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Наведено результати фенологічних спостережень та аналіз елементів структури урожайно-

сті і зернової продуктивності ячменю ярого сорту Сталкер при вирощуванні на фоні без внесення 

мінеральних добрив і в разі застосування їх у дозі N30P30K30. З'ясовано вплив позакореневого піджив-

лення рослин  різними дозами аміачної селітри і гуміновим препаратом гумісол плюс в різні періоди їх 

росту та розвитку в умовах північного Степу України. 

Встановлено, що на ріст, розвиток таі формування елементів продуктивності рослин ячменю 

ярого суттєво впливали строки та дози підживлення. Більш ранні строки підживлення рослин аміач-

ною селітрою та препаратом гумісол плюс (по сходах та у фазі кущення), сприяли кращому їх росту 

і розвитку, підвищенню  продуктивної кущистості та поліпшенню елементів структури урожайно-

сті порівняно з підживленням посівів у фазі виходу в трубку як на удобреному фоні (N30P30K30), так і 

у варіанті без внесення мінеральних добрив. 

Встановлено, що зернова продуктивність ячменю ярого в роки досліджень формувалась під 

впливом фону мінерального живлення, строків і доз позакореневого підживлення рослин. Аналіз уро-

жайних даних показав, що підживлення рослин ячменю ярого аміачною селітрою в дозі N15, порівняно 

з контролем, призводило до підвищення урожайності зерна в середньому на фоні без добрив на  0,16–

0,26 т/га, а в дозах N30 – на 0,34–0,44 і N45  – на 0,54–0,65 т/га, на фоні N30P30K30 відповідно на 0,20–

0,38; 0,39–0,49 і 0,62–0,76 т/га. 

Підживлення ячменю ярого препаратом гумісол плюс на фоні без добрив зумовлювало прибавку 

урожаю зерна в середньому 0,10–0,41 т/га, на фоні N30P30K30 – до 0,18 т/га. Позакореневе піджив-

лення рослин цим препаратом в дозі 0,5 л/га сприяло підвищенню врожайності зерна ячменю ярого на 

0,10–0,21 т/га, порівняно з контролем, тільки на фоні без внесення мінеральних добрив.  Підвищення 

дози  гумісолу плюс до 1,0 та 1,5 л/га призводило до збільшення прибавки урожайності зерна ячменю 

ярого залежно від строку внесення на 0,30–0,41 та 0,28–0,41 т/га  на неудобреному фоні і на 0,08–

0,15 та 0,10–0,18 т/га на фоні N30P30K30 відповідно, порівняно з контролем. 

Ключові слова: ячмінь ярий, мінеральні добрива, позакореневе підживлення рослин, елементи 

структури колосу, урожайність зерна.    
 

Ячмінь ярий (Hordeum sativum Jessen), 

незважаючи на деяке скорочення  його посів-

них площ, залишається однією з провідних 

зернофуражних культур в Україні. Відомо, 

що білок ячменю є повноцінним за амінокис-

лотним складом, а за вмістом лізину і трип-

тофану  перевищує інші злакові культури 1. 

         Зважаючи на біокліматичний потенціал 

України в цілому і  зони  Степу  зокрема,  ви- 

сокі і сталі врожаї ячменю ярого  мають міс-

це  значно частіше, ніж низькі. Разом з цим 

однією з причин низької реалізації генетично 

зумовленого потенціалу зернової продуктив-

ності районованих сортів ячменю ярого є  

недостатнє обґрунтування технологічних за-

ходів підвищення адаптивної здатності рос-

лин до несприятливих факторів навколиш-

нього  природного середовища  в  умовах по-    
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тепління клімату 2–3. Одним зі способів 

поліпшення умов живлення рослин ярих ку-

льтур, а отже, й підвищення їх продуктивно-

сті є використання мінеральних добрив як 

шляхом  основного внесення, так і  весняно-

го підживлення вегетуючих рослин 4–8. 

Науковими дослідженнями і практичним до-

свідом доведена незаперечна доцільність ви-

користання мінеральних добрив для підви-

щення урожайності ярих зернових культур, 

але в умовах відсутності паритету цін на до-

брива і вирощене зерно його виробництво не 

завжди виявляється економічно вигідним. 

Тому особливої актуальності набуває необ-

хідність встановлення доцільності позакоре-

невого підживлення рослин твердими міне-

ральними добривами (аміачною селітрою) та 

рідкими гуміновими препаратами з ураху-

ванням доз та строків їх внесення для збіль-

шення густоти стеблестою, посилення про-

цесів укорінення і формування надземної ма-

си, підвищення індивідуальної продуктив-

ності рослин і одержання стабільних урожа-

їв зерна в посушливих умовах степової зони. 

 Мета дослідження – удосконалити 

агротехнічні заходи вирощування ячменю 

ярого, шляхом коригування доз позакорене-

вого підживлення і строків їх проведення для 

більш повного використання біологічного 

потенціалу культури в умовах північного 

Степу.  

Матеріали та методи дослідження. 

Дослідження проводили в польовій сівозміні 

лабораторії агробіологічних ресурсів ярих 

зернових і зернобобових культур на базі 

Ерастівської дослідної станції Державної 

установи Інститут зернових культур НААН 

впродовж 2017–2019 р. Польовий дослід роз-

міщували в шестипільній зерно-просапній сі-

возміні після пшениці озимої. Основний об-

робіток грунту в осінній період включав  

дворазове лущення стерні дисковим лущиль-

ником і полицеву оранку на глибину 20–

22 см; весняний обробіток  – ранньовесняне 

боронування та передпосівну культивацію з 

внесенням мінерального добрива (нітроамо-

фоски) згідно відповідно до схеми досліду. 

Після культивації проводили сівбу сівалкою 

СН-16 та прикочування поля кільчасто-зуб-

частими катками. В дослідах висівали райо-

нований для степової зони сорт ячменю яро-

го Сталкер (норма висіву 4,5 млн схожих на-

сінин/га). Позакореневе підживлення посівів 

ячменю аміачною селітрою проводили по ді-

лянках ручним способом;  обприскували рос-

лини препаратом гумісол плюс (ранцевим 

обприскувачем). Розміщення варіантів систе-

матичне, повторність триразова. Облікова 

площа ділянки – 25 м
2
. 

За агрокліматичним районуванням те-

риторія станції належить до північної части-

ни Степу України. Ґрунтовий покрив дослід-

ної станції представлений звичайними мало-

гумусними важкосуглинковими чорнозема-

ми та їх слабозмитими різновидами. Вміст 

гумусу в орному шарі варіює в межах від 4,0 

до 4,5 %. З  поглибленням його кількість по-

ступово зменшується і в підорному шарі до-

рівнює 3,2–3,5 %, а на глибині 40–60 см – 

1,9–2,4 %. Валовий вміст поживних речовин 

в орному шарі чорноземів дослідної станції 

коливається в таких межах: азоту – від 0,23 

до 0,26 %, фосфору – від 0,11 до 0,16 %,  ка-

лію – від 2,0 до 2,5 % 9. 

Закладали і проводили польові і лабо-

раторні дослідження відповідно до методики 

дослідної справи Б. О. Доспєхова, Методики 

державного сортовипробування сільськогос-

подарських культур, а також методичних ре-

комендацій, розроблених в ДУ Інститут зер-

нових культур НААН 10, 11. 

Погодні умови впродовж вегетації яч-

меню ярого в роки проведення досліджень 

складались по-різному, що дало можливість 

повніше оцінити ефективність заходів, що 

вивчались. Так, сівбу ячменю ярого в 2017 і 

2019 рр. було проведено в межах оптималь-

них строків – 1 і 4 квітня, в 2018 р. дещо піз-

ніше – 20 квітня. На час сівби запасів проду-

ктивної вологи було достатньо для одержан-

ня дружних сходів культури,  з'явилися вони 

на 13, 12 та 7 добу після сівби відповідно ро-

кам досліджень. Найбільш сприятливі пого-

дні умови в першій половині вегетації ячме-

ню ярого склалися в 2019 р., коли за квітень і 

травень випало 46,5 і 47,2 мм опадів, що по-

рівняно з багаторічними показниками стано-

вило 128,8 і 104,4 % відповідно, а середня 

температура повітря не перевищувала 15,9–

17,9 ºС. У 2018 р. від сівби (20 квітня) до 

15 травня випало лише 9,6 мм опадів, а інте-

нсивні дощі (50,8 мм) мали місце в другій 

декаді травня, що певним чином поліпшило 

стан ячменю ярого, оскільки у рослин розпо- 
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чалось формування прапорцевого листка. Се-

редня температура повітря в цей час колива-

лася у межах 15,3–21,2 ºС, а максимальна – 

підвищувалась до 29,6 ºС при зниженні від-

носної вологості повітря до 27–30 %. По-

верхня ґрунту при цьому нагрівалась до 

30,9 ºС, а в окремі дні – до 58,5–60,5 ºС, що 

призвело до швидкого непродуктивного ви-

паровування вологи з ґрунту і прискорило 

фізіологічний розвиток рослин на 15–20 діб 

порівняно з багаторічними даними. Неспри-

ятливо склалися погодні умови після сівби 

ячменю ярого в 2017 р. Так, протягом  квіт-

ня мали   місце  заморозки  вночі  від  -1,6  до  

-3,5 °С, а 18 квітня випав сніг, товщина пок-

риву якого становила 2 см.  Коли  у ярих зе-

рнових відмічався початок фази кущення, 

температура повітря знизилась до 2,9–0 ºС. 

Таке короткострокове зниження температур-

них показників не становило загрози для по-

дальшого росту та розвитку рослин ячменю. 

Однак протягом травня випало лише 16,6 мм 

опадів (середня багаторічна норма 45,2 мм). 

Середньодобова температура повітря стано-

вила 12,0–17,0 ºС, а максимальна – 22,4–

30,8 ºС. Це суттєво стримувало ріст і розви-

ток рослин ячменю ярого, викликало пожов-

тіння листків нижнього ярусу та загибель 

слаборозвинених пагонів. Друга половина 

вегетації ячменю ярого у 2017 і 2019 рр. від-

значалась жаркою і посушливою погодою із 

суттєвим дефіцитом опадів, а в 2018 р. на-

прикінці червня випало більше 100 мм опа-

дів, середня температура повітря в цей час 

коливалася в межах 18,6–19,4 ºС, максима-

льна підвищувалась до 25,8–27,9 ºС, що пок-

ращило умови для наливу зерна. 

Результати дослідження. Фенологіч-

ні спостереження за розвитком рослин ячме-

ню ярого показали, що в роки досліджень 

сходи в усіх варіантах досліду з’являлись од-

ночасно, незалежно від фону живлення, але 

фази кущення та виходу в трубку на фоні 

N30P30K30 відмічалися на 2 доби раніше, ніж 

на ділянках без добрив. Фаза колосіння на 

ділянках без добрив також затримувалась на 

1–2 доби порівняно з удобреним фоном. У 

цій фазі помітним став і вплив підживлення 

рослин аміачною селітрою. Так, на фоні без 

добрив фаза колосіння, при підживленні яч-

меню ярого по сходах і в фазі кущення, від-

мічалася на 1–2 доби раніше, ніж у конт-

рольному варіанті і в разі підживлення рос-

лин у фазі виходу в трубку; аналогічна за-

лежність простежувалася і на фоні внесення 

N30P30K30. 
Дози внесення аміачної селітри також 

впливали на строки достигання  зерна. Так, 

спостереження показали, що фази молочна 

та повна стиглість зерна на ділянках, де про-

водили підживлення посівів аміачною селіт-

рою, особливо в дозі N45, відмічалися на 2–3 

доби пізніше, ніж в інших варіантах досліду, 

що пояснюється збільшенням тривалості ве-

гетації і є закономірною реакцією рослин 

ячменю на азотне добриво. На ділянках, де 

ячмінь ярий підживлювали препаратом гумі-

сол плюс, такого не спостерігалося. 

Аналіз біометричних показників рос-

лин ячменю ярого, свідчить про те, що ран-

ньовесняні запаси продуктивної вологи та 

добрива, внесені під культивацію в дозі 

N30Р30К30, а також у вигляді підживлення 

(N15, N30 і N45), особливо по сходах, в цілому 

зумовлюють посилення процесів росту і роз-

витку рослин. На неудобренному фоні рос-

лини ячменю ярого в середньому були на 

3,4–9,5 см нижчими, ніж на ділянках із вне-

сенням мінеральних добрив, меншими зна-

ченнями тут характеризувалися коефіцієнти 

загального та продуктивного кущення, а та-

кож показники маси та озерненості колосу. 

На ріст і розвиток рослин ячменю яро-

го помітно впливали строки та дози  внесен-

ня аміачної селітри. Так, при підживленні 

рослин ячменю у фазі сходів їх висота на не-

удобреному фоні була на 2,3–4,0 см, а на фо-

ні N30P30K30  –  на  2,6–10,1 см  більшою,  ніж 

у контрольному варіанті. Підживлення рос-

лин ячменю в цій фазі також призводило до 

збільшення кількості пагонів кущення неза-

лежно від фону мінерального живлення. По-

закореневе підживлення у фазі виходу в тру-

бку, як показали розрахунки, вже не викли-

кало формування додаткових пагонів кущен-

ня у рослин ячменю. 

Простежувався також  вплив дози  амі-

ачної селітри, при внесенні її у вигляді пі-

дживлення, на основні біометричні показни-

ки рослин ячменю. Так, внесення аміачної 

селітри в дозі N15 на фоні без добрив приз-

водило до збільшення висоти рослин у се-

редньому на 2,3 см, на фоні N30P30K30 – на 

2,6 см, кількості пагонів кущення – на 18,7 і 



     Зернові культури. Том 4. № 2. 2020. С. 272–280       https://doi.org/10.31867/2523-4544/0135 275 

27,8 %, абсолютно сухої надземної маси рос-

лин – на 7 і 15 % відповідно порівняно з 

контрольними ділянками. 

Підвищення дози внесення аміачної се-

літри у вигляді підживлення до N30 зумов-

лювало збільшення висоти рослин на неу-

добреному фоні на 1,3 %, коефіцієнта ку-

щення – на 5,0, кількості вузлових коренів – 

на 7,7 і маси рослини – на 7,7 %, а на фоні 

N30P30K30 відповідно – на 5,7; 27,7; 20,0 та 

15,0 % порівняно з дозою N15. Подальше 

збільшення дози внесення аміачної селітри – 

до N45 також призводило до поліпшення біо-

метричних показників рослин,  особливо при  

підживленні  у фазі сходів. 

Позакореневе підживлення посівів яч-

меню ярого препаратом гумісол плюс також 

позитивно впливало на біометричні показни-

ки рослин, порівняно з  контролем,  як  на 

удобреному фоні, так і на ділянках без доб-

рив, але  меншою мірою. Очевидно, в цьому 

випадку більше значення мав рівень забезпе-

чення рослин  основними  елементами  жив- 

 

лення перед сівбою. 

 Таким чином, слід зробити висновок, 

що рослини ячменю ярого краще реагують 

на більш ранні строки підживлення – про-

стежується  позитивний вплив цього заходу 

на ріст, розвиток,  кущення та приріст над-

земної маси порівняно з дещо пізнішими фа-

зами. Про більшу ефективність підживлень, 

проведених на початку вегетації і до настан-

ня фази кущення,  вказував у своїх працях 

також С. М. Бугай 12. 

Різниця  в  біометричних  показниках 

рослин відповідним чином позначилась і на   

елементах структури врожайності. Аналіз 

елементів структури колосу та врожайності 

зерна ячменю ярого в цілому показав, що на-

віть в умовах нестабільного рівня вологоза-

безпечення та короткочасних посух, які мали 

місце у роки досліджень, внесення мінераль-

них добрив перед сівбою суттєво впливає на 

зернову продуктивність культури, порівняно 

з варіантами досліду без внесення добрив. 

Як  свідчать  дані  таблиці  1,   на   фоні  

1. Елементи структури урожайності ячменю ярого залежно від підживлення рослин 

  аміачною селітрою і строків його проведення на різних фонах мінерального живлення 

                                                               (середнє за 2017–2019 рр.) 
 

Варіант досліду Елементи структури урожайності рослин 

доза 
 внесення, 
кг д. р./га 

строк  
внесення 

висота 
рослин,  

см 

довжина 
колосу,  

см 

кількість 
зерен  

у колосі,  
шт. 

коефіцієнт 
продуктивного 

кущення 

маса 
1000 

зерен,  
г 

Без внесення мінеральних добрив 

контроль 40,4 5,2 11,4 1,2 40,8 

N15 
сходи 45,2 5,8 12,4 1,4 42,8 
кущення 44,8 5,6 12,2 1,3 42,8 
вихід  у трубку 44,7 5,4 12,0 1,3 42,4 

N30 
сходи 48,4 6,4 13,8 1,4 44,0 
кущення 45,9 5,8 13,4 1,4 43,4 

вихід  у трубку 42,9 5,6 12,4 1,3 42,9 

N45 
сходи 49,9 6,8 14,4 1,6 45,2 
кущення 49,6 6,6 14,3 1,5 44,9 
вихід  у трубку 47,4 6,0 13,2 1,4 44,5 

Фон – N30P30K30 
контроль 55,8 6,5 14,0 1,5 46,0 

N15 
сходи 57,8 7,4 14,9 1,8 48,9 
кущення 58,1 6,9 14,7 1,7 48,2 
вихід  у трубку 57,8 6,9 14,4 1,6 48,1 

N30 
сходи 60,2 7,6 15,8 1,8 50,2 
кущення 60,0 7,4 15,6 1,7 49,6 
вихід  у трубку 59,2 7,2 14,8 1,6 48,3 

N45 
сходи 62,6 8,3 17,0 2,0 50,2 
кущення 61,8 8,1 16,7 2,0 50,2 
вихід  у трубку 61,1 7,9 16,0 1,6 49,8 
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N30Р30К30 висота рослин була більшою у се-

редньому на 12,7–15,4 см, довжина колосу – 

на 1,3–1,5 см, а кількість зерен у колосі – на 

18,0–22,8 %; збільшувались також густота 

продуктивного стеблостою і маса 1000 зерен 

порівняно з неудобреними варіантами. 

Підживлення аміачною селітрою пози-

тивно впливало на формування елементів 

структури колосу та зернової продуктивності 

рослин ячменю ярого. На ділянках без доб-

рив за рахунок підживлення висота рослин, 

порівняно з контрольним варіантом, збіль-

шувалась у середньому на 4,3–9,5 см, дов-

жина колосу – на 3,8–30,1 %, кількість зерен 

у колосі – на 11,4–14,4 шт., коефіцієнт ку-

щення –  на 1,2–1,6, маса 1000 зерен – на 1,6–

4,4 г; а на фоні N30Р30К30 – на 2,0–6,8 см, 6,1–

27,6 %, 14,0–17,0 шт., 1,5–2,0; 2,1–4,2 г від-

повідно (див. табл. 1). 

На формування елементів структури 

врожайності зерна, як показав аналіз, впли-

вали строки підживлення ячменю ярого. Пі-

дживлення по сходах і в фазі кущення, як 

свідчать дані таблиці 1, сприяли кращому 

росту та розвитку рослин, формуванню у них 

продуктивної кущистості та маси зерна, ніж 

у фазі виходу в трубку як на удобреному фо-

ні, так і на фоні без добрив. При підживленні 

в цей період у рослин ячменю значення 

структурних показників урожайності зерна 

зменшувались, порівняно з більш раннім 

строком проведення цього агрозаходу. 

Дози підживлення аміачною селітрою 

по-різному впливали на структурні показни-

ки урожайності рослин ячменю ярого. Так, 

на неудобреному фоні при підживленні посі-

вів аміачною селітрою в дозі N45  висота рос-

лин збільшувалася на 7,0–9,5 см, довжина 

колосу – на 1,4–1,6 см, кількість зерен у ко-

лосі – на 15,8–26,3 % порівняно з контролем. 

Збільшувались також і кількість продуктив-

них пагонів – з 1,2 до 1,6  та  маса 1000 зе-

рен – з 40,8 до 45,2 г. Зменшення дози аміач-

ної селітри при підживленні до N15 та N30  

зумовлювало зменшення показників продук-

тивності рослин порівняно з внесенням N45, 

але їх значення були значно більшими, ніж  в 

контролі.   
 

2. Елементи структури урожайності  ячменю ярого залежно  від підживлення рослин  

 гумісолом плюс і строків його проведення на різних фонах мінерального живлення 

 (середнє за 2017–2019 рр.) 
 

Варіант досліду  Елементи структури урожайності рослин 

доза  
внесення, 

л/га 

строк  
внесення 

висота 
рослин,  

см 

довжина 
колосу,  

см 

кількість 
зерен  

у колосі, шт. 

коефіцієнт 
продуктивного 

кущення 

маса 
1000 

зерен, г 
без внесення мінеральних добрив 

Контроль 31,1 3,9 6,0 1,0 33,5 

0,5 
сходи 33,4 4,0 6,1 1,0 34,5 
кущення 32,7 4,0 6,2 1,0 35,0 
вихід у трубку 32,5 3,9 6,2 1,0 34,6 

1,0 
сходи 35,4 4,5 7,2 1,0 36,8 
кущення 34,5 4,2 7,0 1,0 35,8 
вихід у трубку 34,8 4,2 6,4 1,0 34,3 

1,5 
сходи 36,7 4,6 7,2 1,0 36,9 
кущення 35,7 4,5 7,2 1,0 36,8 
вихід у трубку 35,2 4,4 6,9 1,0 36,6 

фон – N30P30K30 
Контроль 56,8 6,5 12,5 1,2 44,4 

0,5 
сходи 60,0 6,7 13,1 1,4 46,3 
кущення 58,7 6,7 12,7 1,3 45,8 
вихід у трубку 58,0 6,5 12,6 1,3 45,6 

1,0 

сходи 61,5 6,8 13,7 1,4 46.8 

кущення 59,4 6,7 14,0 1,4 45,9 
вихід у трубку 58,2 6,7 13,5 1,3 45,4 

1,5 
сходи 61,8 6,8 14,6 1,4 46,8 
кущення 61,9 6,8 14,5 1,4 46,4 
вихід у трубку 60,2 6,7 14,3 1,4 46,2 
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Позакореневе підживлення рослин гу-

місолом плюс призводило до поліпшення   

показників структури врожайності зерна по-

рівняно з контролем як на удобреному фоні, 

так і на ділянках без добрив, але меншою мі-

рою. Так, висота рослин на неудобреному 

фоні при підживленні цим препаратом збіль-

шувалась у середньому на 1,3–5,6 см, дов-

жина колосу – на 2,9–17,9 %, маса 1000 зе-

рен – з 33,5 до 36,9 г. На фоні з внесенням 

добрива в дозі N30P30K30, порівняно з ділян-

ками без добрив, структурні показники рос-

лин ячменю ярого були помітно кращими 

(див. табл. 2). 

Між структурними показниками рос-

лин і дозами внесення гумісолу плюс про-

стежувалася залежність. Кращі результати 

одержані, коли для  підживлення  рослин ви-

користовували 1,5 л/га даного препарату. 

Порівняно з контролем висота рослин на не-

удобреному фоні збільшувалась в середньо-

му на 4,1–5,6 см,  довжина колосу – на 12,8–

17,9 %, маса 1000 зерен – на 9,2–10,1 %; на 

фоні N30P30K30 – відповідно на 3,4–5,0 см, 

3,1–4,6 і 1,0–5,4 %. При зменшенні дози вне-

сення гумісолу плюс до 0,5 і 1,0 л/га значен-

ня структурних показників рослин зменшу-

вались. Помітно кращими вони були при 

ранніх строках внесення препарату (фаза 

сходів) порівняно з підживленням у фазі ви-

ходу рослин у трубку. 

Встановлено, що зернова продуктив-

ність ячменю ярого в роки досліджень фор-

мувалась під впливом фону мінерального 

живлення, а також строків та доз позакоре-

невого підживлення  рослин. Так, аналіз уро-

жайних даних показав, що підживлення амі-

ачною селітрою рослин ячменю ярого в дозі 

N15, порівняно з контролем,  призводило до 

підвищення урожайності зерна в середньому 

на фоні без добрив на 0,16–0,26 т/га, при пі-

дживленні в дозах N30 – 0,34–0,44 і N45  – 

0,54–0,65 т/га; на фоні N30P30K30 відповідно – 

0,20–0,38; 0,39–0,49 і 0,62–0,76 т/га. З'ясова-

но, що строки проведення позакореневих пі-

дживлень рослин різнились між собою за  

ефективністю. При підживленні по сходах 

прибавка урожаю зерна  ячменю  ярого  була 
 

3. Урожайність зерна ячменю ярого залежно від строків підживлення рослин  

на різних фонах мінерального живлення (середнє за 2017–2019 рр.) 
 

Аміачна селітра Гумісол плюс 
доза  

внесення, 
кг д. р./га 

строк    
 внесення 

урожайність  
зерна, 
 т/га 

доза  
внесення, 

л/га 

строк     
внесення 

урожайність 
зерна,  
т/га 

                                             без внесення мінеральних добрив 
контроль 1,41 контроль 1,35 

N15 

сходи 1,67 

0,5 

сходи 1,56 
кущення 1,65 кущення 1,56 

вихід у трубку 1,57 вихід у трубку 1,45 

N30 

сходи 1,85 

1,0 

сходи 1,76 

кущення 1,83 кущення 1,66 
вихід у трубку 1,75 вихід у трубку 1,65 

N45 
сходи 2,06 

1,5 
сходи 1,76 

кущення 2,01 кущення 1,75 
вихід у трубку 1,95 вихід у трубку 1,63 

фон – N30P30K30 

контроль 2,64 контроль 2,52 

N15 
сходи 3,02 

0,5 
сходи 2,59 

кущення 3,00 кущення 2,52 
вихід у трубку 2,84 вихід у трубку 2,52 

N30 
сходи 3,13 

1,0 
сходи 2,65 

кущення 3,09 кущення 2,67 

вихід у трубку 3,03 вихід у трубку 2,60 

N45 
сходи 3,40 

1,5 
сходи 2,70 

кущення 3,38 кущення 2,68 
вихід у трубку 3,26 вихід у трубку 2,62 

НІР0,05, т/га для взаємодії факторів – 0,09 
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більшою, ніж при дещо пізніших термінах  

проведення цього заходу. Так, підживлення 

аміачною селітрою по сходах, порівняно з 

контрольним варіантом, на фоні без добрив 

забезпечило прибавку урожайності зерна на 

рівні 0,26–0,65, при підживленні рослин у 

фазах кущення – 0,24–0,60 і виходу  в  труб-

ку – 0,16–0,54 т/га, а на удобреному фоні – 

0,38–0,76; 0,36–0,74 і 0,20–0,62 т/га відповід-

но (див. табл. 3). 

Підживлення посівів ячменю ярого гу-

місолом плюс також забезпечувало прибавку 

урожайності зерна в середньому на фоні без 

добрив 0,10–0,41 т/га, а на фоні N30P30K30  до 

0,18 т/га. Позакореневе підживлення рослин 

цим препаратом у дозі 0,5 л/га  зумовлювало 

суттєве підвищення врожайності зерна ячме-

ню (на 0,10–0,21 т/га порівняно з контролем) 

тільки на фоні без внесення мінеральних до-

брив.  Збільшення дози   внесення  гумісолу 

плюс до 1,0 та 1,5 л/га призводило до  збіль-

шення  прибавки урожайності зерна  залежно 

від строку його застосування – на 0,30–0,41 

та 0,28–0,41 т/га (на неудобреному фоні)  і  

на 0,08–0,15 та 0,10–0,18 т/га (на фоні 

N30P30K30) відповідно порівняно з контролем. 

Експериментальні дані свідчать про те, що 

позакореневе підживлення рослин ячменю   

гумісолом плюс більш доцільно проводити в 

більш ранній строк (фаза сходів або кущен-

ня), ніж у фазі виходу в трубку, оскільки та-

ким чином  можливо одержати вищий при-

ріст врожайності зерна. 

Порівняльний  аналіз одержаних  усе-

реднених даних особливостей формування 

зернової продуктивності ячменю ярого з ме-

тою виявлення ефективності позакореневих 

підживлень, незалежно від строків і доз зас-

тосування елементів живлення,  дає  можли-

вість стверджувати, що різниця в рівні уро-

жайності зерна культури у разі використання 

аміачної селітри та гумісолу плюс на фоні 

без внесення мінеральних добрив становила 

10,4 %, а на фоні N30P30K30 – 19,1 % на 

користь першого заходу. 

Висновки  

На основі проведених досліджень з'ясо-

вано:  

1. Строки і дози внесення аміачної се-

літри і гумісолу плюс більшою мірою впли-

вали на інтенсивність ростових процесів 

рослин на ранніх етапах органогенезу (в пе-

ріод від фази сходів до кущення), але час 

настання і тривалість фенологічних фаз рос-

ту і розвитку рослин ячменю ярого залиша-

лись майже без змін. 

2. Закономірно більший приріст уро-

жайності зерна ячменю ярого, порівняно з 

контролем, забезпечило підживлення рослин 

аміачною селітрою в дозі N45 – 0,74–0,80 т/га 

на фоні без добрив і 0,90–0,93 т/га  при вне-

сенні N30P30K30. 
3. Позакореневе підживлення рослин 

препаратом гумісол плюс в дозі 0,5 л/га  при-

зводило до суттєвого підвищення  урожай-

ності зерна ячменю ярого (на 0,10–0,21 т/га 

порівняно з контролем) тільки  на фоні без 

внесення мінеральних добрив. Збільшення 

дози   внесення препарату  до 1,0 та 1,5 л/га 

зумовлювало  підвищення прибавки урожай-

ності зерна ячменю ярого залежно від строку 

внесення на 0,30–0,41 та 0,28–0,41 т/га на 

неудобреному  фоні  і  на  0,08–0,15 та 0,10–

0,18 т/га – на фоні N30P30K30 відповідно порі-

вняно з контролем. 

4. Рівень урожайності зерна ячменю 

ярого при використанні аміачної селітри для 

позакореневого підживлення рослин пере-

вищував ефективність застосування препара-

ту гумісол плюс на фоні без внесення міне-

ральних добрив на 10,4 %, а на фоні 

N30P30K30 – на 19,1 %. 
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УДК 633.16«321»:631.559/.8 

Гирька А. Д., Ткалич И. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В. Особенности формирования зерновой 

продуктивности ячменя ярового в зависимости от сроков и норм внекорневой подкормки. 

Зерновые культуры. 2020. Т. 4. № 2. С. 272–280.  
Государственное учреждение Институт зерновых культур НААН, ул. Владимира Вернадского, 14, 

 г. Днепр, 49027, Украина 
 

Изложены результаты фенологических наблюдений и анализа элементов структуры уро-

жайности, зерновой продуктивности ячменя ярового сорта Сталкер при выращивании на фоне без 

внесения минеральных удобрений и при условии применения питательных веществ в дозе N30P30K30.  

Определено влияние внекорневой подкормки разными дозами аммиачной селитрой и препаратом гу-

мисол плюс в разные периоды роста и развития растений в условиях северной Степи Украины. 

Установлено, что на рост, развитие и формирование элементов продуктивности растений 

ячменя ярового существенно влияли сроки и дозы подкормки. Более ранние сроки подкормки аммиач-

ной селитрой и препаратом гумисол плюс (по всходам и в фазе кущения) усиливали  рост и развитие 
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растений, повышали продуктивную кустистость, улучшали  элементы структуры урожайности по 

сравнению с фазой выход в трубку, как на удобреном фоне (N30P30K30), так и в варианте без  внесения 

минеральных удобрений. 

Определено, что зерновая производительность ячменя ярового в годы исследований форми-

ровалась под влиянием фонов минерального питания растений, а также сроков и доз внекорневой 

подкормки растений. Установлено, что  подкормка  аммиачной селитрой в дозе N15 (по сравнению с 

контролем) способствовала повышению урожайности зерна ячменя ярового на фоне без удобрений в 

среднем на 0,16–0,26 т/га, а в дозах: N30  –  на 0,34–0,44 и N45 – на 0,54–0,65 т/га, на фоне N30P30K30 

соответственно на 0,20–0,38; 0,39–0,49 и 0,62–0,76 т/га. 

Подкормка ячменя ярового препаратом гумисол плюс обеспечила прибавку урожайности зер-

на на фоне без удобрений в среднем 0,10–0,41 т/га, а на фоне N30P30K30 – до 0,18 т/га. За счет вне-

корневой подкормки растений указанным выше препаратом в дозе 0,5 л/га урожайность зерна ячме-

ня ярового повышалась на 0,10–0,21 т/га, по сравнению с контролем, только на фоне без внесения 

минеральных удобрений.  При увеличении дозы гумисола плюс до 1,0 и 1,5 л/га  прибавка урожайно-

сти зерна ячменя в зависимости от сроков внесения препарата повышалась по сравнению с контро-

лем на 0,30–0,41 и 0,28–0,41 т/га на неудобреному фоне и на 0,08–0,15 и 0,10–0,18 т/га на фоне 

N30P30K30  соответственно.  

Ключевые слова: ячмень яровой, минеральные удобрения, внекорневые подкормки растений, 

элементы структуры колоса, урожайность зерна.  
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productivity of spring barley depending on terms and norms of foliar fertilization. 

Grain Crops. 2020. 4 (2). 272–280.  
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One of the ways to improve the nutritional conditions of plants and therefore increase the productivi-

ty of agrocenoses of spring cereals, is the use of mineral fertilizers, both in their main application and in the 

spring fertilization of vegetative plants. And that is why the purpose of study was to improve agro-technical 

measures for growing spring barley, which would be based on the use of biological potential of the crop and 

the use of resource-saving technologies in the Northern Steppe of Ukraine. 

The study was conducted at the Erastivka Experimental Station of SI Institute of Grain Crops of 

NAAS during 2017–2019, according to generally known methods. Soil of experimental field – ordinary 

chernozem, low-humic, loamy. The humus content in arable soil layer (0–30 cm) – 4,0–4,5 %, total  nitro-

gen – 0,23–0,26 %, phosphorus – 0,11–0,16 %, potassium – 2,0–2,5 %, pH of water extract – 6,5–7,0. 

Field experiments were laid in six-field crop rotation after predecessor winter wheat. In experiments 

seeded spring barley of variety Stalker with seeding rate 4,5 million of grains/ha. Soil preparation, sowing, 

care of crops and harvesting were carried out strictly according to the zonal recommendations. Variants in a 

field experiment designed systematically, with three replications. Accounting plots area – 25 m
2
. 

 Arid conditions of Ukraine’s Steppe zone is quite complex. Two-thirds of land in Ukraine referred 

to zone of risky agriculture, but even here you can use 30–50 % and more of varieties capacity, in considera-

tion of importance the local gene pool in creating highly adapted varieties based on local varieties and using 

the developed agrotechnical growing measures, that promotes plants to be resistant to dry conditions of 

Steppe zone of Ukraine. 

Weather conditions during the investigation were different, which made it possible to fully assess its 

impact on grain productivity potential of spring small cereals. 

Phenological observations, analysis of yield structure elements and grain productivity of spring bar-

ley of variety Stalker when grown without fertilizers and fertilizing with N30P30K30 as well as the use of dif-

ferent terms and doses of foliar fertilization of plants with ammonium nitrate and humic preparation humisol 

plus in conditions of Steppe zone of Ukraine are presented. 

It was found that the growth, development and formation of productivity elements of spring barley 

plants were significantly influenced by the timing and dosing of fertilization. Earlier fertilization of plants 

with ammonium nitrate and humisol plus, carried out on seedlings and in the tillering phase, contributed to 

better plant growth and development, formation of productive tillering and yield structure elements, com-

pared with fertilization in the phase of stem elongation as in the variant of fertilized background (N30P30K30), 

as in the variant without the using of mineral fertilizers. 
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Key words: spring barley, mineral fertilizers, foliar fertilization of plants, elements of head structure, 

grain yield.  


