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ВСТУП 

 

Збільшення обсягів виробництва зерна є основою розвитку сільського 

господарства України, а підвищення врожайності ярих зернових колосових культур 

шляхом удосконалення існуючих технологій вирощування та розробки нових 

найбільш раціональних і екологічно безпечних прийомів агротехніки є одним з 

основних напрямків аграрної науки [1]. 

В умовах східної частини північного Степу України ячмінь і пшениця ярі 

займають значні площі серед зернових культур. Рівень їх врожайності суттєво 

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

пересіву озимини. Завдяки високій потенційній продуктивності, низьким енерго- та 

ресурсовитратам при вирощуванні, а також зростаючим потребам харчової 

промисловості, посівні площі цих культур слід збільшувати. 

Успішне вирощування ячменю і пшениці ярих значною мірою залежить від 

виявлення агробіологічних особливостей сортової реакції рослин на умови 

навколишнього середовища за рахунок підвищення посухостійкості і ефективності 

застосування органічних та мінеральних добрив, а також регуляторів росту і 

біопрепаратів [2-4]. 

Однією з причин низької реалізації генетичного потенціалу продуктивності 

сучасних сортів ячменю і пшениці ярих є недостатня обґрунтованість технологічних 

заходів адаптації рослин до несприятливих умов вирощування східної частини 

північного Степу України.  

Зміна клімату і пов’язана з цим часта повторюваність посух обумовлює 

науково-практичну проблему визначення можливості протистояння цим явищам, в 

тому числі і за рахунок біологізації технології вирощування з урахуванням 

гідротермічних умов та реакції на них сучасних сортів. Вирішити цю проблему можна 

шляхом розробки нових та удосконалення існуючих елементів технології 

вирощування ярих зернових культур, у тому числі і за рахунок застосування 

біологічних препаратів для регуляції ростових процесів та оптимізації умов 

живлення. Актуальним питанням є також встановлення особливостей мінерального та 

органічного живлення рослин, насамперед найбільш економічно доцільних доз 

внесення добрив для повної реалізації генетично обумовленого рівня продуктивності 

сучасних сортів ячменю і пшениці ярих. Все це визначає актуальність досліджень та 

має безперечний науковий і практичний інтерес. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ ПІД ПОСІВАМИ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

ЗАЛЕЖНО ВІД ФОНУ ЖИВЛЕННЯ 

Головним лімітуючим фактором, який впливає на ріст та розвиток  

сільськогосподарських культур в умовах східної частини північного Степу є запаси 

продуктивної вологи у ґрунті [5]. Тому, перед сівбою та під час вегетації рослин ярих 

зернових культур відбирали ґрунтові проби для визначення впливу припосівного 

внесення мінеральних та органічних добрив на динаміку запасів вологи в ґрунті 



протягом вегетації (табл. 1). 

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

рівень був базовим для визначення коливання досліджуваного фактора по фазах 

розвитку рослин. 

Дослідженнями було встановлено, що у фазі кущіння ячменю ярого на 

ділянках, де використовували мінеральні добрива, кількість продуктивної вологи була 

меншою за контроль на 0,9 мм у шарі ґрунту 0-20 см та на 5,8 мм у шарі ґрунту 0-100 

см. Внесення біогумусу сприяло більш економному споживанню вологи рослинами. 

Так, у шарі ґрунту 0-20 см кількість продуктивної вологи була більшою порівнянно з 

контролем на 2,3 мм (на 18,9%) та перевищувала її вміст на фоні з мінеральним 

живленням на 3,2 мм (на 28,3%), а в шарі ґрунту 0-100 см кількість продуктивної 

вологи була більшою за контрольний варіант на 1,7 мм (на 2,0%), а за мінеральний 

фон – на 7,5 мм (на 9,7%), відповідно. 

Таблиця 1 

Динаміка запасів продуктивної вологи під посівами ярих зернових культур 

(середнє за 2011-2015 рр.), мм 

 

 

Варіант 

До сівби Фаза кущіння Воскова 

стиглість 

0-20 см 0-100 

см 

0-20 

см 

0-100 

см 

0-20 

см 

0-100 

см 

Ячмінь ярий (Донецький 14) 

Контроль – без добрив 34,3 145,7 12,2 83,5 2,0 10,7 

Фон N30Р30К30 34,3 145,7 11,3 77,7 4,3 21,0 

Біогумус – 250 кг/га 34,3 145,7 14,5 85,2 6,3 29,0 

Пшениця яра (Харківська 23) 

Контроль – без добрив 34,3 145,7 8,3 86,5 1,3 11,3 

Фон N30Р30К30 34,3 145,7 7,7 68,0 1,0 4,7 

Біогумус – 250 кг/га 34,3 145,7 8,7 70,3 3,2 6,7 

 

У фазі воскової стиглості зерна ячменю ярого вологість ґрунту на удобрених 

варіантах перевищила контроль в шарі ґрунту 0-20 см на 2,3 мм (мінеральні добрива) 

та 4,3 мм (органічні добрива), а в шарі ґрунту 0-100 мм на 10,3 (мінеральні добрива) 

та 18,3 мм (біогумус). 

У фазі кущіння пшениці ярої  у шарі ґрунту 0-20 см запаси вологи на контролі 

перевищували показники варіантів з внесенням мінеральних добрив. Використання 

біогумусу сприяло заощадженню запасів продуктивної вологи порівняно з 

контрольним варіантом на 0,4 мм (4,8 %).  

У фазі воскової стиглості лише в 20 сантиметровому шарі ґрунту запаси 

продуктивної вологи на варіанті з внесенням біогумусу перевищили контрольний 

варіант на 1,9 мм, хоча в метровому шарі продуктивна волога контрольної ділянки 

була вищою за удобрені варіанти.  

Вологозабезпеченість ярих зернових культур у степовій зоні України є 

найбільш важливим фактором їх життєдіяльності, який безпосередньо впливає на 

перебіг найважливіших процесів, що відбуваються у ґрунті, визначає його біологічну 

активність, поживний, повітряний і тепловий режими. 



Статистика свідчить, що майже кожен третій рік у Степу є посушливим, що 

призводить до значного зниження урожайності сільськогосподарських культур, у 

тому числі і ярих зернових. Саме рівень вологозабезпеченості рослин ярих зернових 

культур у такі роки є лімітуючим фактором і залежить від застосування тих чи інших 

технологічних заходів. 

В умовах недостатнього та нестійкого зволоження східної частини північного 

Степу рівень вологозабезпеченості рослин в ранньовесняний період є одним із 

вирішальних факторів, який впливає на отримання своєчасних та дружних сходів 

ярих зернових культур, їх подальший ріст, розвиток і формування урожайності. 

Багаторічними дослідженнями доведено, що в умовах східної частини 

північного Степу строки сівби суттєво впливають на споживання вологи рослинами 

ярих зернових культур. Ранні строки сівби сприяють більш раціональному 

використанню ґрунтової вологи, накопиченої за зимовий період. 

У практиці землеробства вельми важливим показником використання водних 

ресурсів є коефіцієнт водоспоживання, який показує витрату води на утворення 

одиниці товарної продукції.  

За результатами досліджень було встановлено, що використання різних фонів 

живлення значно впливає на коефіцієнт водоспоживання (табл. 2). 

Таблиця 2 

Водоспоживання рослин ярих зернових культур залежно від умов живлення, 

середнє за 2011-2015 рр. 

 

Варіант 

Опади за 

період 

вегетації, мм 

Урожайність, 

т/га 

Коефіцієнт 

водоспоживання, 

м
3
/т  

Ячмінь ярий (Донецький 14) 

Контроль – без добрив  

166,9 

 

3,21 940,5 

Фон N30Р30К30 3,87 753,5 

Біогумус – 250 кг/га 3,67 772,8 

НІР05 - 0,20 50,1 

Пшениця яра (Харківська 23) 

Контроль – без добрив  

166,9 

 

2,16 1394,9 

Фон N30Р30К30 2,48 1241,5 

Біогумус – 250 кг/га 2,41 1269,3 

НІР05 - 0,07 63,7 

 

Найменші витрати вологи на формування врожаю ячменю ярого були 

відмічені при внесенні мінеральних добрив під час сівби. У порівнянні з контрольним 

варіантом коефіцієнт водоспоживання рослин на мінеральному фоні живлення 

зменшився на 187,0 м
3
/т. 

Що стосується органічного фону живлення, то рослини ячменю ярого при 

внесенні до ґрунту біогумусу використовували менше продуктивної вологи ніж 

рослини з контрольного варіанту. Коефіцієнт водоспоживання на органічному фоні 

живлення склав 772,8 м
3
/т, що більше за мінеральний фон на 19,3 м

3
/т та менше за 

контрольний варіант на 167,7 м
3
/т. 

На посівах пшениці ярої простежувалась таж сама динаміка. Найменший 



коефіцієнт водоспоживання був при використанні мінерального фону живлення (на 

153,4 м
3
/т менше за контрольний варіант). Застосування органічного живлення 

сприяло підвищенню коефіцієнту водоспоживання рослин пшениці ярої у порівнянні 

з мінеральним на 27,8 м
3
/т, та зниженню цього показнику на 125,6 м

3
/т порівняно з 

контрольним варіантом. 

Аналізуючи отримані результати можна зробити висновок, що припосівне 

внесення мінеральних добрив сприяє більш інтенсивному споживанню рослинами 

продуктивної вологи ґрунту (коефіцієнт водоспоживання ячменю ярого – 753,5 м
3
/т, 

пшениці ярої – 1241,5 м
3
/т) через те, що мінеральні добрива активізують ростові 

процеси ярих зернових культур та сприяють формуванню більшої продуктивності. 

Тому, саме через це на ділянках, де використовували мінеральні добрива, запаси 

продуктивної вологи ґрунту менші за органічний фон живлення на 8 мм (ячмінь ярий) 

та на 2 мм (пшениця яра). 

Внесення гранульованого біогумусу при сівбі ярих зернових культур 

забезпечує більш раціональне використання продуктивної вологи ґрунту у порівнянні 

з контролем та мінеральним фоном живлення. Тому рослини ярих зернових культур 

на формування однієї тонни продукції витрачали менше води ніж на варіанті без 

добрив: ячмінь ярий – на 167,7 м
3
/т та пшениця яра – на 125,6 м

3
/т. 

 

ФОРМУВАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ 

ЯРОГО  ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ 

Рослини ярих зернових культур на початку фази кущіння «на генетичному 

рівні оцінюють» [6] умови свого розвитку – кількість доступних речовин живлення, 

кількість вологи у ґрунті тощо. На основі комплексу факторів, що впливають в цей 

період на рослину, закладаються зачатки колосу – і це є майбутній потенціал, який 

необхідно зберегти, застосовуючи регулятори росту. Саме у фазу кущіння 

відбувається початок формування продуктивності колосу.  

Тому, саме наприкінці фази кущіння ярих зернових культур робили відбір 

рослин з кожного варіанту для аналізу ступеня їх розвитку на даному етапі. 

При дослідженнях щодо впливу регуляторів росту на зернову продуктивність 

та підвищення посухостійкості було встановлено, що у фазі кущіння ячменю ярого 

Донецький 14 кількість пагонів була найбільшою при застосуванні препаратів реаком 

Плюс та альбіт  для обробки насіння та двох обприскувань посівів (1131,1 шт./м
2
 та 

1166,6 шт./м
2
, відповідно) (табл. 3).  

На посівах Донецького 14 спостерігалось збільшення вузлових коренів майже 

на всіх варіантах з використанням регуляторів росту, але найбільшим цей показник 

був при обробці насіння препаратом айдар (1044,1 шт./м
2
).  

Під дією регуляторів росту на рослинах ячменю ярого сорту Донецький 14 була 

отримана прибавка урожаю порівняно з контролем на всіх варіантах обробок. 

Найкращі показники рівня врожайності були отримані при комплексному 

використанні препаратів, що вивчались. Так, при використанні мікродобрива реаком 

Плюс прибавка до контролю склала 16,6%,  застосування біодобрива айдар 

забезпечило прибавку 18,0%, а альбіт – 19,4%. 

Таблиця 3 



Біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Донецький 14 у фазі 

кущіння залежно від застосування регуляторів росту,  середнє за 2011-2015 рр. 

Варіант 

Кількість 

вузлових 

коренів, шт./м
2 

Кількість 

пагонів, 

шт./м
2
 

Урожай-

ність, 

т/га 

Приріст, 

% 

Контроль  820,6 976,2 2,83 – 

Реаком Плюс – обробка насіння 932,6 1131,1 3,19 12,7 

Реаком Плюс – обробка посівів 

(сходи) 

884,2 1039,9 3,22 13,8 

Реаком Плюс – обробка посівів 

(кущіння) 

845,7 978,9 3,24 14,5 

Реаком Плюс – комплексна обробка* 1019,9 1009,6 3,30 16,6 

Айдар – обробка насіння 1044,1 1042,6 3,22 13,8 

Айдар – обробка посівів (сходи) 1028,5 981,2 3,05 7,8 

Айдар – обробка посівів (кущіння) 880,1 1014,4 3,29 16,3 

Айдар – комплексна обробка* 966,5 1025,1 3,34 18,0 

Альбіт – обробка насіння 972,6 1061,6 3,17 12,0 

Альбіт – обробка посівів (сходи) 876,1 1003,2 3,21 13,4 

Альбіт – обробка посівів (кущіння) 883,0 960,7 3,29 16,3 

Альбіт – комплексна обробка* 1002,5 1166,6 3,38 19,4 

НІР05 9,1 11,4 0,28 - 

Примітка: * Обробка насіння + обприскування посівів у фазі сходів + обприскування посівів 

у фазі кущіння. 

 

На посівах сорту Сталкер регулятори росту також позитивно впливали на 

розвиток рослин у фазі кущіння (табл. 4).  

Так, при обприскуванні посівів на початку фази кущіння препаратами реаком 

Плюс та айдар було отримано найбільшу кількість пагонів (879,6 та 880,1 шт./м
2
, 

відповідно) порівнянно з контрольним варіантом. 

Застосування регуляторів росту що досліджувались не однаково впливало на 

кількість вузлових коренів ячменю ярого сорту Сталкер. Так, найкращим варіантом 

було обприскування посівів у фазі сходів (1035,0 шт./м
2
) препаратом реаком Плюс. 

Біодобривоайдар найкраще проявило себе при обприскуванні посівів на початку фази 

кущіння (1031,3 шт./м
2
). Найбільша кількість вузлових коренів при використанні 

препарату альбіт була при обробці насіння (1053,0 шт./м
2
). 

Покращення біометричних показників ячменю ярого сорту Сталкер позитивно 

вплинуло на збільшення рівня врожайності порівняно з контролем. Так, найбільша 

прибавка при використанні препаратів реаком Плюс та айдар була отримана в 

результаті обприскування посівів у фазі кущіння (8,6% та 11,4%, відповідно). Кращий 

результат при застосуванні препарату альбіт був отриманий при комплексному 

використанню препарату, прибавка порівняно з контролем склала 7,8 %.  

 

 

 

 

 

Таблиця 4 



Біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Сталкер у фазі кущіння  

залежно від застосування регуляторів росту,середнє за 2011-2015 рр. 

Варіант 

Кількість 

вузлових 

коренів, шт./м
2 

Кількість 

пагонів, 

шт./м
2
 

Урожай-

ність, 

т/га 

Приріст, 

% 

Контроль  930,6 698,7 2,55 – 

Реаком Плюс – обробка насіння 1018,1 823,0 2,71 6,3 

Реаком Плюс – обробка посівів(сходи) 1035,0 799,9 2,73 7,1 

Реаком Плюс - обробка 

посівів(кущіння) 

1012,0 879,6 2,77 8,6 

Реаком Плюс – комплексна обробка* 1005,4 850,0 2,67 4,7 

Айдар – обробка насіння 942,6 662,6 2,68 5,1 

Айдар – обробка посівів (сходи) 949,0 798,1 2,60 2,0 

Айдар – обробка посівів (кущіння) 1031,3 880,1 2,84 11,4 

Айдар – комплексна обробка* 954,9 748,0 2,83 11,0 

Альбіт – обробка насіння 1053,0 839,1 2,69 5,5 

Альбіт – обробка посівів (сходи) 945,5 761,5 2,73 7,1 

Альбіт – обробка посівів (кущіння) 943,0 795,5 2,62 2,7 

Альбіт – комплексна обробка* 1013,6 846,1 2,75 7,8 

НІР05 9,6 10,2 0,18 - 

Примітка: * Обробка насіння + обприскування посівів у фазі сходів + обприскування посівів 

у фазі кущіння. 

 

Отримані результати свідчать про високу ефективність впливу обробок 

регуляторами росту на формування біометричних показників розвитку рослин 

ячменю ярого. Збільшення кількості вузлових коренів до 1053,0 шт./м
2
 та кількості 

пагонів до 1166,6 шт./м
2
 порівняно з контролем в посушливих умовах східної частини 

північного Степу України переконливо свідчить про посилення резистентності 

рослин ячменю ярого до впливу несприятливих умов вирощування, що в свою чергу 

дозволяє отримати збільшення врожайності цієї культури до 19,4% порівняно з 

контролем. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

З метою підвищення адаптивності сортів ярих зернових культур, збільшення 

їх продуктивності та стабілізації виробництва зернової продукції в умовах східної 

частини північного Степу України рекомендується вирощувати ячмінь і пшеницю ярі 

за наступними елементами: 

- використання адаптованих до несприятливих (стресових) умов довкілля 

сорти ярих колосових культур, зокрема ячменю – Донецький 14; 

- застосовуання припосівного внесення гранульованого біогумусу для 

зменшення матеріальних витрат та зниження негативного впливу агрохімікатів на 

агроеколочічний стан ґрунтів; 

-  обробку насіння біодобривом айдар; 

- дворазове обприскування посівів ярих зернових культур біодобривом айдар. 
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