02 

N15P15 

1* 1178,3 465,6 1191,2 478,9 1185,7 472,1 1182,0 469,0 1184,3 471,4 2,62 1,03 2,65 1,06 2,63 1,05 2,62 1,04 2,63 1,05 

2* 1300,1 490,1 1312,7 502,3 1306,8 496,2 1304,4 492,6 1306,0 495,3 2,89 1,09 2,92 1,12 2,90 1,10 2,90 1,09 2,90 1,10 

3* 1314,7 493,2 1327,3 507,5 1322,3 502,1 1317,7 498,0 1320,5 500,2 2,92 1,10 2,95 1,13 2,94 1,16 2,93 1,11 2,93 1,11 

N30P30 

1* 1268,9 490,2 1283,2 497,8 1277,7 494,8 1276,2 494,0 1276,5 494,2 2,82 1,09 2,85 1,11 2,84 1,10 2,84 1,10 2,84 1,10 

2* 1372,6 510,3 1388,5 519,8 1382,1 516,2 1380,4 516,1 1380,9 515,6 3,05 1,13 3,09 1,16 3,07 1,15 3,07 1,15 3,07 1,15 

3* 1379,8 516,7 1389,8 526,8 1386,7 523,6 1385,7 517,7 1385,5 521,2 3,07 1,15 3,09 1,17 3,08 1,16 3,08 1,15 3,08 1,16 

 

 

 

1
57

 



158 

 

Додаток Е 

Елементи структури урожаю залежно від агротехнологічних заходів на посівах ячменю ярого сорту Східний 

В
ар

іа
н

т 

Довжина колоса, см Кількість зерен у колосі, шт. Маса 1000 зерен, г Натура зерна,  г/л 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

се
р

ед
н

є 

2
0

1
3
 

2
0

1
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0

1
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0

1
6
 

се
р

ед
н

є 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
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2
0

1
6
 

се
р

ед
н

є 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

се
р

ед
н

є 

Попередник горох 

Фон без добрив 

1* 8,6 9,4 9,2 9,2 9,1 11,1 11,9 11,7 11,7 11,6 49,0 50,1 49,6 49,3 49,5 650,1 658,1 656,4 652,2 654,2 

2* 9,0 10,0 9,5 9,9 9,6 14,1 14,9 14,6 14,4 14,5 49,6 50,4 50,1 49,9 50,0 652,2 662,8 660,1 661,7 659,2 

3* 9,4 10,0 9,9 9,9 9,8 14,6 15,3 15,1 15,0 15,0 50,5 51,3 50,9 50,9 50,9 657,1 662,9 662,1 657,9 660,0 

N15P15 

1* 9,2 10,0 9,8 9,4  9,6 12,5 13,4 13,1 13,0 13,0 49,8 50,8 50,6 50,4 50,4 652,1 662,9 659,3 662,1 658,9 

2* 9,6 10,2 10,0 9,8 9,9 16,0 16,9 16,6 16,1 16,4 50,8 51,8 51,5 51,1 51,3 658,5 667,1 663,2 659,6 662,1 

3* 9,6 10,3 10,1 10,0 10,0 17,4 18,1 17,8 17,9 17,8 50,6 51,7 51,4 50,7 51,1 655,4 667,1 661,9 656,4 660,2 

N30P30 

1* 9,9 10,4 10,3 10,2 10,2 15,0 15,9 15,5 15,2 15,4 46,8 53,2 52,0 52,0 51,0 661,6 669,4 667,6 667,0 666,4 

2* 11,0 11,7 11,5 11,4 11,4 16,4 17,3 17,0 16,9 16,9 50,1 56,2 54,3 52,2 53,2 662,0 672,3 674,1 670,8 669,8 

3* 11,1 12,1 11,8 11,4 11,6 17,1 18,3 18,0 17,8 17,8 49,8 55,6 54,8 54,6 53,7 664,3 675,8 672,2 668,9 670,3 

Попередник соняшник 

Фон без добрив 

1* 7,0 8,1 7,6 7,3 7,5 10,8 11,9 11,5 11,0 11,3 48,6 49,8 49,4 48,6 49,1 650,2 660,6 657,4 653,4 655,3 

2* 7,7 8,9 8,5 8,1 8,3 11,2 12,4 12,0 11,4 11,8 49,1 50,3 50,0 49,4 49,7 651,1 661,2 658,1 653,6 656,0 

3* 7,6 8,5 8,4 7,9 8,1 11,4 12,5 12,2 11,9 12,0 49,2 50,5 50,1 49,8 49,9 652,4 663,7 659,6 653,1 657,2 

N15P15 

1* 7,5 8,6 8,2 7,7 8,0 12,9 13,7 13,4 13,2 13,3 47,2 53,6 51,6 47,6 50,0 657,2 668,2 662,1 657,7 661,3 

2* 8,0 9,0 8,8 8,6 8,6 13,4 14,6 14,1 13,6 14,0 48,3 53,8 51,6 48,3 50,5 659,8 668,1 663,4 656,7 662,0 

3* 8,1 9,2 9,0 8,1 8,6 14,0 15,1 14,7 14,2 14,5 48,5 55,3 50,1 48,5 50,6 659,9 667,8 663,5 656,8 662,0 

N30P30 

1* 8,3 9,4 9,0 8,9 8,9 14,7 15,7 15,4 15,0 15,2 49,8 52,9 51,4 49,1 50,8 660,1 667,9 665,4 665,4 664,7 

2* 9,0 10,1 9,7 9,2 9,5 15,3 16,2 15,9 15,8 15,8 49,6 53,8 51,9 50,3 51,4 670,3 679,8 676,5 673,4 675,0 

3* 9,3 10,3 9,9 9,7 9,8 15,7 16,7 16,2 15,8 16,1 49,8 54,7 52,4 50,3 51,8 676,3 684,8 682,2 677,1 680,1 
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Додаток Є 

Елементи структури урожаю ячменю ярого сорту Степовик залежно від агротехнологічних заходів 

В
ар

іа
н

т 

Довжина колоса, см Кількість зерен у колосі, шт. Маса 1000 зерен, г Натура зерна,  г/л 
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Попередник горох 

Фон без добрив 

1* 8,2 9,2 9,0 8,8 8,8 12,4 13,4 13,1 12,7 12,9 47,2 48,3 48,0 47,7 47,8 647,9 655,7 652,9 649,1 651,4 

2* 8,6 9,5 9,1 8,8 9,0 12,6 13,4 13,2 12,8 13,0 47,6 48,5 48,2 47,7 48,0 651,3 658,4 657,2 655,1 655,5 

3* 8,8 9,6 9,4 9,0 9,2 13,3 14,5 14,1 13,7 13,9 47,8 48,9 48,3 47,4 48,1 652,2 658,3 657,0 656,1 655,9 

N15P15 

1* 8,7 9,6 9,2 8,9 9,1 12,9 13,7 13,4 13,2 13,3 47,5 48,8 48,2 47,5 48,0 650,6 658,2 657,4 655,0 655,3 

2* 9,5 10,3 10,0 9,4 9,8 14,2 15,2 15,0 14,8 14,8 48,6 49,5 49,2 49,1 49,1 657,7 663,2 661,4 658,1 660,1 

3* 9,7 10,6 10,4 10,1 10,2 15,0 15,9 15,5 15,2 15,4 49,1 50,3 49,8 49,2 49,6 658,0 663,5 662,0 658,5 660,5 

N30P30 

1* 9,3 10,0 9,8 9,3 9,6 14,0 14,9 14,6 14,5 14,5 48,8 49,7 49,3 49,0 49,2 657,8 663,1 662,0 658,3 660,3 

2* 10,4 11,3 11,0 10,5 10,8 14,4 15,6 15,2 14,8 15,0 49,8 50,7 50,5 50,2 50,3 660,2 667,3 665,7 663,6 664,2 

3* 10,6 11,6 11,1 10,7 11,0 15,3 16,1 15,8 15,6 15,7 51,0 51,9 51,6 51,5 51,5 671,2 678,3 676,5 675,2 675,3 

Попередник соняшник 

Фон без добрив 

1* 7,5 8,6 8,2 7,7 8,0 9,8 10,8 10,4 10,2 10,3 46,5 47,6 47,3 46,6 47,0 644,5 652,3 649,8 649,0 648,9 

2* 8,3 9,1 8,9 8,5 8,7 11,0 12,1 11,6 11,3 11,5 47,1 48,2 47,9 47,2 47,6 647,8 653,9 651,6 647,9 650,3 

3* 8,6 9,5 9,2 8,7 9,0 11,3 12,4 12,1 11,8 11,9 47,6 48,7 48,2 47,9 48,1 650,7 657,2 655,6 655,7 654,8 

N15P15 

1* 8,1 8,9 8,6 8,4 8,5 11,0 11,9 11,5 11,2 11,4 45,8 49,4 47,9 46,5 47,4 645,7 652,1 650,4 648,6 649,2 

2* 8,8 9,5 9,3 9,2 9,2 12,3 13,1 12,9 12,5 12,7 48,7 49,7 49,4 49,0 49,2 650,8 655,7 654,1 652,2 653,2 

3* 8,9 9,6 9,4 9,3 9,3 12,6 13,4 13,1 12,9 13,0 49,0 50,1 49,8 49,5 49,6 656,3 660,6 659,8 656,1 658,2 

N30P30 

1* 8,7 9,4 9,1 8,8 9,0 12,7 13,6 13,3 12,8 13,1 46,7 49,9 48,7 48,3 48,4 652,8 658,5 656,3 653,2 655,2 

2* 9,4 10,3 10,1 9,8 9,9 13,8 14,7 14,3 14,0 14,2 47,8 52,5 51,0 48,7 50,0 657,2 662,9 660,4 656,7 659,3 

3* 9,8 10,6 10,4 10,4 10,3 15,1 16,0 15,7 15,6 15,6 49,6 54,8 52,4 48,4 51,3 664,8 670,4 669,4 668,6 668,3 
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Додаток Ж 

Розвиток хвороб (%) на посівах ячменю ярого сорту Східний залежно від агротехнологічного заходу 

В
ар

іа
н

т 

Кореневі гнилі Борошниста роса Темно-бура плямистість Сітчастий гельмінтоспоріоз 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
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2
0
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2
0
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0
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0
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6
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2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
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2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

се
р

ед
н

є 

Попередник горох 

Фон без добрив 

1* 9,1 9,5 8,8 12,6 10,0 2,9 6,1 4,2 6,8 5,0 22,2 16,8 17,4 24,0 20,1 22,0 17,8 18,9 22,1 20,2 

2* 2,9 5,4 5,8 6,7 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 15,6 15,9 16,9 16,3 12,3 11,3 11,9 12,5 12,0 

3* 3,2 3,7 4,0 5,5 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 13,4 14,5 15,4 14,4 12,5 11,4 11,7 12,4 12,0 

N15P15 

1* 11,6 10,8 11,0 11,8 11,3 2,3 4,3 4,8 8,6 5,0 20,7 17,8 18,9 23,4 20,2 21,9 19,0 19,4 22,1 20,6 

2* 5,4 5,4 4,8 5,6 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 15,7 16,0 17,5 16,3 12,4 11,7 12,0 13,1 12,3 

3* 5,1 5,0 4,5 5,4 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 15,6 15,8 17,0 16,1 12,0 11,4 11,9 12,7 12,0 

N30P30 

1* 12,2 11,7 11,9 16,2 13,0 7,3 5,9 6,1 9,5 7,2 24,4 22,3 22,9 26,4 24,0 21, 9 20,1 19,9 26,9 22,2 

2* 7,2 6,1 6,5 8,6 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 20,1 20,3 20,8 20,2 17,7 16,9 17,1 22,3 18,5 

3* 6,9 5,7 5,1 7,5 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,0 17,2 20,0 18,0 17,0 16,2 16,9 19,5 17,4 

Попередник соняшник 

Фон без добрив 

1* 9,3 7,4 7,9 11,8 9,1 4,6 3,8 3,2 4,4 4,0 18,0 17,2 17,5 20,5 18,3 18,6 17,7 17,9 19,0 18,3 

2* 4,9 4,4 3,7 5,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 13,6 13,7 16,1 14,4 12,9 13,0 13,1 13,4 13,1 

3* 3,9 4,0 4,1 5,2 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 11,4 11,8 13,6 12,2 11,2 10,9 11,0 12,1 11,3 

N15P15 

1* 9,0 8,7 8,9 11,0 9,4 3,8 4,0 3,9 4,3 4,0 18,6 17,8 17,9 19,3 18,4 18,9 17,8 18,1 19,2 18,5 

2* 5,0 4,1 4,6 4,7 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 14,5 14,7 15,8 15,0 13,8 14,0 14,1 14,9 14,2 

3* 4,6 3,8 3,9 4,9 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,7 12,6 13,9 13,0 12,6 12,0 12,3 13,1 12,5 

N30P30 

1* 10,4 9,6 9,8 11,0 10,2 6,1 5,7 5,9 6,3 6,0 22,8 21,5 21,9 23,0 22,3 21,2 21,7 22,0 23,1 22,0 

2* 5,5 4,6 4,7 6,4 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 17,5 17,9 18,7 18,2 18,2 17,6 17,9 18,3 18,0 

3* 5,4 4,3 4,9 6,6 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 17,4 17,7 18,7 18,0 18,0 17,4 17,8 18,8 18,0 
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Додаток З 

Розвиток хвороб (%) на посівах ячменю ярого сорту Степовик залежно від агротехнологічних заходів 

В
ар

іа
н

т 

Кореневі гнилі Борошниста роса Темно-бура плямистість Сітчастий гельмінтоспоріоз 
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Попередник горох 

 Фон без добрив 

1* 9,7 8,8 8,9 11,8 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 19,0 18,9 22,0 19,9 20,1 19,3 19,5 20,7 19,9 

2* 4,9 4,4 4,6 5,7 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 15,5 15,7 17,3 16,2 12,3 11,0 11,4 12,9 11,9 

3* 4,1 3,5 3,6 4,8 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 13,8 13,9 14,6 14,2 11,9 10,9 11,3 13,5 11,9 

N15P15 

1* 10,9 11,0 10,9 11,6 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 19,5 19,9 21,0 20,1 20,4 19,8 20,0 21,0 20,3 

2* 5,1 4,9 5,0 5,8 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 15,8 15,9 16,8 16,2 12,0 11,8 12,0 13,0 12,2 

3* 5,0 4,6 4,9 5,1 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 15,7 15,8 16,3 16,0 12,0 11,7 11,9 12,0 11,9 

N30P30 

1* 12,7 12,2 12,5 13,4 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,4 25,8 23,8 21,9 21,0 21,3 23,4 21,9 

2* 7,2 6,4 6,7 7,3 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 19,7 19,8 20,7 20,1 18,5 17,5 17,7 19,1 18,2 

3* 6,2 5,4 5,7 7,5 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,1 17,5 18,8 17,8 17,0 16,8 16,9 18,1 17,2 

Попередник соняшник 

Фон без добрив 

1* 8,9 8,4 8,5 10,2 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 17,7 17,9 19,2 18,2 18,2 17,6 17,5 19,1 18,1 

2* 4,5 4,0 4,0 5,1 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 13,6 13,9 14,7 14,1 12,8 12,0 12,4 14,4 12,9 

3* 4,2 4,0 4,2 4,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 11,7 11,8 12,3 12,0 11,0 10,5 10,8 12,5 11,2 

N15P15 

1* 9,2 8,5 8,7 10,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 17,4 17,8 20,0 18,3 18,4 17,5 17,7 19,2 18,2 

2* 4,2 3,9 3,8 5,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 13,8 14,0 16,3 14,7 14,0 13,3 13,8 14,9 14,0 

3* 4,1 3,5 3,9 5,3 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,0 12,5 13,4 12,7 12,6 11,5 11,7 13,8 12,4 

N30P30 

1* 10,0 9,5 9,8 11,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 21,6 21,9 22,9 22,1 21,9 21,0 21,1 22,8 21,7 

2* 5,1 4,5 4,8 6,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 17,4 17,8 18,3 17,9 18,0 17,0 17,3 18,9 17,8 

3* 5,1 4,3 4,8 5,8 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,0 17,3 19,1 17,8 17,8 16,9 17,4 19,1 17,8 
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Додаток І 
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Додаток Ї 
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Додаток К 
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Додаток Л 

 
 



166 

 

Додаток М 
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Додаток Н 
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Додаток О 
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Додаток П 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

 

Книги, монографії 

1. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І., Коробова О. М. 

Науково-методичні засади отримання якісної і екологічно безпечної 

рослинницької продукції в умовах промислового регіону. Київ : Голден Арт 

Принт, 2018. 94 с. (Особистий внесок 30 % –  проведення досліджень, аналіз 

та узагальнення експериментальних даних). 

2. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І., Коробова О. М. 

Вирощування екологічно безпечної рослинницької  продукції в умовах  

промислового  регіону. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 104 с. (Особистий 

внесок 30 % – проведення досліджень, аналіз та узагальнення 

експериментальних даних). 

 

Статті у вітчизняних наукових фахових виданнях 

3. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коробова О. М., Макуха С. А. 

Ефективність використання органічного добрива біогумус та препарата на 

його основі Айдар при вирощуванні ярих зернових культур в умовах 

Донбасу. Науковий вісник Луганського національного аграрного 

університету. Луганськ, 2012. № 36. С. 33–37. (Особистий внесок 45 % – 

аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті).   

4. Вінюков О. О., Коробова О. М., Кулик І. О. Метод вирощування 

кореневої системи зернових культур та вплив регуляторів росту на розвиток 

кореневої системи ячменю ярого. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 

Миколаїв, 2013. Вип. 2. С. 105–111. (Особистий внесок 45 % – аналіз та 

узагальнення експериментальних даних, написання статті).   



170 

 

5. Вінюков О. О., Коробова О. М., Пархомюк К. М., Моргунова Л. Я., 

Прокопенко Л. А. Ефективність застосування мінерального мікродобрива 

Сизам при вирощуванні сільськогосподарських культур. Вісник ЦНЗ АПВ 

Харківської області. Харків, 2014. Вип. 17. С. 201–208.  (Особистий внесок 

40 % –  аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті).   

6. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коробова О. М. Екологічна 

пластичність нових сортів ячменю ярого до стресових факторів. Селекція і 

насінництво. Харків, 2016. Вип. 110. С. 29–35. (Особистий внесок 50 % – 

аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті). 

7. Коробова О. М., Вінюков О. О. Вплив попередників та систем 

живлення на рівень продуктивності рослин ячменю ярого. Таврійський 

науковий вісник. Херсон, 2018. № 103. С.75–81. (Особистий внесок 70 % –  

аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті).   

8. Коробова О. М., Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І., 

Чугрій Г. А. Застосування елементів органічної технології вирощування 

ячменю ярого в умовах техногенного навантаження Донбасу. Миронівський 

вісник. Миронівка, 2018. Вип. 6. С. 138–147. (Особистий внесок 55 % – аналіз 

та узагальнення експериментальних даних, написання статті). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних 

9. Вінюков О. О., Коробова О. М., Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І. 

Використання біо- і рістрегулюючих препаратів для  підвищення 

продуктивності та якості зерна ячменю ярого. Збалансоване 

природокористування. 2017. № 3. С. 43–50. (Особистий внесок 50 % – аналіз 

та узагальнення експериментальних даних, написання статті). 

 

Статті у закордонних наукових виданнях 

10. Винюков А. А., Коробова О. Н., Перекипская Т. А. Использование 
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органического удобрения биогумус и регулятора роста растений Айдар в 

технологи возделывания яровой пшеницы и ярового ячменя в условиях юго-

востока Украины. Труды Кубанского государственного аграрного 

университета.  Краснодар, 2013.  Вып. №1 (40).  С. 86–89. (Особистий 

внесок 50 % – аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання 

статті). 

11. Вінюков О. О., Дудкіна А. П. Коробова О. М. Ефективність 

застосування мікробіологічних препаратів у технології вирощування ячменю 

ярого. Научный журнал «iScience» Wydawnictwo Naukowe.  Варшава, Польща, 

2020 р. С. 6–10. (Особистий внесок 45 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті). 

 

Патенти 

12. Пат. 120027 Україна. Ярий ячмінь Східний. Дмитренко П. П., 

Логвіненко Ю. В., Ворончихіна О. М. Зареєстровано в державному реєстрі 

сортів рослин України 27.03.2012. (30 % авторства: впроваджено у 

виробництво). 

13. Пат. 120028 Україна. Ярий ячмінь Степовик. Дмитренко П. П., 

Логвіненко Ю. В., Ворончихіна О. М. Зареєстровано в державному реєстрі 

сортів рослин України 27.03.2012. (30 % авторства: впроваджено у 

виробництво). 

14. Пат. 103811 Україна, МПК А 01 С 1/00, А 01 С 21/00, А 01 N 63/00, 

A 01 B 79/00. Спосіб вирощування зернових культур. Вінюков О. О., 

Коробова О. М., Вінюкова О. Б. Зареєстровано в державному реєстрі 

патентів України на корисні моделі 25.12.2015. (40 % авторства: впроваджено 

у виробництво). 

 

Тези і матеріали наукових конференцій 

15. Коробова О. М. Вплив біологізації технології вирощування ячменю 
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ярого на підвищення зернової продуктивності. «Селекція, генетика та 

технології вирощування сільськогосподарських культур" : зб. IV 

Міжнародної наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів. 

Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла, 2016. C. 40–41.  

16. Коробова О., Вінюков О., Ващенко В., Бондарева О. 

Обґрунтування моделі сорту ячменю ярого для умов недостатнього 

зволоження. Стан і перспективи розвитку селекції в умовах змін клімату : 

зб. тез міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (23 лютого 2018 р.). Херсон : 

Інститут зрошуваного землеробства НААН, 2018. С. 45–48. (Особистий 

внесок 55 % – аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання 

тез).  

17. Коробова О., Ващенко В., Логвиненко Ю., Дудкина А. Селекция 

новых сортов ячменя ярового на базе эколого-генетической модели 

количественного признака. «Инновационные аспекты в селекции 

сельскохозяйственных культур» : сборник науч. статей  МНК. Молдова. 

Институт растениеводства Порумбень. 2018. С. 252–261. (Особистий внесок 

60 % – аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання тез). 

18. Вінюков О. О., Логвіненко Ю. В., Коробова О. М. Особливості 

реалізації потенціалу продуктивності сортів ячменю ярого в агрокліматичних 

умовах південно-східного Степу України. Актуальні проблеми науково-

інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних 

ринкових умов : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених 

і спеціалістів (Дніпро, 30–31 травня, 2019 р.). НААН, ДУ Інститут зернових 

культур. Дніпро, 2019. С. 6–7. (Особистий внесок 50 % – аналіз та 

узагальнення експериментальних даних, написання тез). 

 

Методичні рекомендації 

19. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Пархомюк К. М., Коробова О. М. 

Инновационные технологии : рекомендації. Центр наукового забезпечення 
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АПВ Донецької області. Донецьк, 2014. 28 с. (Особистий внесок 45 % – 

аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання рекомендацій). 

20. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коробова О. М., Чугрій Н. А. 

Науково-практичні рекомендації щодо застосування регуляторів росту, 

біологічних засобів захисту на різних фонах живлення для посилення 

зимостійкості та посухостійкості рослин : рекомендації. Донецька ДСДС 

НААН. Красноармійськ, 2015. 40 с. (Особистий внесок 50 % – аналіз та 

узагальнення експериментальних даних, написання рекомендацій). 

21. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коробова О. М., Чугрій Н. А. 

Екологічно безпечна технологія вирощування ярих колосових культур для 
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