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Одним із головних резервів стабілізації рівня врожайності і поліпшення якості зерна 

ячменю пивоварного напрямку є вдосконалення агротехнічних заходів, спрямованих на 

оптимізацію та коригування умов живлення рослин за рахунок використання ефективних доз 

мінеральних добрив, рістрегулюючих та мікроелементних препаратів 1–4 . 

Відомо, що при підвищенні дози внесення азотних добрив, як правило, знижується 

якість зерна пивоварного ячменю  внаслідок збільшення вмісту білка в зерні 5–6 . На вро-

жайність і якість зерна ячменю найбільш істотно впливають також (близько 88 % від загаль-

ного рівня чинників) погодні умови впродовж періоду вегетації рослин. Так, у роки з підви-

щеною вологозабезпеченістю ґрунту азотні добрива більше впливають на рівень продуктив-

тивності ячменю і значно менше – на вміст білка у зерні. Це явище пояснюється тим, що при 

підвищеному температурному режимі повітря має місце дефіцит вологи у ґрунті, що стиму-

лює збагачення зерна азотом, а у прохолодну погоду, навпаки – при достатній вологості 

ґрунту в зерні накопичується більше вуглеводів 5, 7 .  

Для з’ясування  цих питань в лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових та 

зернобобових культур на базі Ерастівської дослідної станції ДУ Інститут зернових культур 

впродовж 2013–2015 рр.  були проведені польові  та лабораторні досліди. В  ході  роботи 

керувалися методикою дослідної справи Б. О. Доспєхова [8] і методичними порадами ВНДІ 

кукурудзи (нині  Інститут зернових культур) [9]. Агрохімічні аналізи зерна проводили в 

лабораторії родючості ґрунтів.  

 Ґрунт дослідних ділянок – чорнозем звичайний малогумусний важкосуглинковий. 

Вміст гумусу в орному шарі ґрунту становить 4,0–4,5 %, рН водної витяжки – 6,5–7,0. Запаси 

валових форм поживних  речовин  у ґрунті наступні: азоту – 0,23–0,26 %, фосфору – 0,11–

0,16, калію – 2,0–2,5 %. Рівень забезпеченості ґрунту рухомими формами фосфору можна 

охарактеризувати як підвищений, калію – високий. 

Погодні умови впродовж весняно-літнього періоду в 2013–2015 рр. в цілому вияви-

лися сприятливими для  формування  врожайності та якості зерна ячменю ярого, але окремі 

періоди вегетації в 2013 р. (травень – червень) були посушливими, що негативно позначи-

лося на розвитку рослин. 

За результатами фенологічних спостережень за ростом і розвитком ячменю ярого 

сорту Галактик впродовж років досліджень нами не виявлено впливу препаратів, що 

вивчались, на строки настання фаз розвитку рослин. Так, сходи ячменю в усіх варіантах 

досліду з’являлись на 9–12 добу, за винятком 2015 р., коли через понижені температури 

повітря поява сходів була зафіксована через 17 діб  після сівби. Фазу кущення у рослин 

відмічали на 15–17 добу після появи сходів, фазу виходу в трубку – на 26–29, колосіння – на 

45–48, а повну стиглість – на 86-89 добу. Істотної різниці між варіантами досліду за показ-

ником польової схожості не  виявлено. Вона була на рівні 92,4–94,2 %.  

Аналіз стану рослин на початку фази колосіння показав позитивний вплив обробки 

насіння й обприскування посівів на ріст та розвиток  надземної  маси рослин і їхньої корене-

вої системи (табл. 1). 
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1. Біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Галактик залежно 

 від застосування РРР та удобрення (середнє за 2013–2015 рр.) 
 

Варіант досліду 

Висота  

рослин,  

см 

Кількість  

вузлових 

коренів, 

шт./рослину 

Абсолютна  

маса  

1 рослини, 

 г 

Коефі- 

цієнт  

кущен- 

ня 

Фон – N30P30K30 

1 
Контроль (без обробки насіння та обприску-

вання посівів) 
65,7 5,1 1,21 1,4 

2 
Обробка насіння препаратами вимпел-К  

(500 г/т) + оракул насіння (1 л/т) 
66,6 5,3 1,63 1,5 

3 

Варіант 2 + обприскування посівів у фазі 

кущення препаратами вимпел (500 г/га) +    

+ оракул мультикомплекс (1 л/га) 

67,2 5,6 1,87 1,6 

4 
Варіант 3 + обприскування посівів у фазі ку-

щення препаратом оракул хелат міді (1 л/га) 
67,9 5,8 1,84 1,7 

5 
Варіант 2 + обприскування посівів у фазі ви-

ходу в трубку препаратом вимпел (500 г/га) 
70,5 6,5 1,94 1,7 

6 
Варіант 3 + обприскування посівів у фазі ви-

ходу в трубку препаратом вимпел (500 г/га) 
70,7 7,2 1,82 1,8 

7 

Варіант 6 + обприскування посівів у фазі 

виходу в трубку препаратом оракул мульти-

комплекс (1 л/га) 

69,1 5,2 1,78 1,7 

8 

Варіант 4 + обприскування посівів у фазі  

виходу в трубку препаратами вимпел 

 (500 г/га) + оракул мультикомплекс  

(1 л/га) + оракул біомарганець (2 л/га) 

69,3 5,6 1,70 1,6 

Фон – N60P60K60 

1 
Контроль (без обробки насіння та обприску-

вання посівів) 
66,4 5,3 1,69 1,4 

2 
Обробка  насіння  препаратами  вимпел-К 

(500 г/т) + оракул насіння (1 л/т) 
67,9 5,5 1,89 1,6 

3 

Варіант 2 + обприскування посівів у фазі 

кущення препаратами вимпел (500 г/га) +  

+ оракул мультикомплекс (1 л/га) 

68,8 5,4 1,94 1,8 

4 
Варіант 3 + обприскування посівів у фазі ку-

щення препаратом оракул хелат міді (1 л/га) 
71,6 5,7 2,01 1,8 

5 
Варіант 2 + обприскування посівів у фазі ви-

ходу в трубку препаратом вимпел (500 г/га) 
74,0 6,8 2,16 2,0 

6 
Варіант 3 + обприскування посівів у фазі ви-

ходу в трубку препаратом вимпел (500 г/га) 
74,7 7,5 2,32 2,2 

7 

Варіант 6 + обприскування посівів у фазі 

виходу в трубку препаратом оракул мульти-

комплекс (1 л/га) 

73,8 6,7 2,34 2,1 

8 

Варіант 4 + обприскування  посівів  у фазі 

виходу в трубку препаратами вимпел  

(500 г/га) + оракул мультикомплекс (1 л/га) + 

+ оракул біомарганець (2 л/га) 

72,1 6,7 2,19 1,9 

 

Найбільш ефективним виявилося комплексне застосування  препаратів. На фоні 

удобрення N30P30K30 та обробки насіння вимпелом К і оракулом обприскування рослин у фазі 

кущення препаратами вимпел і оракул мультикомплекс або у фазі виходу в трубку вимпелом 

сприяло зростанню  надземної маси однієї рослини, порівняно з контролем, на 0,66 та 0,73 г 

відповідно. В цих варіантах також спостерігалось збільшення кількості вузлових коренів – на 

0,5 і 5,1 шт./рослину відповідно та підвищення інтенсивності кущення. Аналогічна тенденція  
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простежувалася на фоні N60P60K60. 

 Нами також  було  з'ясовано особливості  впливу препаратів на схожість та вижива-

ність рослин  ячменю ярого в період вегетації. Результати  підрахунків через 10 діб після 

появи сходів та перед збиранням врожаю свідчать про те, що обробка насіння препаратами 

позитивно впливала на схожість ячменю ярого. Кількість проростків на фоні N30P30K30  збіль-

шувалась на 7,2–11,1 %, а за внесення N60P60K60 – на 4,4–7,5 % порівняно з контролем. 

Обробка насіння і обприскування  посівів у фазі виходу в трубку також зумовили  поліпшен-

ня виживаносності рослин ячменю у період вегетації. Відсоток рослин, що збереглися за 

вегетацію під дією комплексного використання препаратів, збільшився в контролі з 85,9 до 

95,3 % (фон N30P30K30)  та з 88,3 до 97,1 % (фон N60P60K60).  

Застосування усіх препаратів позитивно впливало на ріст ячменю: поліпшувались  

коренезабезпеченість, кущення, висота і маса рослин. Посіви мали темно-зелений колір і 

добру облистяність. Особливо на увагу заслуговували  варіанти 5, 6 і 7, де додатково,  крім  

обробки насіння вимпелом і оракулом, рослини у фазах кущення і виходу в трубку обприс-

кували препаратами вимпел (500 г/га) та оракул мультикомплекс (1 л/га). Додаткове засто-

сування препарату оракул біомарганець (2 л/га) та оракул хелат міді (1 л/га) у фазах кущення 

і виходу в трубку (варіант 8) негативно позначилось на розвитку рослин, тому тут біомет-

ричні показники були гіршими, ніж у варіанті 7 без їх застосовування. 

Слід відзначити позитивну дію підвищеної дози добрив. Причому закономірності в 

рості рослин, виявлені за внесення дози N60P60K60, були такими ж, як і за удобрення 

N30P30K30. Кращими на обох фонах удобрення були варіанти 6 та 14, де  насіння обробляли 

вимпелом-К, 500 г/т, оракулом, 1 л/т – рослини в період вегетації, вимпелом, 500 г/га + 

оракулом мультикомплекс, 1 л/га – в фазі кущення ячменю, препаратом вимпел, 500 г/га  – в  

фазі трубкування. 

Різниця по варіантах досліду у рості та розвитку рослин ячменю ярого підтверд-

жується візуальними спостереженнями і результатами структурного аналізу снопових зраз-

ків. Дані свідчать, що під впливом обробки насіння та позакореневого підживлення рослин   

регуляторами росту вимпел і комплексними мікродобривами оракул збільшувались порівня-

но з контролем: довжина колосу – на 0,4–1,6 см, кількість зерен у колосі – на 1,0–3,3 шт., 

маса зерна з 1 рослини – на 0,2–0,6 г., коефіцієнт продуктивного кущення – на 0,2–0,6, маса 

1000 зерен – на 0,6–5,0 г. Підвищення дози добрив до N60P60K60  зумовлювало збільшення 

цих показників проти контрольного варіанту на 0,3–1,7 см, 0,9–4,3 шт., 0,2–0,4 г, 0,2–0,8, 3,1–

6,1 г відповідно (табл. 2). 

Результати кореляційно-регресивного аналізу показали, що модель множинної 

лінійної регресії для опису взаємозв’язку між показником маса 1000 зерен і 4 незалежними 

змінними (довжина колосу, кількість зерен у колосі, маса зерна з 1 рослини та коефіцієнт 

продуктивного кущення) залежно від доз внесених добрив і застосування стимуляторів росту 

має вигляд згенерованого програмою рівняння: 
 

Маса 1000 зерен = 31,7971 + 0,665741*Col_1 + 0,438968*Col_2 + 2,96613*Col_3 + 4,77959*Col_4, 
 

де  Col_1 – довжина колосу, см;            Col_2 – кількість зерен у колосі, шт.;  

     Col_3 – маса зерна з 1 рослини, г;    Col_4 – коефіцієнт продуктивного кущення. 

 

Згідно R
2
 статистики модель має 86,32 % вірогідність множинної регресії між 

показником маса 1000 зерен і 4 незалежними змінними (Col_1–4). Скоригований R
2
 статис-

тики становить 81,35 %. Стандартна помилка свідчить, що стандартне відхилення залишків 

становить 1,35. 

Отже, проаналізувавши математичну модель взаємозв’язку елементів структури 

врожайності ячменю ярого, слід відзначити, що між масою 1000 зерен і масою зерна з 1 рос-

лини та коефіцієнтом продуктивного кущення існує суттєва кореляція – (Col_3) та (Col_4) 

відповідно до порядку їх бази даних.  

Виявлені особливості росту і розвитку ячменю під дією добрив та препаратів суттєво 

вплинули на врожайність культури і показники якості зерна. Так, облік урожайності ячменю 
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ярого в досліді  показав, що кращі результати  на фоні N30P30K30 одержано у варіантах 5 і 6,  

N60P60K60 – 5–8, де використовували препарати вимпел-К і оракул для обробки насіння і 

вимпел та оракул мультикомплекс (біомарганець) – для позакореневого підживлення рослин 

у фазах кущення і трубкування. Прибавка врожайності зерна в цих варіантах на фонах  

N30P30K30  та N60P60K60 становила 0,35–0,38 і 0,26–0,39 т/га відповідно. 
 

2. Структура врожайності ячменю ярого сорту Галактик залежно від удобрення  

та використання РРР (середнє за 2013–2015 рр.) 
 

 Варіант 
досліду 

Довжина 
колосу, 

см 

Кількість 
зерен у 

колосі, шт. 

Маса зерна 
з 1 рослини, 

г 

Коефіцієнт 
продуктивного 

кущення 

Маса 1000 
зерен,  

г 

Врожайність 
зерна,  
т/га 

Фон N30P30K30 
1 5,3 13,0 0,8 1,1 49,1 2,39 
2 5,7 14,5 1,0 1,3 49,7 2,51 
3 5,8 15,5 1,1 1,3 50,3 2,56 
4 5,4 14,0 1,0 1,4 50,5 2,61 
5 6,8 15,6 1,3 1,6 53,8 2,74 
6 6,9 16,3 1,4 1,6 54,1 2,77 
7 6,3 16,1 1,1 1,6 53,5 2,50 
8 6,3 15,2 1,1 1,7 53,6 2,67 

Фон N60P60K60 
1 5,8 14,1 1,0 1,3 52,6 3,30 
2 6,1 15,0 1,2 1,5 55,7 3,42 
3 6,5 16,7 1,2 1,6 56,0 3,44 
4 6,9 16,8 1,3 1,6 55,8 3,37 
5 7,3 17,5 1,3 2,0 57,9 3,56 
6 7,5 18,3 1,5 2,1 58,7 3,69 
7 7,0 18,3 1,5 1,8 58,4 3,58 
8 7,0 18,4 1,4 1,8 57,3 3,57 
 

При вирощуванні пивоварних сортів ячменю ярого важливе значення, поряд із підви-

щенням урожайності культури, має об’єктивна оцінка показників зерна за його пивоварними 

якостями. 

До головних критеріїв цінності пивоварних сортів ячменю  належить високий рівень 

екстрактивності, що характеризується загальною кількістю речовин зерна, які під впливом 

ферментів солоду можуть розчинятись у воді. З’ясовано, що вихід екстракту збільшується з 

підвищенням вмісту крохмалю та інших розчинних вуглеводів у зерні, його абсолютної маси 

з одночасним зменшенням кількості білка. 

Саме тому ми визначали рівень екстрактивності зерна ячменю ярого сорту Галактик 

(табл. 3). 

На підставі розрахунків встановлено, що кількість екстрактивних речовин в зерні 

ячменю ярого залежно від удобрення майже не змінювалася. Так, у середньому по варіантах 

екстрактивність на фоні N30P30K30 і N60P60K60 становила 81,6 і 81,3 % відповідно. Тенденція 

до зниження цього показника була зумовлена деяким підвищенням білковості зерна – з 12,8 

до 13,6 % та його крупності – від 49,1–53,6  до 52,6–58,7 г. За внесення N60P60K60 форму-

валось більш крупне  зерно з вищим вмістом білка, що зумовило зниження екстрактивності 

майже  в усіх варіантах досліду. Серед досліджуваних препаратів найбільший позитивний 

вплив на кількість екстрактивних речовин на фоні N30P30K30  встановлено у варіантах 5–8, де  

незначні норми препаратів застосовували комплексно в різні строки. Кращими були варіанти 

6 і 7 (82,4–82,5 % екстрактивних речовин), де не тільки обробляли насіння вимпелом-К та 

оракулом, а й  обприскували  рослини у фазах кущення і виходу в трубку препаратами вим-

пел і оракул мультикомплекс. За внесення N60P60K60  екстрактивність була  дещо меншою, 

ніж при внесенні N30P30K30, але під впливом препаратів закономірність практично збері-

галась. 

Отже, за впливом на екстрактивність зерна ячменю ярого сорту Галактик кращими  
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виявились варіанти з комплексним застосуванням препаратів: обробка насіння вимпелом К 

(500 г/т) та оракулом (1 л/т), обприскування посівів у фазах кущення та виходу рослин в 

трубку  препаратами вимпел (500 г/га) і оракулом мультикомплекс (1 л/га). 
 

3. Показники якості зерна ячменю ярого сорту Галактик залежно від удобрення  

та використання РРР (середнє за 2013–2015 рр.) 
 

Варіант   Вміст білка, % Проростання, % Екстрактивність, % 
N30P30K30 

1 11,2 92,6 81,5 
2 12,0 93,7 80,9 
3 12,4 92,4 80,6 
4 12,8 93,1 80,3 
5 11,2 94,4 82,2 
6 10,8 93,7 82,5 
7 10,8 92,9 82,4 
8 10,9 93,5 82,3 

N60P60K60 
1 12,4 95,4 81,0 
2 13,6 93,6 80,4 
3 12,1 92,7 81,7 
4 13,5 95,1 80,5 
5 12,4 94,7 81,8 
6 13,2 94,8 81,2 
7 12,8 95,8 81,5 
8 12,8 96,4 81,3 

 

Аналіз отриманих даних також свідчить, що в умовах років досліджень вміст білкових 

речовин у зерні ячменю більш суттєво змінювався під впливом мінеральних добрив, ніж при 

обробці насіння та обприскуванні рослин регуляторами росту і мікродобривами. Так, за 

рахунок  поліпшення умов живлення рослин  кількість білка  в зерні підвищувалась на 0,7–

2,4 % порівняно з варіантами без  внесення добрив. Вплив препаратів на вміст білка в зерні 

ячменю чітко простежувався на фоні N30P30K30 –  у варіантах 5–8  мала місце тенденція до 

зменшення значень цього показника на 0,8–2,0 % порівняно з варіантами 1–4. 

Одержані дані свідчать про високу схожість насіння у варіантах, де застосовували 

препарати. Але  порівняно з контролем достовірної різниці на обох фонах живлення не вста-

новлено. 

При порівнянні основних показників якості насіння ячменю ярого сорту Галактик з 

вимогами Державного стандарту України 3769-98 з'ясовано, що в умовах  2013–2015 рр. 

насіння, одержане в досліді  на фоні N30P30K30, за основними показниками відповідало ІІ 

класу якості, які встановлені для зерна пивоварних сортів. Підвищення дози внесення міне-

ральних добрив до N60P60K60 позитивно впливало на якість зерна ячменю: маса 1000 зерен 

збільшувалась  на 4,6 г, схожість насіння (через 45 діб після збирання) – на 1,5 %, але   

кількість білка в зерні підвищувалась у середньому на 1,2 %, що негативно  позначилось  на 

якості сировини для виготовлення пива (табл. 4). 

Результати проведених досліджень уможливлюють зробити наступні висновки.  У разі  

застосування регуляторів росту рослин вимпел та комплексних рідких мікродобрив оракул 

як для обробки насіння, так і для позакореневого підживлення рослин у фазах кущення та 

виходу в трубку, а також комплексного  використання цих препаратів не виявлено  їхнього 

впливу на строки настання фенологічних фаз росту і розвитку рослин ячменю ярого сорту 

Галактик. 

Передпосівна обробка насіння ячменю ярого препаратами вимпел та оракул сприяє 

підвищенню його схожості на 7,2–11,1 % при внесенні N30P30K30 і на 4,4–7,5 %  –  N60P60K60 

порівняно з контролем. Якщо передпосівну обробку насіння доповнювати обприскуванням  

рослин у фазах кущення та виходу в трубку вказаними  препаратами,   виживаність рослин у 
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період вегетації помітно підвищується: на фоні N30P30K30 – на 9,4, N60P60K60 – на 8,8 %, 

порівняно з контролем. 
 

4. Показники якості зерна ячменю ярого залежно від удобрення 

 та використання РРР (середнє за 2013–2015 рр.) порівняно  

з вимогами ДСТУ 3769-98 для пивоварних сортів 
 

Основний показник 
Стандарт  

 (І–ІІ клас) 

Показники якості насіння  

ячменю ярого сорту Галактик  

Фон N30P30K30 Фон N60P60K60 

Екстрактивність, %, не менше 79–77 81,6 81,3 

Білок, %, не більше 11,0–11,5 11,5 12,7 

Проростання, % (життєздатність), не менше 95–92 93,3 94,8 

Вологість, %, не більше 14,5–15,0 14,0 14,0 

Маса 1000 зерен, г, не менше 40,0–38,0 51,8 56,4 

Колір  жовтий жовтий жовтий 
 

Використання регуляторів росту вимпел та мікродобрив оракул для обробки насіння 

та позакореневого підживлення, а також їх сумісне комплексне застосування позитивно 

впливають на біометричні показники та елементи структури врожайності рослин ячменю 

ярого сорту Галактик. 

Вищу врожайність зерна ячменю ярого одержано при комплексному використанні 

препаратів, що досліджувались: вимпел-К і оракул для обробки насіння та вимпел і оракул 

мультикомплекс (біомарганець) для позакореневого підживлення рослин у фазах кущення та 

трубкування. В цих варіантах прибавка врожайності зерна на фоні N30P30K30 становила 0,35–

0,38 т/га, а N60P60K60 – 0,26–0,39 т/га. 

 Збільшення доз внесення мінеральних добрив з N30P30K30 до N60P60K60  сприяло  під-

вищенню вмісту білка в зерні ячменю ярого на 0,7–2,4 %. На фоні N30P30K30 додаткове 

обприскування рослин у фазі виходу в трубку препаратами вимпел (500 г/га), оракул мульти-

комплекс (1 л/га), оракул хелат міді (1 л/га) на фоні обробки насіння вимпелом-К (500 г/т) і 

оракулом (1 л/т), а також використання у фазі кущення вимпела (500 г/га), оракула мульти-

комплекс (1 л/га), оракула біомарганець (1 л/га) зумовлювало зменшення вмісту білка в зерні 

ячменю на 0,2–2,0 %. За вмістом білка (11,5 %), екстрактивністю (81,6 %), масою 1000 зерен 

(51,8 г), здатністю до проростання (93,3 %), вологістю (14 %), кольором (жовтий) зерно 

ячменю ярого сорту Галактик, одержане в досліді на фоні N30P30K30, відповідало вимогам ІІ 

класу якості Державного стандарту України ДСТУ 3769-98 для пивоварних сортів. 
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