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ПРОДУКТИВНІСТЬ  ЯЧМЕНЮ  ЯРОГО  В  КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ  СІВОЗМІНІ  

ЛІВОБЕРЕЖНОГО  ЛІСОСТЕПУ  ЗАЛЕЖНО  ВІД  СИСТЕМИ  УДОБРЕННЯ 
 

І. В. Мартинюк, П. І. Бойко, Я. С. Цимбал 
Національний Науковий Центр «Інститут землеробства НААН», вул. Машинобудівників, 2Б,  

смт Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область, 08162, Україна 
   

Проаналізовані результати досліджень, проведених  протягом 2016–2020 рр. у багаторічному 

стаціонарному досліді, який був закладений у 2001 р. на типових чорноземах нестійкого зволоження 

лівобережного Лісостепу України, а саме – на Панфильській дослідній станції Національного науко-

вого центру «Інститут землеробства НААН», переконливо свідчать про те, що для вузькоспеціалі-

зованих господарств найбільш раціональними в цій зоні  є 4-пільні сівозміни зі 100 % насиченням зер-

новими культурами (горох – пшениця озима – кукурудза на зерно – ячмінь ярий) з  різними системами 

удобрення: (без добрив (абсолютний контроль), мінеральна (з внесенням N60P60K60), органо-міне-

ральна (NPK + побічна продукція попередника), органічна системи удобрення (побічна продукція по-

передника)). Урожайність зерна ячменю ярого залежно від системи удобрення коливалася в межах  

від 4,18 до 5,54  т/га. Продуктивність сівозмінної площі за збором з 1 га ріллі з ячменем ярим  у 4-

пільній сівозміні становила: зерна – 5,50–7,69 т, кормових одиниць – 7,48–10,47, перетравного про-

теїну – 0,60–0,84 т. Економічна ефективність вирощування ячменю ярого в короткоротаційній сіво-

зміні залежно від систем удобрення  наступна: умовно чистий прибуток – 14,2–20,7 тис. грн/га, 

рентабельність – 122,6–197,0 %. У зв’язку з мінімальними витратами та найменшою собівартістю 

1 т зерна ячменю ярого в контрольному варіанті (без добрив)  одержали 12,09 тис. грн/га умовно 

чистого прибутку за рівня рентабельності 180 %. 

 Вивчені та впроваджені у виробництво збалансовані короткоротаційні сівозміни з опти-

мальним набором і співвідношенням польових культур один із чинників одержання в ринкових умовах  

конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції та збереження родючості ґрунту. 

Ключові слова: сівозміна, ротація, удобрення, продуктивність, урожайність, зерно, кормові 

одиниці, перетравний протеїн, економічна ефективність.   
 

В умовах економічної та екологічної 

кризи ефективне використання земельних 

ресурсів, оптимізація структури посівних 

площ зернових культур в усіх природно-

кліматичних зонах, з урахуванням специфіки 

кожного регіону разом з охороною навко-

лишнього середовища, є важливим фактором 

сталого розвитку аграрного виробництва. 

 Збільшення виробництва рослинни-

цької продукції було і залишається основною 

проблемою на будь-якому етапі розвитку 

сільського господарства і на її вирішення 

націлена науково обґрунтована система зем-

леробства, головною ланкою якої є сівозмі-

на. На сучасному етапі розвитку агропро-

мислового  комплексу тільки високий рівень 

культури  землеробства є основою вироб-

ництва конкурентоспроможної сільськогос-

подарської продукції.  

 Аналіз структури посівних площ агро-

промислового комплексу України, починаю-

чи  з  1990 р.,  переконливо  свідчить  про те, 

що вона різко змінилася [1]. Посівні площі в 

Україні зменшилася з 30 млн 963,2 тис. га до 

27 млн  637,7 тис. га, що становить майже 

11 %. Перехід  від планового ведення земле-

робської галузі до непланового, коли в гос-

подарствах структура посівних площ роз-

робляється  не набагато років вперед, а кори-

гується і координується  лише  попитом  рос- 
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линницької продукції на ринку її реалізації, 

викликав  практично  повне знищення кла-

сичних сівозмін. 

Занепад тваринницької галузі призвів 

до істотного скорочення посівів кормових 

культур:  від 7 млн 63 тис. га у 1995 р. до 1 млн  

767,5 тис. га у 2018 р. (майже в 4 рази), в т. ч. 

трав багаторічних від 2 млн  910 тис. га до 

920,6 тис. га (більш ніж у 3 рази), однорічних 

– від 1 млн 920 тис. га до 339,4 тис. га (май-

же у 6 разів), кукурудзи на силос – від 3 млн 

493,4 тис. га до 258,9 тис. га (в 13,5 раза). 

Потепління клімату та певні економічні 

чинники зумовили значне скорочення посів-

них площ та обсягів виробництва зерна та-

ких культур, як ячмінь ярий, овес, горох та 

інші, які традиційно вирощувались в Україні 

і становили суттєву частку в структурі посі-

вів зернових культур. Площа під ячменем 

ярим зменшилася від 3 млн  937,3 тис. га до 

624,9 тис. га (більш ніж у 6 разів), вівсом – 

від 569,6 до 197,5 тис. га (майже втричі), го-

рохом – від 915,5  до 435,5 тис. га (більш ніж 

удвічі). Обмеження кількості вирощуваних 

культур у виробництві призводить до неба-

жаних наслідків у землеробстві, пов’язаних 

зі зменшенням обсягів внесення органічних 

добрив і порушенням класичної  схеми сіво-

змін, ростом антропогенного навантаження 

на орні землі та  погіршенням екологічного 

стану довкілля. Для відновлення екологічно-

го балансу в сільськогосподарському вироб-

ництві доцільно терміново переглянути 

структуру посівних площ ранніх зернових 

культур, зокрема ячменю ярого. 

Ячмінь – одна з  найбільш давніх  куль-

тур.  У районах Близького Сходу   (Ірак, Си-

рія, Йорданія) ячмінь  був відомий   близько 

8 тис. років до н. е., у Туркменістані – з V–

IV, а в Закавказзі – з  II  тисячоліття до н. е. 

У Європу ячмінь завезено з Малої Азії в IV–

III тисячолітті до н. е., а звідти приблизно в 

той самий час до Молдови, України, а також 

в південні райони Росії  [2, 3]. 

Ячмінь ярий (Hordeum sativum Jessen)  
вирощують в Україні як продовольчу, кор-

мову і технічну культуру [4]. 

У зерні ячменю ярого міститься в се-

редньому 12,2 % білка, 77,2 % вуглеводів, 

2,4 % жиру, до 3 % зольних елементів. Важ-

ливо, що білок є повноцінним за амінокис-

лотним складом, а за вмістом таких  аміно-

кислот, як лізин і триптофан, він переважає 

білок зерна усіх інших злакових культур. 

Зерно ячменю ярого – цінний концент-

рований корм для багатьох видів худоби, 

оскільки в 100 кг зерна міститься 120 кормо-

вих одиниць, а в 100 кг ячмінної соломи – 35 

кормових одиниць [5]. 

Аналіз результатів досліджень за ос-

танні роки свідчить, що біологічний потен-

ціал сортів і гібридів реалізується лише на 

40–75 %, оскільки у них закладено тільки 

потенційні можливості біологічної продук-

тивності конкретної культури. Реалізувати їх 

можливо лише в реальних умовах поля зав-

дяки оптимізованим технологіям вирощуван-

ня культур, введенню у виробництво корот-

коротаційних динамічних сівозмін з ураху-

ванням ґрунтово-кліматичних умов і спеціа-

лізації господарств [6–9]. 

Мета дослідження – встановити вплив 

структури, набору і розміщення  сільськогос-

подарських культур у 4-пільній сівозміні за 

100 % насичення зерновими на загальну 

продуктивність, врожайність  і якість зерна 

ячменю ярого зокрема. 

Методика дослідження. Дослідження 

проводились у підзоні нестійкого зволожен-

ня лівобережного Лісостепу на чорноземі 

типовому малогумусному Панфильської дос-

лідної станції ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» у тривалому  польовому  стаціонар-

ному досліді впродовж 2016–2020 рр. Ґрун-

товий покрив дослідних ділянок – чорнозем 

типовий малогумусний крупнопилувато-

легкосуглинковий. Уміст гумусу в орному 

шарі коливався в межах 3,08–3,15 %, у підо-

рному –2,72–2,9 %.  Ґрунт характеризується 

високим умістом фосфору в орному шарі – 

233–270 мг/кг сухого ґрунту та  підорному – 

227–270 мг/кг, високим і середнім умістом 

обмінного калію (80–100 мг/кг ґрунту). Реа-

кція ґрунтового розчину слабо кисла, ступінь 

насичення вбирного комплексу основами –

високий (85–99 %).  

Площа  посівної  ділянки  становила 

90 м
2
 (6 х 15 м), облікової – 40 м

2 
(4 х 10 м). 

Повторність досліду триразова. Розміщення 

ділянок – рендомізоване.  

Технологія вирощування сільськогос-

подарських культур у досліді загальноприй-

нята і рекомендована для зони проведення 

досліджень.  Ячмінь ярий  висівали після  ку-
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курудзи на зерно у короткоротаційній 4-

пільній сівозміні за такою схемою: горох – 

пшениця озима – кукурудза на зерно – ячмінь 

ярий за різних систем удобрення: без добрив 

(контроль), мінеральна (N45P55K55 на 1 га сі-

возмінної площі), органо-мінеральна (побічна 

продукція попередника + N45P55K55 на 1 га 

сівозмінної площі) та органічна (побічна 

продукція попередника).  

Порівняльну  оцінку  продуктивності 

різноротаційних сівозмін розрахували за об-

сягом продукції з 1 га сівозмінної площі, яку 

перераховували в зернові одиниці за коефі-

цієнтами В. Д. Гревцова [10], кормові оди-

ниці та перетравний  протеїн  за  таблицями 

М. Ф. Томме [11]. 

Результати дослідження. Урожай-

ність, загальна продуктивність і економічна 

ефективність сільськогосподарських культур 

короткоротаційної 4-пільної  сівозміни знач-

ною  мірою залежали від  системи удобрення  

і попередника.  

У 4-пільній сівозміні за розміщення 

ячменю ярого після кукурудзи на зерно мі-

німальну врожайність зерна 4,18 т/га,  в се-

редньому за 2016–2020 рр.,  одержали у варі-

анті без застосування добрив (контроль) 

(табл. 1).  
 

Таблиця 1. Урожайність зерна ячменю ярого (середнє за 2016–2020 рр.)  
 

Варіант 
сівозміни 

Попередник 
Доза добрив, кг/га 
сівозмінної площі 

Доза добрив, кг/га 
під культуру 

Урожайність, 
 т/га 

1 

кукурудза  
на  

зерно 

без добрив (контроль) без добрив (контроль) 4,18 
2 N45P55K55 N60P60K60 5,19 

3 
N45P55K55 + побічна  

продукція попередника 
N60P60K60 + побічна  

продукція попередника 
5,54 

4 
 побічна продукція  

попередника 
 побічна продукція  

попередника 
4,76 

    НІР 05   0,07 
 

Максимальна врожайність зерна 5,54 т/га 

формувалась за органо-мінеральної системи 

удобрення (варіант 3). Органічна система 

удобрення, яка передбачала заробляння по-

бічної продукції попередника, забезпечила 

урожайність зерна  на рівні 4,76  т/га (варіант 

4). За мінеральної системи інтенсифікації уро-

жайність ячменю ярого становила 5,19 т/га 

(варіант 2). 

У середньому за п’ять років дослід-

жень (2016–2020  рр.) 4-пільна сівозміна за 

вирощування в ній ячменю ярого як однієї із 

культур сівозміни за різних систем удобрен-

ня забезпечила врожайність зернових на рів-

ні 4,54–6,29 т/га, збір з 1 га ріллі: 1,17–1,69 т 

продовольчого і 3,37–4,61т фуражного зерна, 

7,48–9,89 т кормових одиниць, 5,50–7,69 т 

зернових одиниць і 0,60–0,84 т перетравного 

протеїну (табл. 2). 

У середньому за 2016–2020 рр. вміст
 

Таблиця 2. Продуктивність 4-пільної сівозміни за різних систем удобрення  

(середнє за 2016–2020 рр.) 
 

Структура сівозміни, % Доза добрив, кг/га  

сівозмінної площі 

У
р

о
ж

ай
н

іс
ть

  

зе
р

н
о

в
и

х
, 
т/

га
 

Збір з 1 га ріллі, т 

в
сь

о
го

 

го
р

о
х
 

п
ш

ен
и

ц
я
 о

зи
м

а 

к
у

к
у

р
у
д

за
 

н
а 

зе
р

н
о
 

я
ч

м
ін

ь
 я

р
и

й
 

зерна 

к
о

р
м

о
в
и

х
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

зе
р

н
о

в
и

х
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

п
ер

ет
р

ав
н

о
го

 

п
р

о
те

їн
у
 

о
р

га
н

іч
н

і 

N P K 

всьо- 

го 

в т. ч. 

к/га д. р. 

п
р

о
д

о
в
о

л
ь-

 

ч
о

го
 

ф
у

р
аж

н
о

го
 

100 25 25 25 25 - - - - 4,54 4,54 1,17 3,37 7,48 5,50 0,60 

100 25 25 25 25 - 45 55 55 5,92 5,92 1,66 4,25 9,75 7,10 0,78 

100 25 25 25 25 
побічна  

продукція 

попередника 
45 55 55 6,29 6,29 1,69 4,61 9,89 7,69 0,84 

100 25 25 25 25 
побічна продукція  

попередника 
5,48 5,48 1,44 4,05 9,37 6,67 0,72 
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білка в зерні ячменю ярого становив 10,2–

10,8 %, крохмалю – 60,0–61,2 % (табл. 3). 

Найвищий вміст протеїну в зерні ячме-

ню ярого 12,2 %  був у варіанті, де застосо-

вували мінеральні добрива в дозі N60P60K60, в  

контрольному варіанті (без добрив) цей по-

казник становив 11,5 %. За органо-мінераль-

ної системи удобрення  вміст протеїну дорі-

внював 11,0 %, органічної – 11,7 % відповід-

но. Вміст клітковини становив 4,2–4,4 % за-

лежно від рівня інтенсифікації. 

Аналіз економічної ефективності виро- 
 

Таблиця 3. Показники якості зерна ячменю ярого за різних систем  удобрення  

(середнє за 2016–2020 рр.) 
 

№  

варіанта 

Попе-

редник 
Доза добрив 

Протеїн, 

% 

Білок, 

% 

Клітко- 

вина, % 

Крохмаль, 

% 

Зола, 

% 

1 
кукурудза 

на зерно 

 

без добрив 11,5 10,3 4,4 61,2 2,5 

2 N60P60K60 12,2 10,8 4,2 60,0 2,6 

3 N60P60K60 + п. п. п.* 11,0 10,2 4,3 60,1 2,5 

4 п. п. п.* 11,7 10,2 4,4 60,9 2,5 
  

            п. п. п.* – побічна продукція попередника. 
 

щування ячменю ярого в 4-пільній сівозміні 

показав, що між економічними показниками 

і системою удобрення існує пряма залеж-

ність (табл. 4). Органічна система удобрення 

(побічна продукція попередника) за 100 %  на-

сичення сівозміни зерновими культурами за-

безпечила умовно чистий прибуток на рівні 

12,49 тис. грн/га, що на 1,46 і 2,74 тис. грн/га  

відповідно більше, ніж за внесення мінераль-

них і органо-мінеральних добрив.  

Найвищий рівень рентабельності 140 %  

був у варіанті, де ячмінь ярий вирощували на 

фоні внесення органічних добрив (побічна 

продукція попередника). За внесення мінера-

льних та органо-мінеральних добрив показ-

ники становили лише 89 і 64 % відповідно.   
  

Таблиця 4. Економічна ефективність вирощування ячменю ярого  в 4-пільній сівозміні 

за різних систем удобрення (середнє за 2016–2020 рр.) 
 

Система  
удобрення 

Усього  
витрат,  
тис. грн 

Вартість валової 
продукції,  

тис. грн 

Собівартість  
1 т зерна,  
тис. грн 

Умовно чистий 
прибуток,  
тис. грн/га 

Рента- 
бельність,  

% 
Без добрив 6,72 18,81 1,61 12,09 180 
N60P60K60 12,33 23,34 2,38 11,03 89 

N60P60K60 + п. п. п.* 15,18 24,93 2,74 9,75 64 
п. п. п.* 8,93 21,42 1,88 12,49 140 

            

            п. п. п.* – побічна продукція попередника. 
 

У зв’язку з мінімальними витратами та 

найменшою собівартістю 1 т зерна ячменю 

ярого в контрольному варіанті (без добрив)  

одержали 12,09 тис. грн/га умовно чистого 

прибутку за рівня рентабельності 180 %. 

Висновки 

1. Проведені нами дослідження показа-

ли, що на типових чорноземах лівобережно-

го Лісостепу за рахунок внесення органічних 

і мінеральних добрив можливо добитися  ви-

сокої продуктивності 4-пільної сівозміни за 

100 %  насичення зерновими культурами. 

2. Максимальну врожайність зерна  

5,54 т/га в середньому за 2016–2020 рр. одер-

жано за розміщення ячменю ярого після ку-

курудзи на зерно та внесення органоміне-

ральних  добрив. 

3. У середньому за п’ять  років  дослід-

жень 4-пільної сівозміни за 100-ного % на-

сичення зерновими культурами (горох – 

пшениця озима – кукурудза на зерно – ячмінь 

ярий), врожайність зернових становила 4,54–

6,29 т/га, збір з 1 га ріллі досягав: 7,48–9,89 т 

кормових і 5,50–7,69 т зернових одиниць та 

0,60–0,84 т перетравного протеїну. 

4.  Аналіз ефективності вирощування яч-

меню ярого у 4-пільній  сівозміні підтвердив 

пряму залежність окремих економічних показ-

ників від системи удобрення. Максимальний  

умовно  чистий прибуток 12,49 тис. грн/га, за 
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найвищого показника рентабельності  140 %,  

одержали на фоні органічного удобрення,  

мінерального – 11,03 і 89 та органо-мінераль-

ного –  9,75 тис. грн/га і 64 %  відповідно. 
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УДК 631.582 
 

Мартынюк И. В., Бойко П. И., Цымбал Я. С.  Продуктивность ячменя ярового в короткорота-

ционном севообороте  левобережной Лесостепи в зависимости от системы удобрения. 

Зерновые культуры. 2021. Т. 5. № 2. С. 343–348 
Национальный научный центр «Институт земледелия НААН», ул. Машиностроителей, 2Б, пгт Чабаны, 

 Киево-Святошинский район, Киевская область, 08162, Украина 

 

Проанализированы результаты исследований, проведенных в 2016–2020 гг. в многолетнем 

стационарном опыте, который был заложен в 2001 г. на типичных черноземах неустойчивого 

увлажнения левобережной Лесостепи Украины, а именно – на Панфильской  исследовательской  

станции  Национального научного центра «Институт земледелия НААН» убедительно свидетель-

ствуют о том, что для узкоспециализированных хозяйств наиболее рациональными в этой зоне яв-

ляются 4-польные севообороты со 100 % насыщением зерновыми культурами (горох – пшеница ози-

мая –-кукуруза на зерно – ячмень яровой) с  различными системами удобрения: (без удобрений (абсо-

лютный контроль), минеральная (с внесением N60P60K60), органо-минеральная (NPK + побочная про-

дукция предшественника), органическая система удобрения (побочная продукция предшественни-

ка)). Урожайность зерна ячменя ярового в зависимости от системы удобрени, колебалась  в преде-

лах от 4,18 до 5,54 т/га. Продуктивность севооборотной площади по сбору с 1 га пашни с ячменем 

яровым в 4-польном севообороте составляет: зерна – 5,50–7,69 т, кормовых единиц – 7,48–10,47; 
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переваримого протеина – 0,60–0,84 т. Экономическая эффективность выращивания ячменя ярового 

в короткоротационом севообороте в зависимости от систем удобрения составляет: условно чис-

тая прибыль – 14,2–20,7 тыс. грн./га, рентабельность – 122,6–197,0 %. 

Изучены и внедрены в производство сбалансированные короткоротационные севообороты с 

оптимальным набором и соотношением, которые в рыночных условиях обеспечивают производство 

конкурентоспособной продукции и сохранение плодородия почвы. 

Ключевые слова: севооборот, ротация, удобрения, продуктивность, урожайность, зерно, 

кормовые единицы, переваримый протеин, экономическая эффективность. 
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Martyniuk I. V., Boiko P. I., Tsymbal Ya. S.  Productivity of spring barley in short-term crop rotation of 

Left-Bank Forest Steppe depending on the fertilization system. 

Grain Crops. 2021. 5 (2). 343–348 
National Scientific Center "Institute of Agriculture NAAS", 2-b Mashinobudivnykiv St., Chabany,  

Kyevo-Svyatoshynskyi district, Kyiv region, 08162, Ukraine 
 

The article analyzed the research results for 2016–2020 in a long-term stationary experiment, which 

was established in 2001 on typical chernozems with unstable humidity of the Left Bank Forest-Steppe of 

Ukraine, namely, on the Panfil research station National Science Center "Institute of Agriculture NAAS". 

The research results convincingly showed that 4-field crop rotations with 100 % saturation with grain crops 

(peas–winter wheat–maize for grain–spring barley) under different fertilization systems, such as control 

(without fertilizers), mineral (with the application of N60P60K60), organo-mineral (NPK + by-products of the 

predecessor), organic (by-products of the predecessor) fertilization systems, are most rational for highly spe-

cialized farms the in this area. The grain yield of spring barley, depending on the fertilization system, was in 

the range of 4.18–5.54 t/ha. Productivity of crop rotation area in a 4-field crop rotation for harvesting spring 

barley per 1 ha was: grain – 5.50–7.69 tons, fodder units – 7.48–10.47; digestible protein – 0.60–0.84 tons. 

The economic efficiency of growing spring barley in short-term crop rotation depending on the fertilization 

systems is: relatively net profit – 14.2–20.7 thousand UAH/ha, profitability – 122.6–197.0 %. 

Balanced short-term crop rotations with an optimal set and ratio of crops have been studied and in-

troduced into production. Under market conditions, these crop rotations will ensure the production of com-

petitive products and the preservation of soil fertility. 

Key words: crop rotation, rotation, fertilizers, productivity, yield, grain, fodder units, digestible pro-

tein, economic efficiency. 

 

 

 


