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У статті наведені результати досліджень, про-
ведених упродовж 2012–2014 рр. на дослідному полі 
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, стосовно впливу застосу-
вання різних норм висіву та позакореневих піджив-
лень посівів комплексними добривами і біопрепара-
тами на варіабельність урожайності рослин ячменю 
ярого сорту Докучаєвський 15. У ході досліджень 
встановлено оптимальну норму висіву для досліджу-
ваного сорту – 5,0 млн/га, яка забезпечує формування 
найвищої урожайності зерна. Встановлено високу 
ефективність комплексного застосування кристало-
ну спеціального разом із біопрепаратом «Агро ЕМ». 
Порівняно з контролем, урожайність на цьому варі-
анті зростала з 2,31 до 2,43 т/га. Також у ході про-
веденого аналізу встановлено ступінь зв’язків уро-
жайності зерна з основними складовими структури 
врожаю.  

Ключові слова: норма висіву, позакореневі 
підживлення, біопрепарати, ячмінь ярий, уро-
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Постановка проблеми. Формування високо-
продуктивних агроценозів сільськогосподар-
ських культур – складний багатоступеневий про-
цес, у якому беруть участь чимало залежних 
один від одного чинників на всіх етапах органо-
генезу, на які по-різному впливають генетичні й 
екзогенні чинники. 
Вивчення і комплексна оцінка окремих основ-

них елементів технології вирощування сортів 
ячменю ярого на основі глибокого аналізу еле-
ментів структури формування врожаю, сортових 
особливостей і якості одержуваної під час цього 
продукції дасть можливість підвищити ефектив-
ність виробництва цієї культури [8]. 
У зв’язку з цим актуальним напрямом дослід-

жень є розкриття генетичного потенціалу продук-
тивності рослин нових сортів, пошук оптималь-
них норм висіву насіння для них, а також най-
більш ефективних варіантів позакореневих під-
живлень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Ячмінь ярий вирощують в Україні як продо-
вольчу, кормову й технічну культуру. На сьогод-
ні ячмінь є другою зерновою культурою в Укра-
їні. Його площі сягають 2–5 млн гектар. В Укра-
їні вирощують переважно ячмінь ярий [1].  
У структурі посівних площ Лісостепу ячмінь 
ярий займає близько 10 %, а в окремі роки, коли 
ми змушені пересівати озимі, – 12 і навіть 15 %. 
Саме тому вивчення особливостей формування 
продуктивності його в системі технологічних 
прийомів вирощування і розробка основних еле-
ментів сортової агротехніки, адаптивності до 
ґрунтово-кліматичних умов регіону вирощуван-
ня залишається актуальним. Значний вплив на 
формування показників продуктивності рослин 
мають норми висіву, від правильного застосу-
вання яких залежить ріст і розвиток рослин. 
Оскільки кожен регіон має певні погодні і ґрун-
тові особливості, то для кожного з них необхідно 
підбирати сорти, які можуть поєднувати у собі 
високу адаптивність до несприятливих абіотич-
них та біотичних чинників із достатньою потен-
ційною продуктивністю та здатністю реалізувати 
її навіть за стресових погодних умов [2, 6]. 
Нині заходи з вирощування ячменю ярого не 

забезпечують одержання бажаного врожаю вна-
слідок порушення технології [4, 5]. 
Оптимальна густота стояння рослин є однією 

з головних умов, яка визначає повноту викорис-
тання природних чинників і вирощування висо-
кого врожаю належної якості. Дані попередніх 
досліджень і практика показують, що реакції  
сортів на ті чи інші агрозаходи істотно різняться. 
У зв’язку зі створенням нових сортів різнопла-
нового використання, встановлення оптимальної 
норми висіву для них має особливе значення у 
ефективному використанні природних ресурсів. 
У зв’язку зі швидкими і значними змінами 

технології вирощування ячменю, а також соці-
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ально-економічних умов виробництва й спожи-
вання зерна, створення і впровадження у вироб-
ництво нових сортів інтенсивного, напівінтенси-
вного типів із різними веґетаційними періодами, 
потребують уточнення норми висіву, застосу-
вання позакореневих підживлень, конкретизую-
чи їх для кожного сорту. Протягом останнього 
часу районовані сорти ячменю у виробництві 
висівають із різними нормами висіву від: 3,0 до 
6,0 млн схожого насіння на га. З економічної й 
організаційної точок зору, найбільш кардиналь-
ним шляхом є впровадження у виробництво адап-
тованих сортів із застосуванням власних опти-
мальних елементів сортової технології вирощу-
вання [8]. 
Враховуючи специфіку ґрунтово-кліматичних 

умов та особливості нових сортів ячменю ярого, 
що по-різному реагують на окремі елементи тех-
нології, необхідно встановити оптимальні рівні 
технологічних заходів, які забезпечують отри-
мання гарантованого врожаю. Технологія виро-
щування ячменю ярого повинна передбачати 
створення умов, за яких повністю реалізуються 
потенційні можливості культури за якісними та 
врожайними показниками. У першу чергу – це 
чітке дотримання агротехнічних заходів та стро-
ків їх проведення. 
Мета досліджень полягала в удосконаленні 

технології вирощування ячменю ярого з метою 
більш повного розкриття генетичного потенціалу 
зернової продуктивності рослин ячменю ярого. 
Завдання досліджень: визначення впливу еле-

ментів технології вирощування – норм висіву та 
позакореневих підживлень на врожайність зерна 
ячменю ярого сорту Докучаєвський 15, а також 
встановлення тісноти зв’язків між урожайністю й 
основними структурними показниками врожаю. 
Методика досліджень. Дослідження прово-

дились упродовж 2012–2014 рр. на дослідному 
полі Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва за 
загальноприйнятою методикою [3]. Ґрунт на дос-
лідному полі – чорнозем типовий глибокий на 
карбонатному лесі. Вміст ґумусу в орному шарі 
складає 4,4–4,7 %, рухливого фосфору (за Чири-
ковим) – 138 мг/кг, калію – 103 мг/кг ґрунту. 
Даний двохфакторний дослід закладали мето-

дом розщеплених ділянок у трикратній повтор-
ності. У досліді визначали вплив різних норм 
висіву – від 4,0 до 5,5 млн/га з кроком ґрадації 
0,5 млн/га (чотири варіанти). Ділянками другого 
порядку були такі варіанти позакореневих під-
живлень посівів комплексними добривами та 
біопрепаратом «Агро ЕМ»: 1 – контроль (оброб-

ка посівів водою); 2 – кристалон спеціальний;  
3 – реаком; 4 – кристалон + «Агро ЕМ»; 5 – реа-
ком + «Агро ЕМ». 
Район проведення досліджень має характер 

нестабільного зволоження. У відношенні волого-
забезпеченості кращими були погодні умови 
2014 року, що позитивно вплинуло на розвиток 
посівів і, як наслідок, формування вищої уро-
жайності рослин. Температурний режим періодів 
веґетації за роками досліджень, особливо в 2013 
році, був значно вищим, у порівнянні з серед-
ньобагаторічними показниками.  
Відмічені перевищення температурного ре-

жиму вносили значні корективи у процеси росту 
і розвитку рослин, формування їх зернової про-
дуктивності. У той же час встановлені розбіжно-
сті за основними метеорологічними показниками 
дали змогу більш повноцінно визначити вплив 
досліджуваних елементів технології на ріст і 
розвиток посівів ячменю ярого досліджуваного 
сорту.  
Результати досліджень. У проведених дослі-

дженнях встановлено значний вплив застосуван-
ня різних норм висіву та способів сівби на варіа-
бельність зернової продуктивності посівів ячме-
ню ярого. 
У середньому за три роки досліджень урожай-

ність рослин ячменю ярого найбільшою була за 
норми висіву 5,0 млн/га – 2,49 т/га (рис.1). По-
рівняно з контролем, урожайність на цьому варі-
анті підвищувалася на 0,25 т/га (понад 11,0 %) за 
НІР05 головного ефекту чинника А (норма висі-
ву) – 0,1 т/га. 
За проведеним статистичним аналізом із вико-

ристанням рангового критерію Уолтера-Дункана 
[7], за чинником А показники врожайності зерна 
належали до трьох гомогенних груп: 1 – контроль 
(2,24 т/га); 2–4,5 і 5,5 млн/га (відповідно 2,39 і 2,41 
т/га); 3–5,0 млн/га (2,49 т/га). 
Зміна показників урожайності зерна під час 

впливу позакореневих підживлень (чинник В) від-
бувалася в меншому діапазоні – від 2,31 до 2,43 т/га. 
Найбільша врожайність зерна ячменю у середньому 
за три роки досліджень (2,43 т/га) була на варіантах 
комплексного застосування кристалону з біопрепа-
ратом «Агро ЕМ».  
Оцінка досліджуваних елементів технології, як 

джерел варіації у мінливість результативності дос-
ліджуваної ознаки, показала більшу роль норми 
висіву за всіма роками досліджень. Частка цього 
чинника у варіабельності врожайності зерна у  
2012 р., 2013 і 2014 рр. становила, відповідно,  
53,1 %, 71,4 і 75,0 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Вклади досліджуваних чинників у варіабельність урожайності зерна рослин ячменю ярого 
за роками досліджень, %. Позначення       – чинник А (норма висіву);      – чинник В (позакореневі під-

живлення);       – взаємодія А В;      .  – повторення;       – похибки. Рік досліджень: 1 – 2012 р.;  
2 – 2013 р.; 3 – 2014 р. 
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Застосування різних варіантів позакореневих 
підживлень посівів рослин ячменю ярого виклика-
ло зміни врожайності у 2012 р. на 24,5 %; 2013 р. – 
на 6,1 % і у 2014 р. – на 13,9 %. Важливо зауважи-
ти на зростаючій ролі проведення позакореневих 
підживлень у менш сприятливих погодних умо-

вах, як було відмічено у 2012 році.  
Взаємодія досліджуваних чинників не мала іс-

тотного впливу на зміну результативності дослід-
жуваного показника. Лише у 2010 р. статистично 
доведено ефект взаємодії чинників у зміні вро-
жайності зерна ячменю ярого (4,1 %). 

 

 
 

 

 
 

Рис. 3. Ступінь зв’язків (кореляційний зв’язок) між урожайністю зерна рослин ячменю ярого 
 сорту Докучаєвський 15 і їх основними біометричними показниками. Умовні скорочення: 1 – кіль-
кість рослин, шт/м2; 2 – загальна кількість пагонів, шт/м2; 3 – кількість продуктивних колосків у 
колосі, шт.; 4 – довжина рослин, см; 5 – довжина колоса, см; 6 – маса зерна з колоса головного  
пагона, г; 7 – маса зерна зі снопа (головні пагони), г/м2; 8 – маса зерна зі снопа (бічні пагони), г/м2;  

9 – маса 1000 зерен, г; 10 – маса соломи зі снопа, г/м2. Роки досліджень: I – 2012, II – 2013, III – 2014, 
IV – середнє за 2012–2014 рр.  
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Одним із завдань проведеного досліду було 
визначення ступеня зв’язків між зерновою про-
дуктивністю посівів і основними складовими 
структури врожаю. 
За роками досліджень було відзначено у ціло-

му схожу закономірність зв’язків між досліджу-
ваними показниками.  
Зокрема, врожайність зерна в усі роки дослід-

жень мала тісний прямий кореляційний зв'язок із 
кількістю рослин і пагонів на одиниці площі, 
довжиною рослин, масою зерна з 1 м2   головних 
і бічних пагонів, а також із масою соломи з оди-
ниці площі посіву (рис. 3). 
Зворотній зв'язок середньої сили в усі роки 

досліджень відзначено між урожайністю зерна й 
кількістю продуктивних колосків у колосі, що 
закономірно пояснюється тим, що під час аналі-
зу порівнювалися пари, в тому числі й за чинни-
ком норми висіву. Цим можна також обґрунту-
вати зворотній зв'язок між урожайністю рослин і 
довжиною колоса головного пагону рослин: зі 
збільшенням норми висіву до певної величини 
врожайність у цілому зростає за рахунок більшої 
кількості продуктивних пагонів на одиниці пло-
щі посіву, водночас довжина колоса поступово 
зменшується через підвищення конкуренції у 
посівах. 

У середньому за роками досліджень встанов-
лено слабкий зворотній зв’язок між урожайністю 
зерна та їхньою масою 1000 (r = -0,161), а також 
із масою зерна з колоса головного пагона (r =  
-0,315). Найтіснішим (r = 0,997) був зв'язок між 
урожайністю зерна й масою зерна зі снопа біч-
них пагонів. 
Висновок. Отже, в результаті досліджень 

встановлена висока ефективність застосування 
комплексних підживлень ячменю ярого криста-
лоном спеціальним і біопрепаратом «Агро ЕМ». 
Зокрема, врожайність зерна на цьому варіанті 
була на 5,0 % вищою, ніж на контролі. Ефект 
позакореневих підживлень зростає у стресових 
погодних умовах. Більш впливовим чинником на 
варіабельність урожайності зерна за усіма рока-
ми досліджень була норма висіву. Оптимальною 
нормою висіву для досліджуваного сорту ячме-
ню ярого є 5,0 млн/га. Приріст врожайності за 
цієї норми порівняно з контролем становила по-
над 11,0 %.  
Урожайність зерна має різної сили зв’язки зі 

структурними елементами у межах досліджува-
них варіантів, серед яких більш сильним є зв'я-
зок із масою зерна головних і бічних пагонів на 
одиницю площі посіву. 
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