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Миколаївська ДСДС ІЗЗ НААН України
ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ПРИ
ЙОГО ВИРОЩУВАННІ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
Наводяться експериментальні дані впливу агрометеорологічних умов, попередників,
застосування добрив та засобів захисту рослин на урожайність ячменю озимого.

Постановка проблеми. Ключовою проблемою сільськогосподарського
виробництва нашої країни є прискорене і стійке нарощування об’ємів зерна.
Перед працівниками сільського господарства постала важлива задача –
забезпечити зростаючі потреби у високоякісному продовольчому і фуражному
зерні, а також у зерні для технічної переробки. Однією з основних
зернофуражних культур в Україні є ячмінь озимий, площі посівів якого досягають
1,3 млн. га, а валовий збір зерна по країні збільшився до 4 млн. тонн.
Останнім часом в умовах непомірно зростаючого диспаритету цін на
основні засоби виробництва (техніка, добрива, ГСМ, засоби захисту рослин) і
продукцію рослинництва, головним шляхом виживання сільгоспвиробників є
освоєння низькозатратних (ресурсозберігаючих) технологій. Проте, аби
реалізувати високий генетичний потенціал сучасних сортів ячменю озимого,
необхідним є впровадження сучасних агротехнологій, важливою складовою
яких є застосування мінеральних добрив на заплановану врожайність зерна.
Не дивлячись на високі адаптивні властивості, ячмінь – одна з культур
сівозміни, яка найбільшою мірою реагує на рівень удобрення, прирости зерна
від застосування мінеральних добрив можуть сягати до 50 % [1]. Така
відзивність ячменю на внесення добрив – одна з важливих умов для
подальшого розширення його посівних площ. Однак у різних грунтовокліматичних умовах дози мінеральних добрив різняться, також виникає
необхідність перегляду і переоцінки ефективності удобрення ячменю озимого з
урахуванням суттєвої зміни погодних умов при його вирощуванні.

Аналіз

останніх

досліджень та постановка завдання. Питанням

оцінки впливу погодних умов на мінливість урожаю озимих зернових культур
висвітлено багатьма вченими як у нашій країні, так і за кордоном [1, 2, 3]. А.И.
Коровина, Н.Н. Наточиева, А.И. Бороданенко [4] встановили, що всім
неврожайним рокам супроводжують ґрунтова посуха до сівби і невелика
кількість опадів в період від посіву до припинення вегетації.
Значна увага в дослідженнях приділяється використанню показників
агрометеорологічної інформації для програмування врожаю озимих. Так, З.А.
Шостак та Л.А. Гриненко [5] відмічають можливість використання показників
погодних умов вегетаційного періоду для корегування технології вирощування
та отримання програмованого врожаю.
Авторами [6, 7] встановлено, що у сприятливі за зволоженням роки
врожайність ячменю озимого на 73-66 % визначається рівнем мінерального
живлення, але в посушливий період ступінь впливу мінеральних добрив
знижується до 15-30 %. Істотно зменшити залежність озимого ячменю від
несприятливих погодних факторів, насамперед, посухи, допомагає науковообґрунтоване використання добрив. Доля фактору «фон добрив» у формуванні
врожаю зерна в такі роки визначається формою і дозами їх застосування [8].
Численними дослідженнями дослідних установ і практикою передових
господарств

доведено,

що

добрива

забезпечують

значне

збільшення

врожайності ячменю озимого на всіх типах ґрунтів. Навіть на родючих
чорноземах правильне їх застосування істотне поліпшує умови живлення,
прискорює розвиток рослин, ріст надземної маси і коренів, а, отже, збільшує
стійкість проти посухи, зменшує негативну дію хвороб і шкідників, що і веде до
підвищення врожайності. Урожайність зерна ячменю на фоні мінеральних
добрив збільшується також внаслідок підвищення коефіцієнту збереженості
рослин, коефіцієнту продуктивного кущення, маси 1000 зерен, озерненості
колосу [2, 6, 7, 9, 10, 11].
Завданням досліджень було дослідити зміни урожайності зерна ячменю
озимого

залежно

від

попередників,

рівня

інтенсифікації

технології

вирощування культури (застосування мінеральних добрив та засобів захисту
рослин) та погодних умов років вирощування.
Методика проведення досліджень. У зв’язку з цим на землях
Миколаївської ДСДС ІЗЗ НААНУ у лабораторії зернових культур проводили
відповідні дослідження. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем південний на
карбонатному лесі, що характеризується високим вмістом калію, середнім –
фосфору, та недостатньо забезпечений азотом. Потужність гумусового
горизонту – 30 см, кислотність близька до нейтральної (рН 6,8). Площа посівної
ділянки – 320 м2, облікової – 160 м2, повторність триразова. У різні роки
досліджень (2001-2011 рр.) у схему досліду було включено такі сорти ячменю
озимого: Росава, Скороход, Метелиця, Основа. Ячмінь розміщували по трьох
попередниках – чорний пар, кукурудза на силос, пшениця озима, на які
накладалися дві технології вирощування – інтенсивна та ресурсоощадна. За
інтенсивної технології, на відміну від ресурсоощадної, передбачалося внесення
основного удобрення N30P60 під культивацію, що передувала передпосівній,
підживлення N30 у період відновлення весняної вегетації (ВВВ) поверхневим
способом та інтегрований захист посівів від шкодочинних організмів. Хімічний
захист посівів здійснювали з урахуванням порогів економічної шкодочинності.
Агротехніка у досліді була загальноприйнятою для південного Степу
України.

Збирання

самохідним

проводили

комбайном

прямим

«Сампо-130».

комбайнуванням

Урожайність

поділянково

визначали

методом

суцільного обмолоту всієї площі облікової ділянки за повної стиглості зерна.
Бункерний врожай з кожної ділянки зважували безпосередньо у полі, а після
зважування відбирали середні зразки по 1 кг. Врожайність зерна визначали
після його очищення та перерахунку на стандартну 14 % вологість, визначену
термостатно-ваговим

методом.

При

постановці

досліджень

керувались

методикою, прийнятою в державному сортовипробуванні [12], дисперсійний
аналіз дослідних даних здійснювався на ПЕОМ за Б.А. Доспєховим [13].
Результати досліджень. У середньому за роки досліджень (2001-2011
рр.) інтервал варіювання урожайності ячменю озимого становив 14,1-52,0 ц/га

(табл. 1).
Таблиця 1
Ефективність вирощування ячменю озимого залежно від попередника
та інтенсифікації технології (середнє за 2001-2011 рр.)
Урожайність, ц/га
Попередники
Чорний пар
Кукурудза на силос
Озима пшениця

Технологія
Відхилення ± Середня по
вирощування
технологіям
Ресурсовирощування
Інтенсивна ц/га
%
ощадна
35,6
40,5
4,9
13,8
38,1
23,1
35,0
11,9
51,5
29,1
19,5
34,2
14,7
75,4
26,9
НІР05, ц/га – 2,19.

Проаналізувавши агрометеорологічні умови років досліджень, ми дійшли
висновку, що за період 2001-2011 рр. у 36 % років (2004, 2005, 2006, 2007 рр.)
спостерігали нестачу вологи у період оптимальних строків сівби, внаслідок
чого виникала проблема отримання дружніх і своєчасних сходів. У 18 % років
(2005, 2010 рр.) відмічалася весняна посуха у період кущіння - вихід в трубку
рослин, коли відбувається формування елементів продуктивності колосу, а у 27
% років (2007, 2009, 2011 рр.) мало місце поєднання весняної і літньої посух. У
55 % років спостерігалися посушливі умови у період літньої вегетації (2003,
2005, 2007, 2008, 2009, 2011 рр.), а саме значний негативний вплив на урожай
ячменю мали посухи у період формування зерна. До того ж, у 2006 р. внаслідок
несприятливих умов перезимівлі посіви ячменю повністю загинули. Нами був
встановлений кореляційний зв'язок між рівнем урожаю ячменю озимого та
вологозабезпеченістю осіннього (r=0,58) та весняного періоду (r=0,75).
Розрахунки показали, що сприятливим для формування врожаю був 2001
рік, який характеризувався теплою зимою та прохолодною погодою на початку
літа. До того ж, у період закладки колосу опадів випало на 52 мм або 61 %
більше норми, що й зумовило отримання найвищого врожаю за роки
досліджень – 48,3 ц/га у середньому по досліду. Досить високий урожай зерна

було отримано у 2008 році – 43,0 ц/га. У даному році осінні опади дозволили
отримали дружні сходи ячменю, внаслідок раннього відновлення вегетації та
достатньої кількості опадів у період кущіння - вихід в трубку рослин (випало
122 мм, що на 37 мм більше норми) рослини сформували достатньо
продуктивний колос. Найнижча врожайність ячменю озимого була зафіксована
у 2007 році – 15,2 ц/га. Весна поточного року видалась надзвичайно сухою,
тривала відсутність ефективних опадів у весняно-літній період та мали місце
атмосферна та ґрунтова посухи. Поряд зі зрідженням посівів, відбувалося
послаблення інтенсивності закладки генеративних органів, відмирання верхніх
колосків у колосі, формування мілкого та щуплого зерна.
Аналіз урожайних даних показав, що вони залежали як від системи
удобрення й захисту рослин, так і від попередника. Вплив попередників на
продуктивність

ячменю

озимого,

насамперед,

визначався

запасами

продуктивної вологи в ґрунті, які залишилися в ньому після їх збирання.
Максимальна врожайність культури була відмічена при розміщенні її по
чорному пару – за інтенсивної технології – 40,5 ц/га, за ресурсоощадної – 35,6
ц/га. Після кукурудзи на силос середня врожайність ячменю озимого по досліду
становила на неудобреному фоні 23,1 ц/га, на удобреному з використанням
системи захисту рослин – 35 ц/га, після пшениці озимої ці показники
відповідно дорівнювали: 19,5 та 34,2 ц/га.
Отже, при розміщенні ячменю озимого по кращому попереднику (чорний
пар) різниця у врожайності його зерна при вирощуванні за інтенсивною та
ресурсозберігаючою технологією була найменшою – 4,9 ц/га або 13,8 %. Це
пояснюється добрим фітосанітарним станом та достатньою кількістю вологи й
поживних речовин у полі чорного пару навіть без застосування хімізації. При
розташуванні культури по гіршим попередникам приріст урожайності зерна від
удобрення та проведення інтегрованого захисту рослин збільшувався: після
кукурудзи на силос – 11,9 ц/га або 51,5 %, після пшениці озимої – на 14,7 ц/га
або 75,4 %. Таким чином, ефективність інтенсифікації технології зростала при
розміщенні ячменю озимого по гірших попередниках. Без добрив і захисту

рослин його врожайність після цих попередників становила в середньому лише
21,3 ц/га (тоді як у чорному пару за цих же умов вона становила 35,6 ц/га), що
зумовлено низьким вмістом елементів живлення в ґрунті, передусім азоту, а
також значним розвитком шкодочинних організмів.
У специфічних погодних умовах вегетаційних періодів досліджуваних
років, що відзначались контрастністю температурного режиму і збільшенням
посушливих етапів, встановлено стабілізуючий вплив мінеральних добрив на
формування урожайності зерна. У середньому за 2001-2011 рр. за внесення
добрив урожайність ячменю була вищою, ніж на контролі на 10,5 ц/га або 40,2
%. Приріст урожайності зерна від удобрення коливався залежно від року
вирощування від 7,4 до 19,1 ц/га. Найвищі прирости урожаю – 19,1 та 18,9 ц/га
були відмічені за вирощування культури у 2003 та 2009 роках. У
гостропосушливих умовах 2007 року урожай удобрених варіантів був на 2 ц/га
менше, ніж на неудобреному контролі. Причому дисперсійний аналіз дослідних
даних показав, рівень урожайності у даному році був достовірно однаковим на
обох фонах живлення.
Висновок. Отже, погодні умови суттєво впливають на продуктивність
ячменю озимого, найбільші врожаї його зерна отримано за достатніх умов
зволоження осіннього і весняного періоду вегетації. За вирощування ячменю
озимого в богарних умовах південного Степу України найвищу врожайність –
35,6-40,5 ц/га забезпечує попередник чорний пар. Високого рівня урожайності
(на рівні 35 ц/га) можна досягти, якщо розміщувати ячмінь озимий після
кукурудзи на силос, вносити під основний обробіток ґрунту N30P60, проводити
позакореневе підживлення N30 у період відновлення весняної вегетації спільно з
інтегрованим захистом рослин.
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Анотація
Хомяк П.В. Формування урожайності ячменю озимого при його
вирощуванні у південному Степу України.
Наводяться експериментальні дані впливу агрометеорологічних умов,
попередників, застосування добрив та засобів захисту рослин на урожайність
ячменю озимого.
Ключові слова: попередник, технологія, інтенсифікація, ячмінь озимий,
урожайність, агрометеорологічні умови.
Аннотация
Хомяк П.В. Формирование урожайности озимого ячменя при его
выращивании в южной Степи Украины.
Изложены екпериментальные данные влияния агрометеорологических
русловий, предшественников, применения удобрений и средств защиты
растений на урожайность озимого ячменя.
Ключевые слова: предшественник, технология, интенсификация, озимый
ячмень, урожайность, агрометеорологические условия.
Annotation
Khomyak P.V., Andriychenko L.V., Zalevska M.P. Forming of productivity of
barley in the conditions of Southern Steppe of Ukraine.
Experimental data of influence of agrometeorological conditions, predecessors,
application of fertilizers and means of protection of plants for productivity of winter
barley are stated.
Keywords: predecessor, growing technology, intensification, winter barley,
productivity, agrometeorological conditions.

