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Аналіз економічних показників досліду, в якому ви-
вчалася дія попередників і добрив показав, що найви-
щий рівень рентабельності зафіксовано у варіантах 
досліду, які розміщувалися після цукрових буряків і на 
яких застосовувався «Нутрівант Плюс пивоварний 
ячмінь» (71,8 %). У частині досліду, де попередником 
була кукурудза на зерно, найкращий ефект також 
було досягнуто на варіантах, на яких застосовувало-
ся це комплексне добриво. Застосування «Нутріван-
ту Плюс пивоварний ячмінь» також дозволяє істот-
но зменшити собівартість продукції порівняно з ко-
нтрольним варіантом без добрив та варіантами із 
застосуванням N30P30K30. Найефективнішим викори-
стання стимуляторів росту було переважно у варіа-
нтах, де рослини удобрювалися «Нутрівантом». 
Найкращі результати досягнуто в разі використання 
«Nano Gro» та «Вітазиму». Застосування стимуля-
торів росту дає змогу збільшити показники рента-
бельності та чистого доходу майже в два рази, про-
те дія препаратів суттєво коригується вибраною 
системою удобрення посівів.  На посівах ячменю, які 
удобрюються мінеральними добривами, потрібно 
застосовувати препарати «Вітазим» і «Nano Gro». 

Ключові слова: ячмінь пивоварний, поперед-
ники, добрива, стимулятори росту, економічна 
ефективність. 

Постановка проблеми. Економічна оцінка 
впровадження нового сорту, технології вирощу-
вання чи застосування навіть одного окремо взято-
го агрозаходу – обов’язкова складова агрономіч-
них досліджень.  
У даному випадку вона значно практичніша, ніж 

біоенерґетична оцінка, поскільки остання не вра-
ховує економічних ситуацій, зокрема можливого 
диспаритету цін на насіння, агрохімікати, паливно-
мастильні матеріали тощо.  
До того ж поточна економічна обстановка свід-

чить лише на користь стабільності попиту на зерно 
пивоварного ячменю, але не про стабільність цін 
на нього.  
Про необхідність проведення економічної оцінки 

результатів досліджень свідчить і відсутність коре-
ляційного зв’язку між урожайністю та головними 
показниками підприємницької діяльності, зокрема 
собівартістю. 

Аналіз основних досліджень і публікацій,  
у яких започатковано розв’язання проблеми.  
У традиційних зонах вирощування пивоварного 
ячменю кращим попередником також вважається 
цукровий буряк [6]. Другим за важливістю попе-
редником для пивоварного ячменю є кукурудза на 
зерно, хоча в деяких наукових працях йдеться про 
її істотний  як для попередника недолік – токсич-
ність кореневих виділень [2]. 
Однак, оскільки Україна знаходиться в зоні не-

стійкого й недостатнього зволоження, а в структу-
рі посівних площ значну частку займає саме куку-
рудза на зерно, то вона є досить непоганим попе-
редником. У дослідженнях В. Б. Хронюка отрима-
но кращі результати за вмістом  білка і екстракти-
вністю саме в разі використання цього попередни-
ка [5]. 
У випадку з пивоварним ячменем слід врахову-

вати не тільки його якість, а й економічну доціль-
ність та ефективність застосування мінеральних 
добрив  [1]. 
Окупність застосування основного удобрення 

значно підвищується після використання мікро-
елементів: приріст урожаю може зрости до  
4–6 ц/га, а за сприятливих погодних умов – до 
9,4 ц/га в разі обробки насіння мідним купоросом. 
Практично такі ж результати отримані за одночас-
ного застосування марганцю і міді. Зауважимо, що 
застосування марганцю в чистому вигляді неефек-
тивне [3]. 
Регулятори росту можуть виявитися корисними у 

випадку вирощування ячменю на ґрунтах, забруд-
нених важкими металами, поскільки вони змен-
шують фітотоксичний ефект [4]. Однак, як свід-
чать дослідження, максимальна ефективність пре-
паратів досягається на удобрених фонах. Таким 
чином, застосування біопрепаратів і регуляторів 
росту істотно впливає на формування врожайності 
та якості зерна ячменю різнобічного використання, 
в тому числі й для пивоварної промисловості.  
Мета роботи полягає у визначенні економічно 

оптимальної системи підбору попередника, удоб-
рення й застосування стимуляторів росту для ефек-
тивного виробництва пивоварної сировини. 
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Завдання досліджень полягало у встановленні 
найкращого поєднання агротехнічних заходів та 
підбору сортів для вирощування зерна ячменю 
пивоварної якості. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили протягом 2009–2012 рр. на полях 
Сумської дослідної станції садівництва. Дослід 
№1 передбачав вивчення впливу попередників 
на урожайність та показники якості пивоварного 
ячменю.  
Фактором А були попередники, якими в на-

ших дослідженнях виступали кукурудза на зерно 
та цукрові буряки.  
Як фактор В вивчали дію удобрення посівів, 

застосовуючи мінеральні добрива (нітроамо-
фоску) та добриво «Нутрівант Плюс пивоварний 
ячмінь» (ОN-23P2O5-42K2О + 0,1B + 0,5Zn +  
Фертівант (ФВ)).  
Фактором С виступали сорти: Престиж, Геть-

ман (Україна); Пасадена, Джерзей (Нідерланди); 
Кангу, Скарлет, Пеяс (Чехія); Ксанаду, Маурітія 
(Німеччина); Целінка (Франція).  Результати отри-
мано в багатофакторних польових дослідах.    
У досліді №2 вивчали вплив стимуляторів ро-

сту на врожайність сорту ячменю Джерзей. По-
передник – кукурудза на зерно. Розміщення ва-
ріантів, як і в попередньому досліді, –  рендомі-
зоване, методом розщеплених ділянок. Сівбу 
проводили протруєним насінням, мінеральні до-
брива у вигляді нітроамофоски марки 15:15:15  
вносили під час передпосівної культивації.  
Результати досліджень. Розрахунки показників 

економічної ефективності (головними серед яких 
були: виробничі затрати на 1 га, собівартість одно-
го центнера продукції, чистий дохід та рівень рен-
табельності) проводили на основі технологічних 

карт вирощування культури. 
Аналіз економічних показників досліду, в 

якому вивчалася дія попередників і добрив, на-
ведено в таблиці 1, з якої видно, що найвищий 
рівень рентабельності зафіксовано у варіантах 
досліду, що розміщувалися після цукрових бу-
ряків і на яких застосовувався «Нутрівант Плюс 
пивоварний ячмінь» – 71,8 %. 
На варіантах, де попередником була кукурудза 

на зерно, найкращий ефект було досягнуто та-
кож на варіантах, де застосовувалося це компле-
ксне добриво. Однак більший приріст урожайно-
сті давало застосування нітроамофоски: в серед-
ньому по варіантах досліду після кукурудзи на 
зерно врожайність зросла на 10,7 ц/га, а після 
цукрових буряків – на 8,9 ц/га.  
Врожайність у дослідах із «Нутрівантом Плюс 

пивоварний ячмінь» була нижчою на 4,5 та 
3,1 ц/га відповідно, проте виробничі затрати на 
один гектар у разі використання цього добрива 
не перевищували 200 грн, тоді як застосування 
мінеральних добрив призводило до збільшення 
такого роду затрат на суму майже 1000 гривень. 
Застосування «Нутріванту Плюс пивоварний 

ячмінь» також дає можливість істотно зменшити 
собівартість продукції порівняно з контрольним 
варіантом без добрив та варіантами із застосу-
ванням N30P30K30.  
Так, після кукурудзи на зерно собівартість од-

ного центнера зменшилася на 20,8 грн порівняно 
з варіантами без добрив і на 6,9 грн, порівняно з 
варіантами, де застосовувалися мінеральні доб-
рива.  
Така ж закономірність спостерігалася і у варі-

антах, розміщених після цукрових буряків (16,8 
та 11,7 грн відповідно). 

1. Економічна ефективність вирощування ячменю залежно від добрив та попередників 

Попередники та добрива 
кукурудза цукрові буряки 

Показник 

без 
 добрив N30P30K30 

«Нутрівант 
Плюс  

пивоварний 
ячмінь» 

без 
добрив N30P30K30 

«Нутрівант 
Плюс  

пивоварний 
ячмінь» 

Урожайність, ц/га 28,4 39,1 34,6 29,6 38,5 35,4 
Вартість продукції з 1 га, 
грн 

5680,0 7820,0 6920,0 5920,0 7700,0 7080,0 

Виробничі затрати на   
1 га, грн 

4137,3 5152,3 4323,1 3941,7 4933,2 4122,2 

Собівартість 1 ц, грн 145,7 131,8 124,9 133,2 128,1 116,4 
Чистий дохід, грн 1542,7 2667,7 2596,9 1978,3 2766,8 2957,8 
Рівень рентабельності, % 37,3 51,8 60,1 50,2 56,1 71,8 
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Аналіз економічних показників розміщення 
посівів пивоварного ячменю дозволяє стверджу-
вати, що з економічної точки зору кращим попе-
редником є цукрові буряки, які дозволяють збі-
льшити рентабельність виробництва на 11–13 %.  
Для удобрення посівів економічно вигідніше 

застосовувати добриво «Нутрівант Плюс пиво-
варний ячмінь», ніж мінеральні добрива, оскіль-
ки це дає змогу поліпшити показники рентабе-
льності на  8,3–14,5 % після кукурудзи на зерно та 
на 15,7–21,6 %  – після цукрових буряків. Засто-
сування мінеральних добрив дає більший еконо-
мічний ефект на посівах ячменю, що розміщува-
лися після кукурудзи, ніж після цукрових буря-
ків. Аналіз показників економічної ефективності 
у другому досліді показує, що найефективнішим 
використання стимуляторів росту було переваж-
но у варіантах, де рослини удобрювалися «Нутрі-
вантом». Найкращі результати досягнуто в разі ви-
користання «Nano Gro» та «Вітазиму» (табл. 2). 

 Практично однаковою була дія препаратів «Ви-
мпел К» та «Крезацин» – 51–52 % рентабельності. 

Контрольний варіант блоку досліду з «Нутріван-
том» мав рентабельність на рівні варіанту без доб-
рив, де застосовувався радостим (46,3 і 46,5 %).  

«Вітазим» забезпечив найвищий рівень рентабе-
льності й на варіантах, де застосовувалася нітро-
амофоска. Як показує економічний аналіз застосу-
вання нітроамофоски має найменший рівень рента-
бельності за винятком варіантів, де застосовувалися 
препарати «Вітазим», «Nano Gro» та «Крезацин». 
Використання «Вимпелу К» та «Радостиму» сприя-
ло підвищенню рівня рентабельності на 3–8 %. 
Порівняльний аналіз показників чистого до-

ходу також співпадає з показниками ранжування 
варіантів досліду за рентабельністю виробництва 
зерна. 

 Найменші показники чистого доходу відміча-
лися на контрольних варіантах їх застосуванням 
нітроамофоски та неудобрених – 1321–1430 грн, 
а застосування «Нутріванту Плюс пивоварний 
ячмінь» усіма стимуляторами росту дає можли-
вість збільшити чистий дохід у 1,5–2 рази. 

2. Економічна ефективність використання стимуляторів росту 

Без добрив 
Показник Контроль «Крезацин» «Радостим» «Вимпел 

К» «Вітазим» «Nano 
Gro» 

Урожайність, ц/га 27,8 27,9 30,8 28,7 29,3 29,3 
Вартість продукції з  
1 га, грн 5560 5580 6160 5740 5860 5860 

Виробничі затрати на  
1 га, грн 4129 4132 4203 4160 4187 4244 

Собівартість 1 ц, грн 148,5 148,1 136,5 145,0 142,9 144,8 
Чистий дохід, грн 1430 1447 1956 1579 1672 1616 
Рентабельність, % 34,6 35,0 46,5 38,0 39,9 38,1 

N30P30K30 
Урожайність, ц/га 31,9 34,3 34,3 33,0 35,8 35,8 
Вартість продукції з  
1 га, грн 6380 6860 6860 6600 7160 7160 

Виробничі затрати на  
1 га, грн 5058 5091 5124 5091 5148 5204 

Собівартість 1 ц, грн 158,6 148,4 149,4 154,3 143,8 145,4 
Чистий дохід, грн 1321 1769 1735 1508 2011 1955 
Рентабельність, % 26,1 34,7 33,9 29,6 39,1 37,6 

«Нутрівант Плюс пивоварний ячмінь» 
Урожайність, ц/га 31,3 32,6 32,1 32,6 34,8 36,4 
Вартість продукції з  
1 га, грн 6260 6520 6420 6520 6960 7280 

Виробничі затрати на  
1 га, грн 4280 4298 4325 4316 4364 4441 

Собівартість 1 ц, грн 136,7 131,9 134,8 132,4 125,4 122,0 
Чистий дохід, грн 1979 2221 2094 2203 2595 2838 
Рентабельність, % 46,3 51,7 48,4 51,1 59,5 63,9 
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На основі цього можна стверджувати, що за-
стосування стимуляторів росту збільшує показ-
ники рентабельності та чистого доходу майже 
вдвічі, але дія препаратів значною мірою кори-
гується вибраною системою удобрення посівів.  
Висновки: 
1. На посівах ячменю, які удобрюються міне-

ральними добривами, доцільно застосовувати 
препарати «Вітазим» та «Nano Gro», що сприяє 
забезпеченню рівня чистого доходу 2011,8 та 
1955,7 грн відповідно. Застосування цих же пре-

паратів сумісно з «Нутрівантом Плюс пивовар-
ний ячмінь» дало змогу отримати найкращі по-
казники економічної ефективності в досліді. 

2. Стимулятори можуть справляти вибіркову 
дію на урожайність пивоварного ячменю залеж-
но від прийнятої системи удобрення в господар-
стві. Отже, з точки зору виробничників, було б 
раціональним розробляти адаптивну технологію 
вирощування пивоварного ячменю для кожного 
окремо взятого господарства. 
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