ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису
ЗАВАЛИПІЧ НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК 633.16 ―324‖:631.5 (477)(251.1)(1-17)

ДИСЕРТАЦІЯ
ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯЧМЕНЮ
ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВНІЧНОМУ
СТЕПУ УКРАЇНИ
201 – Агрономія
Аграрні науки та продовольство

Подається на здобуття наукового ступеня
доктора філософії
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
____________________ Н. О. Завалипіч
Науковий керівник (консультант)
ЧЕРЕНКОВ Анатолій Васильович
доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік НААН України
Дніпро – 2021

2

АНОТАЦІЯ
Завалипіч Н. О. Формування зернової продуктивності ячменю озимого
залежно

від

умов

вирощування

в

північному

Степу

України.

–

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація

на

здобуття

наукового

ступеня

доктора

філософії

сільськогосподарських наук за спеціальністю 201 – Агрономія. – Державна
установа Інститут зернових культур НААН України, м. Дніпро, 2021 р.
Актуальність теми дисертаційної роботи полягає в удосконаленні
існуючих та розробці нових прийомів технології вирощування ячменю
озимого в зоні північного Степу України. Розширення останнім часом площ
під посівами олійних культур спонукають виробників зерна вирощувати
озимі зернові по нетрадиційних і недостатньо вивчених попередниках,
зокрема, соняшнику. Також через суттєві зміни клімату в сторону
потепління, розширення площ під посівами ячменю озимого стримуються
недостатнім вивченням особливостей технологічних прийомів вирощування.
Тому мета досліджень полягала у вивченні реакції рослин ячменю озимого на
строки

сівби

та

норми

висіву

насіння,

особливостей

формування

продуктивного потенціалу цієї культури в умовах північного Степу
України залежно від вивчаємих факторів. Польові та лабораторні
дослідження проводили у польовій сівозміні лабораторії агробіологічних
ресурсів озимих зернових культур на базі Державного підприємства
«Дослідне господарство «Дніпро» ДУ Інститут зернових культур НААН
України впродовж 2016–2019 рр. відповідно до загальноприйнятих методик
польових досліджень та методичних рекомендацій.
Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити наступні
завдання: встановити особливості росту й розвитку рослин ячменю
озимого залежно від строків сівби та норм висіву насіння; вивчити вплив
цих чинників на формування площі листкової поверхні, фотосинтетичного
потенціалу в різні фази розвитку; дослідити водний режим ґрунту; виявити
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особливості накопичення, витрат розчинних вуглеводів та зимостійкості
рослин; визначити вплив строків сівби та норм висіву насіння на
формування елементів структури врожаю рослин ячменю озимого; виявити
вплив структурних елементів продуктивності на формування врожайності
ячменю озимого залежно від досліджуваних факторів; врожайність та
якість зерна ячменю озимого залежно від строків сівби та норм висіву
насіння

за

сівби

після

соняшника;

визначити

економічну

оцінку

ефективності вирощування ячменю озимого на зерно залежно від
досліджуваних прийомів технології.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в умовах північного
Степу України досліджені строки сівби ячменю озимого після попередника
соняшник та вплив різної густоти стояння рослин на їх ріст та розвиток.
Встановлено вплив досліджуваних факторів на фотосинтетичний потенціал
ячменю озимого. Виявлені оптимальні технологічні прийоми вирощування,
які забезпечують отримання максимальної врожайності зерна. Визначена
економічна ефективність вирощування ячменю озимого за різних строків
сівби та норм висіву насіння після соняшника.
Удосконалено окремі елементи технології вирощування ячменю
озимого, що сприяють збільшенню зернової продуктивності культури в
умовах північного Степу України.
Набули подальшого розвитку дослідження основних закономірностей
росту та розвитку ячменю озимого, формування зимостійкості та зернової
продуктивності рослин, з метою стабілізації валових зборів зерна культури з
високими показниками врожайності, якості та економічної ефективності
вирощування під впливом строків сівби та норм висіву насіння після
попередника соняшник у північному Степу України.
За

результатами

дослідження,

встановлено

та

рекомендовано

виробництву оптимальні параметри прийомів технології вирощування
ячменю озимого, які сприяють більш повній реалізації його генетичного
потенціалу в умовах північного Степу України та забезпечують врожайність
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зерна понад 5,10 т/га з рівнем рентабельності 114,3 %.
Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення
дисертаційної

роботи

систематично

доповідали,

обговорювали

і

затверджували на засіданнях вчених і науково-методичних рад ДУ Інститут
зернових культур НААН України, а також пропагувалися автором у засобах
масової інформації та публічних виступах на лекціях, курсах підвищення
кваліфікації керівників і фахівців агропромислового комплексу різних форм
власності.
Структура дисертації складається зі вступу, шести розділів, висновків,
рекомендацій виробництву, списку використаних джерел та додатків.
У дисертаційній роботі викладено результати щодо встановлення
закономірностей росту та розвитку рослин ячменю озимого сорту Дев’ятий
вал, особливості формування зимостійкості та зернової продуктивності в
умовах північного Степу України залежно від строків сівби та норм висіву
насіння після попередника соняшник.
В ході досліджень встановлено, що своєчасне отримання дружних
сходів і розвиток рослин ячменю озимого в осінній період вегетації залежали
від гідротермічних умов у роки проведення досліджень. Вирішальне
значення при цьому мала вологість посівного шару ґрунту та температурний
режим, які в значній мірі залежали від строків сівби та норм висіву насіння.
Відмічено, що найвищі показники польової схожості (82,9–84,6 %), в
середньому за роки досліджень, спостерігалися за сівби 30 вересня. При
зміщенні строків сівби в сторону пізніх, вона поступово знижувалася.
Встановлено, що при збільшенні кількості насіння на одиниці площі
відбувалося зниження польової схожості за всіх строків сівби. Така тенденція
спостерігалася як у сприятливі, так і в несприятливі за гідротермічним
режимом роки.
Показано вплив гідротермічних умов та досліджуваних факторів на
ріст та розвиток рослин ячменю озимого в осінній період вегетації.
Аналізуючи отримані морфологічні показники різновікових рослин ячменю
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озимого, в середньому за роками досліджень, можна відзначити тенденцію до
їх зменшення, при зміщенні строків сівби від раннього до пізнього.
Встановлено, що найбільші біометричні показники рослини ячменю
озимого формували при сівбі 20 вересня.
Виявлено, що при збільшенні норм висіву насіння за всіх строків
сівби коефіцієнт кущіння, кількість вузлових коренів та абсолютно суха
маса 100 рослин зменшувалися, а їх висота, навпаки, збільшувалася.
Дослідженнями встановлено, що ячмінь озимий здатний по-різному
протистояти комплексу несприятливих факторів зимового періоду залежно
від сумарної кількості накопичених у тканинах його рослин вуглеводів.
Так, найбільше вуглеводів у вузлах кущіння (30,2–31,1 %), на час
припинення осінньої вегетації рослини ячменю озимого накопичували за
сівби 30 вересня, а за сівби 10 жовтня – найменше (26,8–27,8 %) та
характеризувалися найбільш економною витратою цукрів протягом зимового
періоду (5,4–6,0 %).
Виявлено, що зимостійкість ячменю озимого залежала від умов
загартовування рослин восени та погодних умов зимового періоду. Так,
найбільша виживаність рослин (98–96 %) була відмічена при сівбі
30 вересня та 10 жовтня. Сівба в більш пізній строк (20 жовтня)
призводила до зниження виживаності.
Встановлено, що витрата води рослинами ячменю озимого протягом
вегетації, як правило, відбувається нерівномірно і визначається рівнем
розвитку надземної маси рослин, тривалістю вегетації і надходженням води з
атмосферними

опадами.

Розглядаючи

особливості

водоспоживання

різновікових рослин ячменю озимого слід відмітити, що, в середньому за
роки досліджень, рослини пізнього строку сівби (20 жовтня), маючи
слаборозвинену кореневу систему і надземну частину, споживали найменшу
кількість вологи за період вегетації (3083 м3/га) при нормі висіву насіння
4,5 млн. шт/га. А максимальну кількість ґрунтової вологи (3173 м3/га)
використовували рослини за сівби в ранній строк (20 вересня) з нормою
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висіву насіння 6,0 млн. шт/га.
Встановлено, що найбільш економне водоспоживання на формування
1 т зерна (568 м3/т ) спостерігалося у рослин ячменю озимого за сівби 30
вересня з нормою висіву насіння 5,0 млн.шт/га. Найвищий коефіцієнт
водоспоживання відмічено при сівбі 20 жовтня, який залежно від норм висіву
насіння складав 901–963 м3/т.
Дослідженнями встановлено, що найбільшу абсолютно суху масу 100
рослин на 1м2 формували посіви ячменю озимого в період фази колосіння,
яка, залежно від технологічних прийомів, становила 187,3–673,3 г/м2.
Найвищим цей показник був при сівбі 20 вересня на загущених посівах з
нормою висіву насіння (6,0 млн.шт/га), і складав 673,3 г/м2, зменшення норм
висіву до 4,5 млн.шт/га призводило до зменшення даного показника
на 12,1 %.
За результатами досліджень, встановлено, що під впливом комплексу
факторів густота стояння рослин ячменю озимого поступово зменшувалася
протягом всіх етапів органогенезу і найнижчого значення (189–279 шт/м2)
набула у фазі повної стиглості. За ранніх та пізніх строків сівби (20 вересня
та 20 жовтня) відмічено зменшення кількості рослин у порівнянні зі сівбою
30 вересня на 12,2–12,5 % та 21,5–24,0 %, відповідно. Виявлено суттєвий
вплив норм висіву на виживаність рослин. Так, загущення посівів з 4,5 до 6,0
млн.шт/га призводить до зниження рівня виживання рослин ячменю озимого
з 70 % до 61 %.
Встановлено, що фотосинтетичний потенціал посівів ячменю озимого в
період весняно-літньої вегетації значно залежав від строків сівби. Так, у
середньому за роки досліджень, найбільший фотосинтетичний потенціал
посіви ячменю озимого формували за сівби 30 вересня та 10 жовтня, який
становив 2,03; 1,96 млн.м2діб/га, дещо меншою величина цього показника
була за сівби 20 жовтня – 1,67 млн.м2діб/га.
Досліджень відмічено, що найбільша кількість продуктивних стебел
на одиниці площі (451 шт./м2) формувалась за сівби 30 вересня при нормі
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висіву 6,0 млн. шт/га. Сівба, як в ранній строк (20 вересня), так і в пізній (20
жовтня) призводила до зменшення кількості продуктивних стебел.
Встановлено,

що

найбільша

озерненість

колоса

(34,1 шт.),

максимальна маса зерна з колосу (1,33 г) та маса 1000 зерен (38,9 г) була за
сівби 30 вересня з нормою висіву насіння 4,5 млн. шт/га. Збільшення норми
висіву до 6,0 млн. шт/га призводило до зменшення цих показників на 1,3 шт.,
0,12 г та 2,4 г відповідно. Сівба як в ранній (20 вересня) так і в пізній строк
(20 жовтня) призводила до зменшення показників продуктивності колоса.
Аналіз отриманих експериментальних даних засвідчив про значний
вплив

досліджуваних

технологічних

прийомів

на

рівень

зернової

продуктивності ячменю озимого. Так, у середньому за роки проведення
досліджень, найбільша врожайність зерна (5,52 т/га) отримана за сівби 30
вересня з нормою висіву насіння 5,0 млн.шт/га. За більш раннього строку
сівби (20 вересня) при аналогічній нормі висіву (5,0 млн. шт/га) урожайність
порівняно з оптимальним строком сівби (30 вересня) зменшувалася на 22,1%.
За пізнього строку сівби (20 жовтня) врожайність набувала найнижчого рівня
– 3,20–3,45 т/га. Зернова продуктивність ячменю озимого також змінювалась
під впливом різних норм висіву насіння. Так, за сівби 30 вересня найкращий
результат забезпечив варіант з нормою висіву 5 млн шт./га – 5,52 т/га, при її
зменшенні до 4,5 або збільшенні до 6,0 млн. шт/га спостерігалося зниження
врожайності зерна на 0,24–0,28 т/га, відповідно. У посівах за пізнього строку
сівби, найбільшу продуктивність відмічали на ділянках з нормою висіву
насіння 5,5 млн. шт/га.
Отримані результати свідчать, що показники якості зерна ячменю
озимого дещо різнилися під впливом факторів, які досліджувалися. Зокрема,
в середньому за 2017–2019 рр., за раннього строку сівби (20 вересня) на
ділянках з нормою висіву насіння 5,0 млн. шт/га вміст білка в зерні складав
8,1 %, а крохмалю – 56,1 %. При сівбі 20 жовтня формувалося зерно з
найбільшим вмістом білка – 9,4 %, а вміст крохмалю в зерні, навпаки,
зменшувався на 4,5 %, порівняно з раннім строком сівби (20 вересня).
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Натура зерна найвищою (637 г/л) була за сівби 30 вересня, а при сівбі
ячменю озимого в пізні строки (20 жовтня) формувалася найменша натурна
маса зерна, яка складала 617 г/л.
Встановлено, що загущення посівів призводило до незначного
зниження вмісту білка та натури зерна, натомість вміст крохмалю в зерні,
навпаки, збільшувався.
Розрахунки економічної ефективності вирощування ячменю озимого
підтвердили зроблені висновки з вивчення окремих технологічних заходів.
Саме сівба ячменю озимого 30 вересня з нормою висіву насіння
5,0 млн. шт/га забезпечує врожайність зерна на рівні 5,52 т/га та 10562 грн/га
чистого доходу.
За результатами польових досліджень, встановлено й рекомендовано
виробництву оптимальні параметри прийомів технології вирощування
ячменю

озимого,

які

сприяють

найповнішій

реалізації

генетично

обумовленого потенціалу зернової продуктивності культури в умовах
північного Степу України та забезпечують формування врожайності зерна
понад 5,10 т/га з рівнем рентабельності 114,3 %. Виробничу перевірку
наукової розробки здійснено на базі Державного підприємства «Дослідне
господарство «Дніпро» ДУ Інститут зернових культур НААН.
Ключові слова: ячмінь озимий, строки сівби, норми висіву насіння,
зимостійкість, урожайність та якість зерна, економічна ефективність.
ANNOTATION
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A dissertation for obtaining a scientific degree the Doctor of Philosophy of
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of Grain Crops of NAAS of Ukraine", Dnipro, 2021.
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The relevance of the dissertation topic is in improvement of existing and
development of new techniques for growing winter barley in the Northern Steppe
of Ukraine. The recent expansion of areas with oil crops encourages grain
producers to grow winter grains after non-traditional and insufficiently studied
predecessors, in particular, sunflower. Also with significant climate change
towards warming, sown areas with winter barley in this region is constrained by
insufficient study of peculiarities in technological methods of cultivation.
Therefore, the research aim is to study the reaction of winter barley plants to
sowing dates and sowing rates, to study the peculiarities of barley productive
potential formation in the northern steppe of Ukraine depending on the studied
factors. Field and laboratory studies were conducted in the field crop rotation at the
laboratory of agrobiological resources of winter grains based at the State Enterprise
"Experimental Farm "Dnipro"(State Enterprise "Institute of Grain Crops of NAAS
of Ukraine") during 2016–2019 in accordance with generally accepted methods of
field research and guidelines.
To achieve the aim it was planned to solve the following tasks: to
establish the growth and development peculiarities for winter barley plants
depending on sowing date and seeding rates; to study the researched factors
influence on leaf surface areaformation, photosynthetic potential in different
development phases; to study the soil water regime; to identify the peculiarities
of soluble carbohydrates accumulation and consumption, plants winter
hardiness; to study sowing dates and sowing rates influence on the formation of
crop structure elements for winter barley plants; to identify the productivity
structural elements influence on the formation of winter barley yield depending
on the studied factors; to study yield and grain quality of winter barley
depending on sowing dates and seeding rates when sown after sunflower; to
determine the efficiency economic evaluation of growing winter barley for grain
depending on the studied elements of technology.
Scientific novelty of the obtained results. For the first time in the conditions

10

of the Northern Steppe of Ukraine different winter barley sowing dates after
sunflower predecessor were investigated and the influence of different standing
density of plants on their growth and development was studied. The influence of
the studied factors on the photosynthetic potential of winter barley has been
established. The optimal parameters of cultivation technology techniques, which
ensure maximum winter barley grain yield, have been identified. The economic
efficiency of growing winter barley at different sowing dates and sowing rates after
sunflower has been determined.
Some technology elements of growing winter barley have been improved,
they contribute to grain productivity increase in the conditions of the Northern
Steppe of Ukraine.
Further development was gained in the study of main growth and
development patterns for winter barley, the formation of plants winter hardiness
and grain productivity, in order to stabilize the gross grain yield with high
indicators in yield, quality and economic efficiency of cultivation with the
influence of sowing dates and seeding rates after sunflower predecessor in the
Northern Steppe Of Ukraine.
The practical significance of the obtained results. According to the research
results, the optimal parameters of winter barley cultivation technology were
established and recommended for production, they contribute to fuller realization
of its genetic potential in the Northern Steppe of Ukraine and provide grain yield
over 5.10 t/ha with profitability level of 114.3 %.
Approbation of dissertation results. The dissertation's main results and
provisions were systematically reported, discussed and approved at meetings of
scientific and methodology councils at the Institute of Grain Crops of NAAS of
Ukraine; promoted by the author in the media, public speeches at lectures, skills
upgrade trainings for managers and specialists of agriculture industry from
private and public sectors.
The dissertation structure comprises an introduction, six sections,
conclusions, recommendations for production, a list of sources and appendices.
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The dissertation presents the results of establishing the growth and
development patterns for winter barley plants "Deviatyj Val" variety, the
peculiarities of winter hardiness and grain productivity formation in the
Northern Steppe of Ukraine depending on sowing dates and seeding rates after
sunflower predecessor.
In the course of the research it was established that timely uniform field
germination and winter barley plants development in autumn vegetation period
depended on hydrothermal conditions during the research years. The soil sowing
layer humidity and the temperature regime were crucial; these factors largely
depended on sowing date and seeding rates.
It is noted that the highest field germination indicators (82.9–84.6 %) on
average over the research years were observed for sowing date September 30.
Shifting sowing date for later period caused gradual germination decrease. It was
established that with increased seeds rate per unit area decrease in field
germination took place for all sowing dates. This trend was observed in
hydrothermally favorable and unfavorable years.
The influence of hydrothermal conditions and researched factors on
winter barley plants growth and development in autumn vegetation period is
shown. Analysis of obtained morphological parameters of different age plants
on average over research years shows a tendency to their decrease when sowing
dates are shifted from early to late.
It was established that the largest biometric indicators of winter barley
plants were formed at sowing date September 20.
It was found that with increased sowing rates for all sowing dates, the
tillering rate, the nodular roots number and the absolute dry weight of 100
plants decreased, and their height, on the contrary, increased.
Studies have shown that winter barley is able to withstand complex factors
of the winter period in various ways depending on the total amount of
carbohydrates accumulated in plant tissues. Thus, the highest carbohydrates level
(30.2–31.1 %) in tillering nodes at the end of autumn vegetation winter barley
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plants accumulated when sowing date was September 30; for sowing date October
10 – this level was the lowest (26.8–27.8 %) and was characterized by the most
economical sugar consumption during winter period (5.4–6.0 %).
It was found that barley winter hardiness depended on plants hardening
conditions in autumn and weather conditions of winter. Thus, the highest plant
survival level (98–96 %) was observed at sowing dates September 30 and
October 10. Sowing at a later date (October 20) led to a decrease in survival.
It is established that the water consumption by winter barley plants during
the growing season occurs in an uneven manner. The degree of development of the
green weight of top, the growing season duration and the precipitation have an
effect to amount of water consumption. Considering the features of water
consumption of uneven-aged winter barley plants, it should be noted that on
average over the years of research the plants of late sowing (October 20) with
underdeveloped root system and top part consumed the least amount of moisture
during the growing season, which was 3083 m3/ha at the seed rate of 4.5 million
pcs/ha. And the maximum amount of soil moisture (3173 m3/ha) was used by
plants of early sowing (September 20) with a seed rate of 6.0 million pcs/ha.
It is established that the most economical water consumption for the
formation of 1 ton of grain (568 m3/t) was observed in winter barley plants with
sowing on September 30 with a seed rate of 5.0 million pcs/ha. The highest water
consumption coefficient was observed at sowing on October 20, and depending on
the seed rate consisted of 901–963 m3/t.
Researches have shown that the largest absolute dry weight of 100 plants
per 1 m2 was formed by winter barley during the heading stage, and was 187.3–
673.3 g/m2 depending on the studied factors. The highest indicator was observed
at seeding on September 20 in close sowing with a seed rate (6.0 million pcs/ha).
The reduction of seed rates to 4.5 million pcs/ha led to a decrease of this indicator
by 12.1 %.
According to the research, it is established that under the influence of a
different factors the density of winter barley plants gradually decreased during
all stages of organogenesis. And the lowest value (189–279 pcs/m2) was
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observed in the full maturity stage. There was a decrease in the number of plants
in early and late sowing (September 20 and October 20) compared to sowing on
September 30 by 12.2–12.5 % and 21.5–24.0 %, respectively. It was noted that the
seed rates significantly impacted on plant survival. It was noted that the seed rates
significantly impacted on plant survival. Thus, the overcrowding of crops from 4.5
to 6.0 million pcs/ha led to a decrease in the survival rate of winter barley plants
from 70 % to 61 %.
It was found that the largest photosynthetic potential of winter barley crops
was formed during sowing on September 30 and October 10, and equaled of 2.03
and 1.96 million m2 days/ha, respectively. The slightly lower indicator was at the
sowing on October 20 – 1.67 million m2 days/ha.
In the course of the research it was noted that the largest number of
productive stems per unit area (451 pcs/m2) was for sowing date September 30 at a
sowing rate 6.0 million pcs/ha. Sowing on early date (September 20) and on late
date (October 20) led to a decrease in productive stems number.
It was established that the largest ear grain number (34.1 pcs.), the maximum
ear grain weight (1.33 g) and 1000 grains weight (38.9 g) was for sowing date
September 30 with seeding rate 4.5 million pcs/ha. Sowing rate increase to 6.0
million pcs/ha led to a decrease in above indicators by 1.3 pcs, 0.12 g and 2.4 g,
respectively. Sowing on early (September 20) and late (October 20) dates led to a
decrease in ear productivity.
The obtained experimental data analysis testified that studied technological
methods have significant influence on winter barley grain productivity level. Thus,
on average over the research years, the highest grain yield was obtained for sowing
date September 30 with seeding rate 5.0 million units/ha and constituted 5.52 t/ha.
For earlier sowing date (September 20) with similar sowing rate (5.0 million
pcs/ha), the yield decreased by 22.1% compared to the optimal sowing date
(September 30). For late sowing date (October 20), the yield reached the lowest
level – 3.20–3.45 t/ha.
Winter barley grain productivity changed under the influence of another
factor – different seeding rates. Thus, for sowing date September 30, the best result
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was provided by sowing rate 5 million pcs/ha – 5.52 t/ha, with its reduction to 4.5
and increase to 6.0 million pcs/ha there was a decrease in grain yield by 0.24–
0.28 t/ha. In crops with late sowing date, the highest productivity was observed on
lots with seeding rate 5.5 million pcs/ha.
The obtained results show that winter barley grain quality indicators differed
slightly under the influence of the studied factors. In particular, on average during
2017–2019, for early sowing date (September 20) on lots with seeding rate
5.0 million pcs/ha, grain protein content was 8.1%, and starch content – 56.1%. On
sowing date October 20 the highest grain protein content was formed – 9.4%,
while grain starch content on the contrary decreased by 4.5% compared to early
sowing date (September 20).
Natural grain weight was the highest (637 g/l) for sowing date September
30, and when winter barley was sown on late date (October 20), the lowest natural
grain weight was formed – 617 g/l.
It was established that crops thickening led to a slight decrease in grain
protein content and natural weight, while grain starch content increased.
Economic efficiency calculations for winter barley cultivation confirmed the
conclusions made from certain technological measures study. It is established that
winter barley sowing on September 30 after sunflower with sowing rate 5.0 million
pcs/ha provides grain yield level of 5.52 t/ha and 10,562 UAH/ha of net profit at a
profitability level of 82.6 %.
According to field research results, the optimal parameters of winter barley
growing technology have been established and recommended for production; they
contribute to the fullest realization of genetically determined potential of grain
productivity in the Northern Steppe of Ukraine and ensure grain yield over
5.10 t/ha with profitability level 114.3 %. Production testing of scientific idea was
carried out on facilities of State Enterprise "Experimental Farm" Dnipro" affiliated
with State Enterprise "Institute of Grain Crops of NAAS (Ukraine)".
Key words: winter barley, sowing dates, sowing rates, winter hardiness,
grain yield and quality, economic efficiency.
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ВСТУП
Виробництво зерна в Україні є стратегічною галуззю розвитку
сільського господарства, що забезпечує продовольчу та економічну
незалежність країни.
Природно-кліматичні умови та родючі ґрунти на території північного
Степу України дозволяють вирощувати зернові культури і отримувати
високоякісне продовольче зерно та насіння в обсягах достатніх для
задоволення внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу.
Розвиток

зернового

господарства

України

повинен

базуватися

передусім на оптимізації структури посівних площ зернових культур та
удосконаленні технологічних прийомів їх вирощування.
Одним із головних завдань аграрного комплексу є удосконалення
технологічних прийомів вирощування сільськогосподарських культур, які б
забезпечували одержання високих та стабільних зборів зерна залежно від
умов вирощування.
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку агропромислового
комплексу

України

велике

значення

в

рослинництві

приділяється

виробництву зерна. Найбільш важлива роль у вирішенні цього питання
відводиться озимим зерновим культурам. Останнім часом розширення площ
під посівами олійних культур спонукають виробників зерна вирощувати
озимі зернові по нетрадиційних, маловивчених попередниках, таких як
соняшник. Тому настала потреба у вивченні впливу соняшника, як
попередника, на врожайність озимих зернових колосових культур.
Зміни клімату в останні роки у сторону потепління, дозволяють
суттєво збільшити валові збори зерна за рахунок посівів ячменю озимого,
який менш вибагливий до попередників, строків сівби у порівнянні з
пшеницею озимою. На даний час недостатньо вивчені основні агротехнічні
прийоми вирощування ячменю озимого в умовах північної частини Степу
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України.
Сучасна

вітчизняна

селекція

спрямована

на

створення

високоінтенсивних сортів зернових культур з високими показниками
врожайності та якості зерна. На практиці високий сортовий потенціал, як
правило, не реалізується повною мірою, через недосконалості вивчення
прийомів технології вирощування. Найбільша частина посівів зернових
культур розміщується не по досліджених попередниках, а після більш
економічно вигідних культур, таких як соняшник, ріпак та ін.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження

за

темою

дисертаційної

роботи

виконувались

в

лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур ДУ Інститут
зернових культур НААН України і є складовою частиною ПНД на 2016–2020
рр. 14. ―Технології вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і
сорго‖ підпрограми 03 ―Технології вирощування зернових культур в зоні
Степу‖ відповідно до завдання: 14.03.00.25 «Оптимізувати технологічні
моделі вирощування озимих зернових культур після непарових попередників
у зоні Степу» (№ держреєстрації 0119U002158).
Мета і завдання досліджень. Дослідити особливості формування
продуктивного потенціалу ячменю озимого залежно від норм висіву
насіння, строків сівби при вирощуванні в умовах північної частини Степу
України.
Для

досягнення

поставленої

мети

передбачалося

вирішення

наступних завдань:
- встановити особливості росту і розвитку рослин ячменю озимого,
висіяного після соняшника та з’ясувати закономірність формування
зернової продуктивності залежно від строків сівби, та норм висіву
насіння;
- дослідити водний режим ґрунту, врожайність та якість зерна
ячменю озимого залежно від строків сівби та норм висіву насіння;.
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- виявити особливості накопичення та витрат вуглеводів і
зимостійкості рослин;
Дати економічну оцінку ефективності вирощування ячменю озимого
на зерно залежно від технологічних прийомів.
Об’єкт

досліджень:

особливості

росту

та

розвитку

рослин,

формування урожайності та якості зерна ячменю озимого залежно від
строків сівби та норм висіву насіння, попередник – соняшник.
Предмет досліджень: формування зернової продуктивності ячменю
озимого залежно від умов вирощування в північному Степу України
Методи досліджень. При проведенні досліджень використовували
загальноприйняті методи: польові (фенологічні спостереження, біометричні
виміри рослин, облік урожаю); лабораторні (дослідження якості зерна та
агрохімічний

аналіз

ґрунту

і

рослин);

розрахунковий

(економічна

ефективність); статистичний (обробка отриманих експериментальних даних
за допомогою сучасних програм на ПК).
Наукова новизна досліджень. В умовах північної частини Степу
України досліджено вплив строків сівби, норм висіву насіння на урожайність
та якість зерна ячменю озимого, висіяного після соняшника.
Встановлені закономірності росту, розвитку і формування зернової
продуктивності

рослин,

надано

економічну

оцінку

ефективності

вирощування ячменю озимого, після соняшника за різних строків сівби та
норм висіву насіння.
Практичне значення і реалізація результатів досліджень. Результати
досліджень забезпечують в умовах північного Степу України отримання понад
5,0 т/га зерна ячменю озимого високої якості, які перевірені та впроваджені у
виробничих умовах Державного підприємства Дослідного господарства
«Дніпро» ДУ ІЗК НААН України на загальній площі 150 га. Економічний ефект
при впровадженні становив 4177 грн/га.
Матеріали досліджень використовували при розробці зональних
рекомендацій по вирощуванню ячменю озимого в умовах північного Степу
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України протягом 2016–2021 рр.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним
здобутком автора. За його участі розроблена робоча програма, виконані
польові та лабораторні досліди, здійснений літературний пошук і аналіз
наукового матеріалу, проведено обґрунтування та узагальнення одержаних
результатів, сформовані основні положення дисертаційної роботи, які
використані у наукових працях. Частка участі автора у сумісних публікаціях
становить від 60 до 80 %.
Апробація результатів дисертації. Матеріали досліджень знайшли
своє відображення у наукових звітах на засіданнях Вченої ради ДУ Інститут
зернових культур НААН України (Дніпро, 2017–2021 рр.), на науковопрактичній

конференції

молодих

вчених

і

спеціалістів

«Наукове

забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва в
умовах

трансформації

Всеукраїнській

клімату»

науково-практичній

(Дніпро – Полтава,
конференції

2018 р.),

молодих

вчених

на
і

спеціалістів «Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення
виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов» (Дніпро, 2019 р.), на
науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Інноваційні
технології в умовах зміни клімату» (Полтава, 2019 р.), на Всеукраїнській
науково-практичній конференції «Роль науково-технічного забезпечення
розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах»
(Дніпро, 2021 р.), на IX Міжнародній науково-практичній конференції
молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування
сільськогосподарських культур» (Центральне, 2021 р.).
Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових
праць, зокрема представлено дві статі – у наукових фахових виданнях
України, дві статті – в інших виданнях України, одна стаття – у періодичному
науковому виданні іншої держави, яка входить до Організації економічного
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співробітництва та розвитку (ОЕСР), 5 матеріалів конференцій, 5 науковометодичних рекомендацій.
Структура та обсяг роботи. Загальний обсяг дисертаційної роботи
становить 173 сторінки комп’ютерного набору, містить 21 таблицю,
10 рисунків та 5 додатків. Робота включає вступ, 6 розділів, висновки та
рекомендації виробництву. Список використаних літературних джерел
налічує 261 найменувань, з яких 37 – латиницею.
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РОЗДІЛ 1
СТАН ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ
ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ
УКРАЇНИ (ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД)
Зернове господарство відіграє важливу роль в аграрному секторі
України,

забезпечуючи

стабільне

постачання

населення

хлібом

і

хлібобулочними виробами, а також сировиною для промислової переробки.
Значну частину у виробництві зерна АПК України займає ячмінь озимий. Він
є цінною зерновою, кормовою і продовольчою культурою.
Ячмінь належить до числа найстаріших рослин. Як культуру ячмінь
почали вирощувати в XV столітті до н.е. Його вирощують ще з часів
зародження землеробства. Археологічними розкопками були виявлені зерна
ячменю що за часом відповідають V–VI тисячоліттям до н.е. Центром
походження його є Передня Азія (Туреччина, Ірак, Іран, Сирія). Вважають,
що, на територію Європи поширення ячменю відбулося через Малу Азію в
Грецію, а звідки через Балкани в долину Дунаю і далі – на південь нашої
країни. Археологічні розкопки свідчать, що в місцях стародавніх поселень,
ячмінь сіяли на території України вже в ІІІ–ІV тисячоліттях до нашої ери
[1–3].
За даними E. Donaldson [4] та D. M. Baloch [5] протягом певного часу,
особливо в Єгипті i в Середземномор’ї, ячмінь вирощувався в більших
масштабах, ніж пшениця. Цьому сприяли ті обставини, що ячмінь
використовувався також для кормових цiлей, а пшениця – переважно лише як
харчовий продукт. В Тибеті з зерна ячменю до сих пір виготовляють хліб,
хоча він є грубим, швидко черствіє і легко кришиться, що зумовлено
низькою якістю і кількістю клейковини: вона дуже важко відмивається і не
має необхідної еластичності. У Китаї та Японії ячмінь – важливий продукт
харчування в тих районах, де не визріває рис [1].
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Найбiльше ячмінь ціниться, як провідна зернофуражна культура,
оскільки його зерно збалансoване за амінокислотним складом і наближається
за кормовими якостями до стандартних концентрованих кормів. Важливо, що
білок ячменю є повноцінним за амінокислотним складом, а за вмістом таких
амінокислот, як лізин i триптофан, він переважає показники усiх інших
злакових культур [6, 7].
Ячмінь озимий має високу пристосованість до різних ґрунтовокліматичних умов і завдяки різноманіттю форм він вирощується в більшості
країнах світу.
Нині, у багатьох країнах світу, відмічається перехід до вирощування
ячменю озимого. Практично повністю на осiнню сівбу перейшли Румунія та
Болгарія, більше половини площ – у Німеччині та Франції, багато озимого
ячменю сіють в Угорщині та Польщі. Взагалі, у світовому рослинництві з
площі в межах 80 млн. га ячменю на озимий припадає близько 10 % [8].
За площами посіву та обсягами виробництва ячменю Україна входить
до п’ятірки найпотужніших світових виробників цієї культури разом із ЄС,
Росією, Австралією та Канадою.
В Україні озимий ячмінь рекомендований до вирощування в 14
областях. Однак 90 % його посівних площ розміщені в південних та
центральних регіонах. Зокрема, в останніi роки найбільше його збирають
господарства Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської,
Полтавської, Запорізької та Харківської областей. Головною причиною, що
обмежує розширення цієї культури в північній частині Степу України є
недостатня морозостійкість рослин, які витримують зниження температури
повітря на глибині залягання вузла кущiння лише до -11 – -13 ℃ [9], це
призводить до того, що його посіви можуть сильно ушкоджуватись або
гинути в період зимівлі [10–12].
Але незважаючи на низьку морозо- зимостійкість серед озимих
зернових культур [13–15] ячмінь озимий характеризується високою
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врожайністю, він більш посухостійкий нiж ячмінь ярий та пшениця озима
[16–18]. Порівнюючи біологічні властивості озимих культур, його коренева
система добре використовує запаси вологи в осінньо-зимовий період, завдяки
чому формує вищий урожай ніж ячмінь ярий, інколи перевищує пшеницю
озиму. Перевагою є те, що ячмінь озимий має коротший вегетаційний період,
внаслідок чого він дозріває на 1,5–2 тижні раніше від пшениці озимої та
ячменю ярого [19, 20].
Згідно з дослідженнями, які проводилися під егідою Всесвітньої
метеорологічної організації, в світі відбуваються антропогенні зміни клімату,
що мають глобальний характер. Передбачається, що до кінця 2050 року
температура

повітря

підвищиться

на

2–5 ℃.

Внаслідок

глобального

потепління прискориться накопичення кількості ефективних температур,
необхідних для проходження фаз розвитку рослин. Внаслідок чого
скорочуватиметься тривалiсть міжфазних періодів, а отже, тривалість
вегетаційного

циклу

сільськогосподарських

культур

буде

коротшим,

дозрівання i збирання проходить в більш раннi строки [21–23].
Останніми роками температура повітря підвищилась на 0,3–0,6 ℃,
внаслідок чого відбулися суттєві зміни тривалості вегетаційного періоду [24].
Наслідком потепління у нашій країнi є нетипові для зони Степу погодні
умови. Посушливість даної зони зумовлена недостатньою кількістю опадів,
нерівномірним її розподілом упродовж вегетації, що досить часто
ускладнюється пiдвищеним температурним режимом [25–31].
Разом з тим, у зв’язку з зміною клімату в бік потепління, що на
більшості території України для озимих зернових культур поки що має
позитивний характер, в найближчій перспективі є можливість суттєво
збільшити валове виробництво зерна за рахунок розширення посівних площ
ячменю озимого, якi останніми роками займають площу близько 1 млн га
[32–34].
Існує ряд причин, за якими потрібно підвищити, розширити та
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поглибити виробництво ячменю озимого:
– високий рівень та стабільність урожаїв сучасних сортів ячменю
озимого;
– в існуючих сівозмінах, насичених іншими зерновими колосовими
культурами, ячмінь озимий сприяє кращому розподілу робіт в часі;
– порівняно з іншими зерновими колосовими ячмінь озимий менш
вимогливий до попередників;
– зростання та постійний попиту на кормове зерно на світовому
ринку.
Впродовж останнього десятиріччя, всі сучасні наукові розробки були
спрямованні на подальше удосконалення прийомів технології виробництва
головної продовольчої культури – пшениці озимої. І тому культуру ячменю
озимого було відсунуто на другорядний план. Однак, нинішнє економічне
становище в сільському господарстві, спонукало виробників, вчених аграріїв
переглянути iснуючі виробничі та селекційні питання в напрямку подальшої
розробки, удосконалення елементів технології вирощування в конкретних
ґрунтово-кліматичних зонах ячменю озимого.
Проблема

стабільного

та

ефективного

виробництва

достатньої

кількості сільськогосподарської продукції набуває все більшої актуальності.
Тому важливим завданням в галузі сільського господарства є збільшення
обсягів виробництва зерна.
Збільшення виробництва високоякісного зерна ячменю озимого в
умовах північного Степу України можна досягти за використання сучасних
сортів, які мають високий рівень морозо- та зимостійкості, що дає змогу
протистояти дії негативним факторам зимового періоду [35].
Для більш повної реалізації потенціалу сортів необхідна розробка
оптимальних

агропараметрів

економічно

вигідних

технологій

його

вирощування та оптимізація таких агроприйомів, як строки сівби, норми
висіву [36].
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Оптимізація існуючих технологій вирощування в конкретних умовах
виробництва за біологічною реакцією та особливостями росту і розвитку
рослин різних сортів ячменю озимого, зокрема, в ґрунтово-кліматичних
регіонах зони Степу є одним із важливих напрямків вирішення цього
питання.
У зв’язку з порушенням сівозмінного фактору, товаровиробники все
частіше ячмінь озимий розміщують по нетрадиційному і недостатньо
вивченому попереднику – соняшнику, незважаючи на відсутність в цьому
напрямку науково обґрунтованих даних [37].
Практика проведення сівби озимих зернових культур після соняшника
обумовлюється різними причинами, зокрема, зростанням посівних площ цієї
культури до 6400 тис га, яке призвело до витіснення та заміщення кращих
попередників,

вирощуванням

ранньостиглих

гібридів,

появою

високопродуктивної комплексної технiки, подовженням тривалості осінньої
вегетації та наявністю сприятливого температурного режиму в зимовий час,
що часто дає змогу рослинам навіть пізніх строків сівби протистояти
складним погодним умовам. Особливо це стосується зони Степу, де
розміщено більше 70 % посiвних площ соняшника від загальнодержавних, а
його частка в структурі сівозмін окремих господарств перевершує посівні
площі пшениці озимої та iнших озимих зернових культур, що в подальшому
спонукає зерновиробників проводити сівбу після цієї олійної культури [38].
Так, за даними академіка А. А. Лінчевського на півдні країни
попередників під ячмінь озимий не лишилося зовсім, навіть пшеницю озиму
сіють по стерні [39] Насамперед, попередник в зоні Степу України
оцінюється кількістю вологи, яку він залишає після себе [40–42].
Встановлено, що правильний підбір попередників та сівба в оптимальні
строки мають велике значення в отриманні високих врожаїв зерна ячменю
озимого, в Степу України [43].
До попередників ячмінь озимий менш вибагливий, ніж пшениця озима,

30

але добре реагує на поліпшення умов вирощування [44, 45]. Наприклад, пiсля
кращих попередників пшениця озима перевищує його за врожайністю, але
після гiршого попередника – поступається. Попередників цієї культури слід
обирати за їх властивостями збереження та накопичення вологи в ґрунті [12,
46–48].
Однак, головною умовою для забезпечення доброго розвитку рослин, є
правильний підбір попередника, що забезпечує підвищення врожайності на
20–60 % [49].
Кращими попередниками для ячменю озимого вважаються культури,
які звільняють площу не пізніше ніж за місяць до сiвби, менш засмічують
ґрунт та залишають більше вологи і поживних речовин, а саме – зайнятий
пар, кукурудза, просапні культури [50–55]. Від дії попередника залежить
водний, поживний та фiтосанітарний стан посівів озимини [56–58]. Слід
зауважити, що попередня культура також суттєво впливає i на польову
схожість насіння. Пізній обробіток сухого ґрунту, її крупноглибиста
структура, велика наявність пожнивних рештків зменшує польову схожість
після

непарових

попередників

в

порівнянні

iз

зайнятим

паром.

С. А. Воробйов [59] також визначив, що пшенична солома стимулює
розвиток ґрунтових мікроорганізмів, якi виділяють токсини, уповільнюючи
процес проростання насіння та ріст рослин.
При висіві його після непарових попередників можна отримати
високий врожай лише за умови сприятливої за зволоженням осені. Такі
посіви забезпечують врожай зерна вищий, ніж пшениця озима та ячмінь
ярий.
Відомо, що ячмінь озимий здатний давати високі врожаї навіть при
весняному кущінні рослин, на відміну від пшениці озимої. Зважаючи на цю
особливість, його допустимо висівати пiсля культур, врожай яких збирають
на початку осенi (соняшник, кукурудза на силос), але обов’язковою умовою є
наявність достатніх запасів вологи в ґрунті [60, 61]. Тому, при підборі
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попередника в степовому регіоні України основна увага має бути спрямована
на збереження i накопичення вологи в ґрунті [62].
С. Д. Пишта, И.С. Кирчук та О. В. Бочевар [63] вказують, що в умовах
південно-західної частини Степу після кукурудзи на силос вигідніше
висівати ячмінь озимий, про це свідчить аналіз даних урожайності зернових у
сівозміні, який вказує, що заміна сівби пшениці після кукурудзи на силос
ячменем озимим сприяє збільшенню урожаю зерна на 1,9 т/га.
Дослідження В. К. Дмитренко [64], проведенi на Ізмайлівській
дослідній станції, показують, що кращими попередниками ячменю озимого є
горох, кукурудза на силос та пшениця.
При виборі попередника необхiдно враховувати також сортові
особливості ячменю озимого, менш вимогливi допустимо висівати після
гіршого попередника (стерньові, соняшник), а більш вибагливі – пiсля
кращих (зайняті пари, горох) [50, 65].
Добре підібрані сорти та відпрацьована технологія їх вирощування –
гарантія високого та сталого врожаю [66, 67].
У регіонах недостатнього та нерівномірного вологозабезпечення сортидворучки в порівнянні з типово озимими сортами мають значну перевагу,
оскільки за відсутності потрібної кількості вологи у ґрунті для одержання
дружніх сходів дозволяють зміщувати сівбу на більш пізнi строки восени, або
висівати рано навесні i одержувати, в середньому, відносно високі та сталі
врожаї [68].
Від вибору сорту ячменю озимого, головним чином, залежить
морозостійкість культури.
Слід відмітити, що важливою біологічною особливістю ячменю
озимого являється те, що в порівнянні з іншими озимими культурами він
характеризується неглибоким заляганням вузла кущіння, i його коренева
система менше розвинена, на відміну від інших колосових зернових [18, 40,
69, 70]. Також слід зазначити, що його рослини відрізняються більш
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інтенсивним споживанням поживних речовин, особливо на ранніх етапах
росту i розвитку [8]. Вказані біологічні ознаки i особливості обумовлюють
часту, як вже зазначалось раніше, в середньому один раз в п’ять років,
загибель його посівів у період зимівлі.
Результати спостережень переконливо свідчать, що в північному Степу
України, до головних причин уповільнення темпів зростання рівня
врожайності i валових зборів зерна озимих культур передусім відносяться
негативні явища осінньої та весняно-літньої посухи, а також висока ступiнь
пошкодження або навіть повна загибель рослин, під час їх зимівлі. В зв’язку
із частим несприятливим поєднанням погодних умов, пересів озимих культур
на зерно в Україні варіює від 10 до 30 %, а в окремі роки сягає 40–50 % від
загальної площі посівів [71].
Загибель озимих посівів зумовлює значний недобір зерна, додаткові
витрати коштів на втрачене зерно, повторний обробіток ґрунту, витрачене
насіння, пересівання загиблих посівів ярими культурами тощо. Крiм того, за
таких умов порушуються строки проведення посівної кампанії, що
призводить до запізнення сівби ярих культур i зниження їх урожайності.
Отже, перезимівля озимих зернових культур є однією з найважливіших
агрономічних

проблем

у

виробництві

зерна,

яку

потрібно

завжди

враховувати i знаходити засоби максимального зменшення її негативних
наслідків.
Як зазначалося, стримуючим фактором, який обмежує поширення
ячменю озимого в зоні Степу України є вимерзання. Ця культура порівняно з
пшеницею озимою має значно нижчу морозо- та зимостійкість. Зниження
температури ґрунту на глибині залягання вузла кущіння до -10 – -14 ºС
призводить, як правило, до повного вимерзання рослин. Найбільш вразливі в
зимовий перiод рослини ранніх строків сівби, оскільки вони часто
переростають і стрімко втрачають стійкість до низьких температур, особливо
за відсутності снігового покриву [72–76].
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Зимостійкість – це стiйкість зимуючих рослин проти комплексу
несприятливих умов зимового періоду. Формування стійкостi рослин озимих
культур до несприятливих чинників зимового періоду починається з
настанням фази кущіння i зумовлено комплексом погодних та технологічних
умов.
Встановлено, що найбільшу стійкість проти несприятливих факторів
зимівлі виявляють морозо- та зимостійкі сорти озимих культур, які висівають
в оптимальні строки протруєним насінням у якісно і вчасно підготовлений
ґрунт iз збалансованим режимом живлення i вмістом в орному шарі ґрунту не
менше 20-30 мм продуктивної вологи. Озимі зернові колосові культури за
таких умов встигають до настання зими нормально розкущитись, сформувати
добре

розвинену

кореневу

систему

та

вузол

кущiння,

в

якому

нагромаджується достатньо розчинних вуглеводів (25–30 % від маси).
Генетичні особливостi морозостійкості можуть коригуватися значною
мірою умовами загартування рослин. Наявність достатньої кiлькості
сонячних днiв у другій половині осені з коливаннями низьких позитивних
температур призводить до накопичення розчинних цукрів у клітинах рослин,
що i визначає їх виживаність протягом зимового періоду. Слід відмітити, що
сорти, якi мають слабку зимостійкість загартовуються повільно і швидко
його витрачають. Сорти більш морозостійкі, навпаки, загартовуються
швидше i повільніше витрачають цукри [77, 78].
Відомо, що для рослин ячменю озимого критичною є температура на
глибині залягання вузла кущiння -10 – -12 ℃ [79]. Натомість, П. Ф. Гаркавий
[80] стверджував, що за сприятливих умов вирощування в осiнній період
вегетації рослини ячменю озимого здатні витримати зниження температури
до -14 – -15℃, а інколи і до -17℃.
Такої думки притримувалися i вчені Інституту фізіології рослин та
Інституту зернового господарства, ступінь морозостійкості окремих сортів
різна, i змінюється залежно від умов осінньої вегетації [81–83].
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Успішна перезимівля озимини залежить від ступеня осіннього
загартування рослин. Професор І. І. Туманов [84] встановив, що загартування
відбувається у дві фази: 1) при температурі вдень близько 8–10 °С, а вночі –
від нуля до 4 °С; 2) при середній температурі вiд нуля до мінус 5 °С. У
першій фазі завдяки активній вегетації і процесам фотосинтезу, для яких
особливо сприятливою є сонячна погода, у вузлах кущіння нагромаджуються
розчинні вуглеводи і високоенергетичні пластичні речовини, які при нічній
температурі від нуля до 4 °С практично не витрачаються як на ріст рослин,
так i на процеси їх дихання. Внаслідок щоденного збільшення вмісту цукрів,
який під кінець загартування досягає у вузлах кущіння до 30 % і більше сухої
речовини, рослини здатні витримувати зниження температури на глибині
залягання вузла кущіння до -10 – -12 °С. У другій фазі відбувається
зневоднення клітин і в них підвищується концентрація розчинних цукрів, у
клітинах зменшується вміст, так званої, вільної води, яка легко замерзає, i
підвищується

вміст

зв'язаної

води,

внаслідок

чого

підвищується

зимостійкість. Добре загартовані рослини ячменю озимого витримують
зниження температури на глибині залягання вузла кущіння до -13 – -14 °С,
пшениця до -18 – -20 °С, озиме жито до -23 – -24 °С, тритикале до -19 – -21°С
[84, 85].
Тривалість проходження першої і другої фаз загартування 25–28 днів і
може бути втраченим при відлигах впродовж 3 діб [84].
Ячмінь озимий сильніше, ніж пшениця озима реагує на зимові відлиги,
швидко відновлює свою вегетацію взимку, при цьому стійкість до
несприятливих умов знижується, рослини значною мірою пошкоджуються
вже при температурі -8 – -9 ℃ на глибині залягання вузла кущіння [17, 86,
87]. Проте, навіть добре загартовані рослини (при вчасному висіванні
добірного насiння в добре підготовлений ґрунт, внесенні потрібних добрив)
не забезпечують 100 % гарантії від вимерзання.
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При температурі повітря -30°С ґрунт, не вкритий снігом, промерзає
біля вузла кущiння до -20 – -22 °С, що викликає загибель практично всіх
озимих культур, а при шарі снігу всього 15 см – лише до -7 – -11 °С, що не
шкодить навіть озимому ячменю.
Здатність

рослин

переносити

низькі

температури

є

наслідком

пристосування до них обміну речовин, i його основної ланки – дихального
газообміну. Знаходячись під шаром снігу рослини перебувають у станi
слабкої життєдіяльності, яка супроводжується інтенсивним диханням рослин
та посиленим витрачанням пластичних речовин, внаслiдок чого рослини
виснажуються і слабшають [88, 89].
Дослідженнями Н. А. Федорової [90] встановлено, що рослини з
високою морозостійкістю мають меншу інтенсивність дихання при різкій
зміні температур від холоду до тепла, що в умовах глибоких зимових відлиг
може виявитися великою перевагою в порівнянні з менш морозостійкими.
Дослідження Е. Д. Остаплюка [91] вказують на те, що при
температурах близьких до нуля, вузли кущіння ячменю озимого поглинали
О2 і виділяли СО2 набагато активніше, нiж вузли кущіння пшениці озимої.
Отже низька морозостійкість ячменю озимого зумовлена підвищеною
активністю фізіолого-біо-хімічних процесів рослин. Внаслідок цього ячмінь
озимий має найнижчу зимостійкість серед озимих зернових культур [13, 14,
92, 93].
Як свідчать літературні данi, що переважно головною причиною
пересівів ячменю озимого в окремі роки була не низька зимостійкість
ценозів, як вважалось ранiше, а недотримання основних прийомів технології
вирощування.
Ячмінь озимий, як i інші сільськогосподарські культури, мають свої
особливості росту та розвитку. Впродовж всієї вегетації за оптимального
поєднання багатьох умов, якi найбільш наближені до бiологічних вимог
культури забезпечують високу врожайність культури [13, 17, 18, 50].
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Озимі культури за сприятливих умов вегетації перші два етапи
органогенезу проходять восени, наступні – розпочинаються вже навесні, від
початку

відновлення

весняної

вегетації.

Настання

третього

етапу

органогенезу восени, призводить до різкого зниження морозостійкості та до
загибелі рослин. Рослини ячменю озимого дуже чутливі до погодних умов та
тривалості дня, при однакових погодних умовах в осінній період вони
розвиваються інтенсивніше, ніж рослини пшениці озимої та жита [94–97].
Тому до важливих елементів в технології вирощування ячменю відноситься
сівба в оптимальні строки [98].
Строк сівби є дешевим способом підвищення врожайності озимих
культур. За своєчасної сівби рослини за період осінньої вегетації встигають
розкущитись та добре розвинути кореневу систему. На цьому етапі в зоні
вузла кущіння починає формуватися вторинна коренева система, що сприяє
доброму засвоєнню рослинами елементів живлення [20, 99].
Оптимальні строки сівби ячменю озимого неоднакові і визначаються
кліматичними умовами зони вирощування [100].
Оптимальні строки сівби ячменю озимого у багатьох зонах його
вирощування співпадають зі строками сівби пшениці озимої. Але деякі вчені,
вважають, що ячмінь озимий слід висівати після оптимальних строків сівби
пшениці озимої [2, 8, 101–103]. Типово озимі сорти ячменю слід висівати на
5–7 днів раніше, ніж сорти "дворучки", яким властиве сильне переростання.
Оптимальний строк сівби озимини це той фактор, який неможливо
компенсувати або замінити іншими – покращенням умов живлення,
зрошенням, захистом рослин та ін. Від оптимального строку залежать
процеси росту та розвитку рослин, формування морозо- та зимостійкості,
стійкість вiд хвороб та шкідників, а також величина врожаю та його
якість [104].
У зимовий та ранньовесняний періоди озимі культури підпадають під
дію різноманітних негативних зовнішніх факторів, якi призводять до
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зрідженості або повної загибелі посівів. Впродовж зимового періоду
зимостійкість рослин озимих культур неоднакова. Восени під час зниження
температури вона поступово підвищується, досягаючи максимуму на початку
зими, та доходить до мінімуму наприкінці зими.
Відомо, що серед озимих культур ячмінь має найменшу зимостійкість.
Формування стійкості рослин озимих культур до несприятливих чинників
зимового періоду починається з настання фази кущіння і зумовлено
комплексом погодних та технологічних умов. Тому особливо важливим є
визначення оптимального поєднання умов росту та розвитку ячменю озимого
в осінній період.
На перезимівлю ячменю озимого впливають умови загартування
рослин в осінній період. У випадку з затяжною зимою і відносно
сприятливими погодними умовами може спостерігатись незначне зрідження
посівів внаслідок саморегулювання культурою густоти посіву. Добре
розвинуті рослини вступають в конкуренцію за вологу та елементи живлення
з більш слабкими, подавляючи їх розвиток, такі рослини в зимово-весняний
період гинуть.
Вченими доведено, що найбільш високу зимостійкість та зернову
продуктивність формують ті рослини, які до припинення осінньої вегетації
не переростають і сформували 3–5 пагонів [103, 105–109].
Рослини ячменю озимого за ранньої сівби переростають, гірше
проходять

загартування,

що

в

подальшому

впливає

на

зниження

зимостійкості та пошкодження в зимовий період. За пізнього строку сівби
рослини ячменю озимого в зиму входять в слаборозвиненому стані, що також
призводить до зниження зимостійкості [110–114].
В. И. Бондаренко та М. Н. Рябуха встановили, що найбільша стійкість
рослин ячменю озимого до зниження температур формується на початку
зими, ближче до весни вона значно втрачається. Причому рослини за сівби
15–25 вересня зберігали морозостійкість на рівні 81–82 % до початкової, тоді,
як у рослин ранніх та пізніх строків вона знижувалася до 69,6 та 38.0%
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відповідно [115].
За даними Селекційно-генетичного інституту найвищу зимостійкість
ячмінь озимий має у фазі шилець та коли утворив 3–5 листків. Коли шилець
розкривається в перший листок, стійкість до мінусових температур різко
знижується [116].
Також рослини за ранніх строків сильніше заростають бур’янами,
пошкоджуються хворобами та шкідниками внаслідок чого знижується
урожайність [117, 118]. Поряд із цим посіви за пізніх строків сівби, майже не
ушкоджуються шкідниками, особливо хлібною мухою [119]. При зміщені
строків сівби на більш ранній або на більш пізніший період спостерігається
зниження рівня врожаю озимих культур [55, 120].
Визначено також, що важливою властивістю типово озимих сортів є те,
що за ранніх строків сівби вони менше знижують врожайність, ніж сорти
дворучки [121]. І, навпаки, за пізніх строків сівби перевага віддається сортам
дворучкам, оскільки вони за таких умов дають більш високий врожай, ніж
типово озимі сорти [12, 122–124].
Ступінь ушкоджень посівів озимих культур шкідниками та ураження
хворобами в більшості залежали від строків сівби. Ф. М. Куперман вважав,
що ступінь ураження рослин озимини сільськогосподарськими шкідниками,
залежить від температурного режиму цього періоду. За ранніх строків сівби
рослини пошкоджуються більше, оскільки вегетують у сприятливий для
відкладення яєць температурний період [125].
Вчені М. Г. Климова та І. П. Браженка [126] стверджують, що за сівби
15 вересня пошкодження шведською та гессенською мухами виявили у 67–
74 % рослин, тоді, як за сівби 10 вересня лише у 1,3–3,6 %. Також рослини
ранніх строків сівби більше ушкоджуються бурою іржею. Англійські вчені
N. White, J. Jenkyn [127] встановили, що різновікові рослини ячменю озимого
мали найбільшу ступінь ураження борошнистою росою за ранніх строків
сівби.
Експериментальні дані отримані в Інституті зернового господарства
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свідчать, що оптимальний продуктивний стеблостій ячменю озимого в
умовах північної частини Степу формується за сівби наприкінці третьої
декади вересня до початку першої декади жовтня [128].
Одним із важливих факторів визначення оптимального строку сівби
ячменю озимого є температура повітря. Визначено, що за пізньої сівби
температурні умови для проростання насіння погіршуються, період осінньої
вегетації скорочується і рослини входять в зиму менш розвинутими, і, як
наслідок, – менш продуктивними [118]. Окрім цього зниження добових
температур гальмує процеси росту і розвитку рослини
Багаторічними

дослідженнями,

проведеними

[98, 129].

А. С. Найденовим,

Л. М. Лопатиной [124] встановлено, що рослини озимих культур впродовж
осіннього періоду потребують високої суми активних температур. Необхідна
сума активних температур для забезпечення нормального розвитку рослин і
максимального врожаю від сівби до припинення вегетації складає 250–300℃.
Така сума температур може накопичуватись за різні проміжки часу і
залежить від погодних умов року, які в сукупності впливають на формування
рівня врожаю [12, 103, 130–132].
А. А. Щиголов при визначенні оптимальних строків сівби в своїх
дослідженнях використовує показник суми ефективних температур, коли в
розрахунок

приймається

середня

добова

температура

з

щоденним

вирахуванням +5 ºС і вище. Також встановлено, що за достатнього
зволоження ґрунту від сівби до формування шести пагонів кущистості
пшениці озимої необхідно накопичення суми ефективних температур (вище
+5 ºС) на рівні 300 ºС, для формування трьох пагонів – 200 ºС і для початку
кущіння – 134 ºС [133].
Строк сівби відіграє важливу роль у накопиченні рослинами розчинних
вуглеводів при загартовуванні, і як результат, позитивно впливає на
перезимівлю озимих культур. Це пов’язано з тим, що для проходження
першого етапу загартування (накопичення розчинних вуглеводів) потрібен
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добре розвинений листковий апарат, розкущені і укорінені, але стадійно
молоді за віком рослини [134, 135].
В. В. Савранчук в своїх дослідженнях з вивчення вуглеводного обміну
та зимостійкості сортів пшениці озимої залежно від строків сівби,
стверджував, що рослини за ранніх та оптимальних строків сівби
накопичують у вузлах кущіння більшу кількість розчинних вуглеводів на час
припинення осінньої вегетації та інтенсивніше витрачають їх протягом
зимового періоду. На час відновлення вегетації у рослин оптимальних та
пізніх строків сівби вміст вуглеводів більший, ніж у рослин пізніх
строків [136].
За результатами досліджень В. І. Бондаренко найбільша кількість
вуглеводів містилася у рослин оптимальних та допустимо пізніх строків
сівби. У рослин за надмірно ранніх та пізніх строків накопичувалася менша
кількість вуглеводів. Рослини за оптимальних та допустимо пізніх строків
сівби, здатні формувати високу морозо- та зимостійкість. За пізніх строків
сівби рослини хоча і здатні витримувати низькі температури, але через
недостатній розвиток перед входом в зиму, повільно накопичували
вегетативну масу навесні, внаслідок цього часто мали низьку продуктивність,
а за урожайністю поступалися ярим колосовим культурам [137, 138].
Встановлено вплив строків сівби на рівень врожайності пшениці озимої
зміщення строків сівби, як в бік ранніх, так і пізніх призводило до зниження
врожайності. Більш істотне зниження спостерігалося за ранніх строків сівби
[56, 139, 140].
Суттєві зміни умов для розвитку озимих культур в осінній період,
тривалі відлиги, ранні строки відновлення весняної вегетації все частіше
стають звичайним явищем [141]. Тому для визначення оптимального строку
сівби ячменю озимого слід враховувати такі чинники, а саме: наявність
вологи, температура повітря та ґрунту, очікуваний прогноз погоди, що
забезпечать формування і отримання високого та якісного врожаю зерна
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[142].
Останнім часом вчені спостерігають помітні зміни в кліматі. З
середини ХХ століття температура повітря підвищувалась в середньому на
0,7–0,8 ℃. Глобальне потепління визване змінами клімату перш за все,
проявляється в зимовий період, він став теплішим та малосніжним [143].
Тому постає питання, щодо відхилення строків сівби озимих зернових
культур, зокрема, озимого ячменю в сторону пізніх.
Глибина залягання вузла кущіння певним чином впливає на ступінь
перезимівлі озимих культур. Тому коли температура ґрунту на глибині
залягання вузла кущіння сягає критичного значення, а рослини не досить
загартовані, в тому випадку коли сівбу проводили в ранні та пізні строки,
вплив кращих технологічних заходів або окремих її елементів не гарантує
високого рівня перезимівлі рослин.
Освітленість та температурний режим суттєво впливають на глибину
залягання вузла кущіння озимих культур, а саме, при інтенсивному освітлені
та пониженому температурному режимі вузол кущіння закладається глибше,
ніж за високих температур та недостатній освітленості [144–147].
Серед агротехнічних заходів, які сприяють підвищенню врожайності
зерна ячменю озимого, важлива роль належить використанню науковообґрунтованих норм висіву, що встановлюють оптимальну густоту, яка
найкраще задовольняє біологічні вимоги рослин. Встановлено, що площа
живлення рослин повинна забезпечувати формування максимального врожаю
зерна [148-152, 153].
Окрім впливу на формування врожайності, норма висіву має велике
значення на формування необхідної зимостійкості. Від неї залежить розвиток
кореневої системи, площа живлення рослин, нарощування листового апарату,
інтенсивність фотосинтезу та інші фізіологічні процеси [150,154].
Дослідами, проведеними С. С. Соколовим [155] на Синельниківській
селекційно-дослідній

станції

з

виявлення

оптимальних

норм

висіву

інтенсивних сортів пшениці озимої для умов північного Степу України,
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встановлено, що зміна норм висіву за різних строків сівби та доз мінеральних
добрив, впливає на появу сходів, ріст, розвиток та продуктивність рослин.
Збільшення норм висіву знижує схожість насінин. Останнє пов’язане з тим,
що при підвищенні норми висіву, зменшується кількість ґрунтової вологи на
одну рослину.
Збільшення норм висіву вище встановленого рівня призводить до
зниження зимостійкості рослин внаслідок погіршення умов освітлення,
мінерального живлення, зменшення кількості накопичення розчинних
вуглеводів. Оптимальна густота посівів визначається ґрунтово-кліматичними
умовами, біологічними особливостями сорту, а також агротехнічними
прийомами вирощування [156, 157]. Норми висіву, як і строки сівби, повинні
встановлюватися для кожного регіону окремо, оскільки істотно різняться
місцеві погодно-кліматичні умови, характеристики ґрунтів та інші фактори
[158, 159].
За результатами досліджень, проведених в різних регіонах країни,
встановлено, що загущені посіви зимують набагато гірше, ніж посіви з
оптимальною густотою стояння рослин [121]. Також було, визначено, що
загущені посіви схильні до вилягання, що значною мірою позначається на
рівні врожаю. При поляганні рослин виникає небезпека проростання зерна на
колосі [122]. Застосування підвищених норм висіву при більш пізніх строках
сівби пояснюється тим, що коефіцієнт продуктивного кущіння в цьому
випадку не перевищує 1,5 стебла на рослину [104].
Строки сівби та норми висіву насіння значною мірою впливали на
формування елементів продуктивності рослин і на величину врожайності
ячменю озимого [160].
За посушливої осені збільшення норм висіву по всіх строках сівби
врожайність посівів зростає, а в роки з вологою осінню врожай посівів у
ранні строки підвищується зі зменшенням норм висіву, завдяки інтенсивному
кущінню зріджених посівів. Рослини на зріджених посівах мають кращий
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світловий режим, вологозабезпеченість, підвищену площу живлення, менше
ушкоджуються хворобами. За таких умов рослини ячменю формують більше
продуктивних стебел (ярий ячмінь 3,7–5,2; овес – 1,9–2,6 шт.) і добре
розвинутий колос з підвищеною його озерненістю [161, 162].
Однак, сильно зрідженні посіви мають високий ступінь забур’яненості,
що значно знижує врожай зерна, в окремих випадках до 40 %. Також під час
посухи такі ценози більше страждають від негативних умов [163, 164].
И. Петр стверджував, що здатність рослин утворювати пагони кущіння
дає можливість їм у посівах ефективніше використовувати фактори вегетації
у

формуванні

максимального

врожаю

зерна.

Оптимальне

число

продуктивних пагонів на одиниці площі посіву повинно бути досягнуто
мінімальним числом рослин, завдяки високому коефіцієнту кущіння.
Кущіння в технології вирощування ячменю озимого слід розглядати як
важливу біологічну властивість регулювання густоти посівів, що сприяє
покращенню умов реалізації потенціалу продуктивності рослин [165, 166].
Багатьма раніше проведеними дослідами було з’ясовано, що від норми
висіву залежить як на формування врожаю, так і його складові елементи
[167–169]. За збільшення показників норми висіву зменшується польова
схожість насіння, продуктивне кущіння рослин та маса 1000 зерен, однак,
загальна кількість продуктивних стебел на 1 га залишається стабільною або
збільшується [170–172].
Продуктивність колосу являється одним з головних показників
структури врожаю. Цей показник залежить від маси 1000 зерен і їх кількості
в колосі. Так, при зменшені норми висіву збільшення озернення колосу та
маси 1000 зерен, значною мірою компенсує нестачу густоти продуктивного
стеблостою [173].
За результатами досліджень О. С. Гороша, було встановлено зв’язок
між нормою висіву ячменю озимого та масою його зернівки. Норма висіву
впливає не лише на середньостатистичний показник маси зернівки, а й на
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значущість коливань та відхилень щодо середнього показника [174–176].
Поряд із цим вчені вважають, що рівень врожайності дещо менше
залежить від норми висіву і визначається густотою продуктивного
стеблостою, який, в свою чергу, залежить від коефіцієнту кущіння рослин.
Вчені В. В. Лихочвор, П. В. Петкільов, С. В. Ликов, Є. В. Ніколаєв та
інші, впевнені, що збільшення врожаю спостерігається за рахунок високого
продуктивного кущіння за умов невисоких норм висіву. Слід зазначити, що
другу точку зору мають зарубіжні автори, які проводили свої дослідження в
умовах достатнього зволоження [163, 177–181]. Одночасно С. І. Бердіс та
В. І. Оничко [182] в своїх дослідах встановили, що істотне зменшення норми
висіву призводить до 75,5% зниження продуктивного стеблостою на одиниці
площі. Враховуючи те, що ячмінь озимий добре кущиться, норми висіву
повинні бути на 8–10 % меншими, ніж пшениці озимої.
Від правильно вибраного строку сівби та норми висіву залежить
перезимівля рослин і, як наслідок, формування величини їх врожайності та
продуктивності. Щоб вірно скоригувати строки сівби та норми висіву,
важливо передбачити час припинення вегетації рослин озимих культур. За
спостереженнями І. Т. Нетіса [183] рання осінь на півдні України
зумовлюється північними і північно-східними вітрами, пізня затяжна, тепла –
південно-західними. Вегетація озимих припиняється пізно в роки з вологою
осінню, тоді, як у посушливі роки вона припиняється рано.
Умови середовища відіграють суттєву роль у розвитку рослин,
особливо на перших етапах органогенезу та формуванні їх продуктивності в
подальшому [184–187]. В даному випадку найбільше значення мають
вологість та температура ґрунту [188–191].
Залежність росту та розвитку рослин озимих культур від погодних
умов є дуже велика, незважаючи на застосування удосконалених технологій
вирощування. Дослідженнями багатьох вчених було встановлено, варіювання
рівня врожайності від впливу погодних умов [192–195].
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Вологість ґрунту посівного шару значною мірою впливає на строк
сівби. При недостатньому зволоженні ґрунту сівбу доцільно перенести на
більш пізній строк. При сухій осені період від сівби до сходів залежить від
випадання дощу, а розвиток рослин до припинення вегетації буде залежати
від строку появи сходів. Тому при недостатній вологозабезпеченості ґрунту
температурний фактор не може бути надійним критерієм для визначення
оптимального строку сівби ячменю озимого [12, 44, 87].
Строк сівби, насамперед, визначається наявністю вологи у ґрунті. При
відсутності вологи слід змістити сівбу у строках до зниження температури
ґрунту до 12–15 ℃ або до появи достатньої кількості опадів [81]. Від рівня
вологозабезпечення в осінній період залежить закладання майбутнього
врожаю ячменю озимого [9, 87, 132].
Інтенсивність

кущіння,

розвиток

кореневої

системи

та

нагромадження вегетативної маси озимини напряму залежать від
гідротермічних умов за період сівби – припинення осінньої вегетації [196],
а також від технологічних заходів.
Неоднакові

умови

зволоження

і

температурного

режиму,

які

складаються при сівбі в різні строки, суттєво впливають на проростання
насіння, його польову схожість і тривалість періоду сівба – сходи.
Дружність та своєчасність сходів по чорному пару визначається, більш
за все, температурним режимом, оскільки посівний шар ґрунту тут, зазвичай,
зволожений [197]. Щодо проростання насіння в польових умовах, то воно
можливе вже при вологості ґрунту на 3–5 % вище за коефіцієнт в’янення або за
наявності в орному шарі вологи не менше 5 мм [198, 199].
Строки відновлення весняної вегетації, кількість опадів в період від
відновлення вегетації до закінчення фази трубкування значною мірою
впливають на рівень врожайності ячменю озимого. У період трубкування –
колосіння рослини найбільш чутливі до недостатнього вологозабезпечення
[9].
Дослідами, проведеними на Ерастовській дослідній станції, було
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встановлено, що тривалість міжфазного періоду подовжується за умов
зниження температурного режиму повітря, поліпшення умов зволоження і
зростання показників відносної вологості та скорочується при погіршенні
умов [189].
В своїх роботах В. К. Дмитренко [200] відмічав, що третина вологи, яка
потрапила до ґрунту з опадами, втрачається під час випаровування з
поверхні, внаслідок цього, на час сівби запаси доступної вологи в ґрунті
недостатні для проростання насіння та росту рослин.
Споживання вологи рослиною впродовж всієї вегетації проходить
нерівномірно. В одні періоди ячмінь поглинає більше вологи, в інші – менше.
Неоднакове використання вологи обумовлюється різним габітусом рослин, а
також біологічною потребою вологи в окремі фази росту та розвитку.
Час випадання опадів впродовж вегетації також змінює споживання
вологи

однією

рослиною,

при

цьому

опади

під

час

кущіння

використовуються краще, ніж та ж кількість опадів після колосіння [129].
Економічна та енергетична кризи в Україні призвели до значного
скорочення застосування добрив внаслідок суттєвого підвищення цін на них.
Однак за умов повної відмови від застосування добрив неможливо отримати
високі та якісні врожаї сільськогосподарських культур.
За своїми морфологічними та біологічними особливостями ячмінь
озимий вибагливий до умов живлення. Недостатнє живлення призводить до
випадіння рослин, пересіву культури, і як наслідок – до низької врожайності.
Проте слід пам’ятати, що сорти ячменю, які схильні до вилягання та здатні
сильніше кущитись, потребують нижчих норм добрив [201].
Кожен елемент живлення має вплив на певних етапах росту та розвитку
рослин ячменю озимого. Практикою та наукою вже доведено, що провідна
роль у формуванні величини врожаю та якості зерна ячменю озимого,
належить азотним добривам. Ефективність внесення азоту визначається
біологічними особливостями сортів та метою вирощування ячменю, рівнем
родючості ґрунту і погодними умовами року. Проте, насамперед, вона
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залежить від рівня зволоження ґрунту. В умовах посухи дія добрив не
проявляється певною мірою [202–204].
Д. Ф. Проценко стверджує, що в період загартовування рослин на
накопичення кількості пластичних речовин впливає багато факторів, зокрема,
і мінеральне живлення [205, 206].
Відомо, що азот стимулюючи ростові процеси та підвищуючи
інтенсивність дихання, не сприяє загартовуванню рослин. Він може мати
позитивний вплив при внесенні в малих дозах, та застосуванні його в
комплексі з фосфором та калієм [207]. Максимальне використання азоту
припадає на фази кущіння та виходу в трубку. При цьому ефективність
азотних добрив буде високою тільки при добрій вологозабезпеченості.
Ячмінь

озимий

вимогливий

до

азотного

живлення,

особливо

в

ранньовесняний період. При внесенні навесні азоту в дозі 30 кг/га д.р.
приріст врожаю становить 4,2–5,0 т/га [208, 209]. Основну роль у збільшенні
врожайності ячменю озимого належить мінеральним добривам, в першу
чергу, азотним [210, 211]. Нестача азоту в цей період призводить до затримки
виголошення рослин і негативно впливає на розвиток кореневої системи
D. V. Fischer

встановив,

що

застосування

раннього

азотного

підживлення рослин ячменю озимого забезпечує підвищення продуктивної
кущистості до 2,1 пагони на рослині та збільшення врожайності на 48% [212].
Велике значення для рослин мають фосфорні підживлення на початку
їх росту та розвитку. Це пов’язано з тим, що застосування фосфорних добрив
прискорює ріст рослин та, зокрема, кореневої системи, що сприяє кращому
засвоєнню елементів живлення, поглинання вологи. Засвоєння цього
елементу починається вже в період проростання насіння [213, 214]. Фосфор
підвищує стійкість рослин проти посухи, та забезпечує приріст врожаю, що
особливо важливо в посушливих умовах зони.
Калій відіграє важливу роль у водному і вуглеводному обміні речовин
у рослинах. Також вважається, що він найбільше впливає на формування
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зимостійкості. Калій сприяє нагромадженню цукрів у рослинах, підвищує
міцність стебла, знижує ураження хворобами, прискорює відтік вуглецю з
вегетативних органів до колосу, внаслідок чого збільшується крупність та
виповненість зерна [215–217].
Дослідженнями G. Rosu було встановлено особливий вплив калійнофосфорних підживлень у набутті підвищеної морозостійкості ячменю
озимого, а також підвищення врожайності культури при азотному підживлені
навесні [218].
Дослідженнями F. Heinrichsohn (Баварія) було встановлено, що азотні
добрива слід вносити в декілька прийомів. З осені під передпосівний
обробіток вносили найменшу норму (40 кг/га д.р.), в лютому норму
збільшували до 70 кг/га д.р. У фазу колосіння проводили позакореневе
підживлення азотом (60 кг/га д.р.), яке покращувало виповненість зерна та
підвищувало масу 1000 зерен [219, 220].
І. В. Макаренко, А. Л. Романенко впродовж семи років досліджень на
Ерастівський дослідній станції встановили, що ефективність внесення добрив
до початку весняної вегетації по мерзлоталому ґрунті вище, ніж після її
відновлення, коли поверхневий шар вже підсох. Ця особливість пояснюється
тим, що поживні речовини разом з талою водою легко проникають в
кореневий шар, тим самим підвищуючи врожайність озимини на 3,4 ц/га
[221].
Зерно ячменю озимого використовується як на кормові, так і на харчові
та технічні цілі. Як кормова культура він багатий на поживні речовини,
зокрема, на крохмаль та білок [2]. Тому підвищення якості зерна є головним
завданням на сучасному етапі вирощування цієї культури.
У своїх дослідах М. Х. Ханієв та Т. Р. Кумахов встановили, що
попередник також впливає на якість зерна – після кращого попередника
якісні показники вищі, ніж після гіршого [222]. У дослідах ВСГІ також було
встановлено, що при розміщенні сорту Одеський 46 після гороху вміст
сирого білка в зерні становив 10,9 (при вологості 14 %), а після кукурудзи на
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силос – 9,6 % [44].
Проведені

в

різних

ґрунтово-кліматичних

умовах

дослідження

свідчать, що систематичне застосування добрив покращує якість білка та
підвищує кількість перетравного протеїну в зерні [223, 224].
У порівнянні з іншими озимими культурами рослини ячменю озимого
дуже чутливі до застосування добрив. Тому вони реагують на нестачу
мікроелементів в ґрунті, особливо міді, марганцю, цинку, бору і молібдену,
які сприяють процесам фотосинтезу в листках і стеблах рослинного
організму, приймають участь в регулюванні вуглеводного і білкового обміну
речовин, підвищують стійкість рослин до хвороб.
Аналіз літературних джерел свідчить, що питанню агротехнічних
прийомів вирощування ячменю озимого приділялась достатня увага. Але, на
наш погляд, недостатньо вивченим для умов північного частини Степу є
питання про оптимізацію агротехнічних прийомів вирощування ячменю
озимого після непарового попередника – соняшник, вплив строків сівби та
норм висіву насіння на морозо- та зимостійкість і пов’язану з цим
продуктивність рослин ячменю озимого. Отже, проведення відповідних
досліджень буде сприяти подальшому визначенню реакції ячменю озимого
на певні чинники, що, в свою чергу, буде сприяти вдосконаленню технології
вирощування цієї культури.
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РОЗДІЛ 2
УМОВИ, ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ
ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1 Характеристика ґрунтово-кліматичних умов зони проведення
дослідів
Для

успішного

розвитку

рослинництва

поряд

з

розробкою

і

удосконаленням агротехнічних заходів не менш важливими є ґрунтовокліматичні умови. Це важливо як для районування сортів, так і для розробки
технологій

вирощування,

які

забезпечують

максимальну

реалізацію

генетичного потенціалу культури.
Клімат зони Степу України є помірно-континентальним з недостатнім
та нестійким зволоженням. Характерними особливостями клімату зони є
значні коливання температури, кількості місячних і річних опадів та
нерівномірний їх розподіл протягом вегетації рослин.
Дослідження проводились на дослідному полі ДП «Дніпро» ДУ
Інститут зернових культур НААН України, яке знаходиться в Дніпровській
області і відноситься до північної зони Степу України.
Клімат зони помірно-континентальний з недостатнім та нестійким
зволоженням. Середня багаторічна кількість опадів, за даними метеостанції
м. Дніпро, за вегетаційний період складає 416 мм, річна кількість опадів –
514 мм. Основна частина опадів (близько 70 %) випадає протягом періоду
квітень – жовтень. Влітку опади мають переважно зливовий характер, що
знижує їх ефективність, низька відносна вологість і підвищена температура
повітря

призводить

до

значної

втрати

вологи

в

ґрунті

внаслідок

випаровування. Найбільше їх спостерігається в червні – липні. В осінньозимовий період опади випадають більш рівномірно саме вони відіграють
головну роль в накопиченні вологи в ґрунті.
Зима малосніжна, м’яка, з частими відлигами, триває 75–110 діб.
Середня висота снігового покриву – 7–16 см.
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Погодні умови за останні роки помітно відрізняються від багаторічних
низкою причин, а саме: підвищення температури повітря, як у теплий, так і у
прохолодний періоди року, зменшеною кількість опадів та їх нерівномірним
розподілом.
Південно-східні вітри у весняні та літні місяці приносять пересушені
маси повітря і нерідко викликають сильні посухи.
Середньорічна температура повітря в регіоні становить +8,5 оС.
Останні весняні заморозки, як правило, припиняються в третій декаді квітня
– першій декаді травня, а перші осінні починаються в першій декаді жовтня.
Тривалість безморозного періоду – 165–170 діб, що є достатнім для
вирощування озимого ячменю.
Ґрунтовий

покрив

місця

проведення

дослідів

представлений

чорноземами звичайними малогумусними повнопрофільними. Вони мають
достатню

потужність

гумусових

горизонтів,

середньосуглинковий

механічний склад ґрунту. Вміст гумусу в орному шарі (за Тюріним)
становить 3,14–3,5 %, загального азоту 0,18–0,20 %, рухомого фосфору (за
Чириковим) 90–120 мг та обмінного калію 70–120 мг на 1 кг абсолютно
сухого ґрунту.
Рівень забезпечення рухомими формами таких мікроелементів, як Cu –
0,11 мг/кг, Fe – 1,23 мг/кг, вміст Mn – високий (14,1 мг/кг), а Zn – низький
(0,79 мг/кг), реакція ґрунтового розчину гумусового горизонту чорноземів
близька до нейтральної (рН водної суспензії 6,75) з глибиною значення рН
поступово збільшується і реакція ґрунтового розчину стає лужною.
Глибина залягання ґрунтових вод 8–12 м, вплив на процеси
ґрунтоутворення вони не мають.
Таким чином ґрунтово-кліматичні умови місця проведення досліджень
є цілком сприятливими для вирощування більшості сільськогосподарських
культур, у тому числі і ячменю озимого та отримання високих врожаїв, але
нетипові екстремальні умови в різні роки можуть внести свої корективи.
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2.2 Погодні умови в роки проведення досліджень
Погодні умови зони загалом сприятливі для вирощування ячменю
озимого та інших зернових культур, але з року в рік вони значно різняться, і
інколи носять аномальний характер, що значною мірою впливає на ріст,
розвиток культури, формування врожайності та якість зерна.
Погодні умови зони північного Степу України сприятливі для
вирощування ячменю озимого та інших зернових культур, але з року в рік
вони значно різняться, і носять аномальний характер, що значною мірою
впливає на ріст, розвиток культури, формування врожайності та якість зерна.
Відомо, що осінній період вегетації є дуже відповідальний період для
озимих зернових культур, оскільки в цей час у них відбувається формування
морфологічних органів рослин, проходить їх загартування, та накопичення
запасних поживних речовин, які сприяють кращій зимівлі. Тому від погодних
умов, які складуться в осінній вегетаційний період залежить загартування
рослин і ступінь зимо- та морозостійкості.
Гідротермічні умови вегетаційного періоду у 2016–2019 рр. суттєво
різнилися як за кількістю опадів, так і за температурою.
Погодні умови 2016–2017 вегетаційного року. У 2016 році погодні
умови для сівби озимих культур виявилися недостатньо сприятливими.
Передпосівний період характеризувався високим температурним режимом та
недобором опадів у порівнянні з середніми багаторічними показниками.
У серпні утримувалася суха, жарка погода, максимальна температура
повітря в найбільш спекотні дні утримувалась на позначці 37,4–38,4℃.
Середня серпнева температура повітря становила 23,7 ℃, що на 3,1 ℃ вище за
середню багаторічну. Опадів за серпень місяць випало 22,5 мм при середній
багаторічній нормі 37 мм, які спостерігалися наприкінці першої декади та в
першій п’ятиденці другої декади. Така погода створювала не найкращі умови
для проведення підготовки ґрунту та сівби ячменю озимого.
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Осіння вегетація ячменю озимого проходила за умов достатнього
вологозабезпечення та пониженого температурного режиму у жовтні та
листопаді коли середньодобова температура була нижчою на 1,2 ℃ за
середню багаторічну (рис. 2.1).

опади, мм
температура повітря ℃

середньобагаторічні опади, мм
середньобагаторічна температура, ℃

30,0

Кількість опадів, мм

23,7

20,8 21,5

100,0
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40,0
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20,0
0,0

25,0

-5,4

0,0

-3,1

22,5 42,7 56,5 65,0 48,0 54,6 25,8 6,3 102,0 18,9 37,1 43,9
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IIІ IV

V
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Температура повітря, ℃

120,0

-10,0

VI VII

Місяці
Рис. 2.1 Гідротермічні умови 2016 – 2017 рр. (дані ДМЦ з
гідрометеорології)
На початку вересня переважала тепла, суха погода, без опадів. Середня
температура за місяць знаходилась на рівні середньої багаторічної і
становила 15,8 ℃. Ситуація покращилась в останній день другої декади після
випадання опадів в кількості 32,7 мм, що втричі більше середньої
багаторічної норми. Такі опади значно зволожили верхній шар ґрунту і
створили сприятливі умови для сівби ячменю озимого. Це дозволило
провести сівбу першого строку в зволожений ґрунт та отримати своєчасні та
дружні сходи.
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У жовтні переважала нестійка, з частими дощами, погода. За цей період
випало 56 мм опадів, що становить 175 % від середньобагаторічної норми.
Така

кількість

опадів

сприяла

накопиченню

достатньої

кількості

продуктивної вологи в посівному шарі. В другій та третій декаді жовтня
відбуваються різкі зниження температури, середня декадна температура була
нижчою за середньобагаторічні показники на 4,1 ℃ та 3,1 ℃ відповідно, і
становила в другій декаді 4,7 ℃, в третій – 2,7 ℃. У цей період відбуваються
значні коливання температури, коли вночі спостерігаються заморозки до
-2,8 ℃, а вдень температура піднімалася до позначки +10,9 ℃.
За температурними умовами 15 листопада при стійкому переході
середньодобової температури через +5 ℃ в бік зниження, ячмінь озимий
припинив вегетацію, що виявилося на 5 діб раніше середніх багаторічних
строків. Залежно від строків сівби рослини ячменю озимого увійшли в зиму
маючи різний ступінь розвитку. Рослини за сівби 20 та 30 вересня в зиму
увійшли в добре розвиненому стані, за сівби 20 жовтня – в фазі шилець.
Перша декада листопада відзначилася значною кількістю опадів 42 мм,
що значно більше від середньої багаторічної норми та пониженою
середньодобовою температурою, яка становила 1,6 ℃.
Опади спостерігалися здебільшого у вигляді дощу. Отже, найбільш
вологими виявилися перші декади жовтня та перша декада листопада.
Протягом зимового періоду 2016–2017 рр. спостерігався знижений на
1–3 ℃ за норму або близький до неї температурний режим по декадах. Лише
друга декада січня виявилася на 2 ℃ теплішою ніж звичайно при нормі мінус
6,5 ℃. Проте надзвичайно холодною за весь зимовий період погода
відмічалася в останній п’ятиденці січня та першій декаді лютого. Найнижча
середньодобова

температура

-16,1 ℃ була

зафіксована

30

січня,

а

температура повітря в найхолодніші ночі знижувалась до -17 – -20 ℃, ґрунт
на глибині залягання вузла кущіння (1–3 см) ячменю озимого не
охолоджувався нижче критичної температури 10–12 ℃.
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Протягом холодного періоду утримувався стійкий сніговий покрив,
майже до кінця лютого.
Найтеплішим періодом за весь сезон була третя декада лютого, в цей
час середньодобова температура знаходилась в межах -2 – +3,5 ℃. Під час
відлиги температура повітря підвищувалась до 5–8 ℃.
Сума опадів протягом холодного періоду, в середньому, склала
128,4 мм при середньобагаторічних показниках 133 мм.
Зимовий сезон тривав 94 діб. Зима закінчилася зі стійким переходом
середньої добової температури повітря через 0 ℃, в бік підвищення
19 лютого, що на півтора тижні раніше кліматичних строків.
Відновлення весняної вегетації рослин ячменю озимого у 2017 р.
відбулося 21 березня, що більше ніж на тиждень раніше звичайних строків.
Умови за зимовий період 2016–2017 рр. для перезимівлі озимини були
задовільними, загрозливих для рослин ячменю озимого явищ не виникало.
За результатами обстежень посівів ячменю озимого виживаність
рослин за першого строку сівби (20 вересня), залежно від норм висіву, сягала
93 % при сівбі 30 вересня – 98 %, а за сівби 10 та 20 жовтня – 91 та 90 %
відповідно.
Період весняно-літньої вегетації складався достатньо сприятливо.
Березень відмітився стрімким підвищенням середньодобових температур
повітря особливо перші дві декади, де середньодобова температура за цей
період перевищувала норму на 4,2 ℃ і становила 5,1 ℃, та незначною
кількістю опадів. Сума опадів за місяць склала 6,3 мм або 17,6% від
середньобагаторічних даних. Рекордна кількість опадів випала у другій
декаді квітня – 69,2 мм, що значно більше від середнього показника декади
(15 мм). Середньодобова температура повітря за квітень становила +8,1 ℃, а
за травень – 15,5 ℃ при нормі 9,4 ℃ та 16,0 ℃ відповідно. За даними ДМЦ з
гідрометеорології за травень випало 18,9 мм опадів, що становить 41,1 % від
норми, проте більша кількість опадів спостерігалася в другій декаді і
становила 15,9 мм, при нормі 16,6 мм. Погодні умови сприяли ефективному
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використанню рослинами ячменю озимого сонячної радіації та вологи з
ґрунту, що позитивно вплинуло на ростові процеси рослин.
Жарка та суха погода в червні створювала не найкращі умови для
наливу та дозрівання зерна ячменю озимого. Середньодобова температура
повітря утримувалася на позначці +20,8 ℃, що на 1,2 ℃ перевищувала
середньобагаторічні показники (19,6 ℃), а опадів за цей час випало 37,1 мм
при нормі 59,0 мм. На початку червня зерно ячменю озимого за всіх строків
сівби знаходилась у стадії воскової стиглості, а наприкінці місяця – повної.
Таким чином, вегетаційний період ячменю озимого 2016–2017 рр.
характеризувався сприятливими агрометеорологічними умовами для росту і
розвитку рослин.
Погодні умови 2017–2018 вегетаційного року. Період вегетації
відмітився аномально підвищеним температурним режимом повітря, у
весняно-літній період недобором опадів та нерівномірним розподілом їх у
часі а також посушливими періодами, суховійними явищами (рис. 2.2).
Протягом серпня, вересня утримувалася аномально суха, жарка погода,
у найбільш спекотні дні серпня температура повітря піднімалася до позначки
37–38 ℃. Так, в середньому за місяць, температура у серпні була вищою на
4,0 ℃ за норму (20,6 ℃), а у вересні вона становила 18,4 ℃, що на 3,0 ℃ вище
норми.
Високий температурний режим та низька вологозабезпеченість у серпні
створили несприятливі умови для проведення підготовки ґрунту до сівби
ячменю озимого. Максимальна температура повітря в найбільш спекотні дні
в другій декаді серпня досягала 37–38 °С. Випавші опади у третій декаді
серпня у кількості 13,0 мм дещо покращила ситуацію.

57

160,0 24,6
21,7 22,5
140,0
19,0
18,4
120,0
12,9
100,0
9,0
80,0
3,3 3,7
60,0
-2,8 -3,3 -1,5
40,0
20,0
13,0 36,5 36,3 64,9 54,7 70,7 46,2 145,1 16,4 31,9 51,9 77,9
0,0
VIII IX X XI XII I
II IIІ IV V VI VII

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0

℃

середньобагаторічні опади, мм
середньобагаторічна температура, ℃

Температура повітря,

Кількість опадів, мм

опади, мм
температура повітря ℃

Рис. 2.2 Гідротермічні умови 2017–2018 рр. (дані ДМЦ з
гідрометеорології)
За вересень місяць кількість опадів становила близько норми 36,5 мм,
але їх розподіл по декадах був нерівномірний, найбільша кількість опадів
була в першій п’ятиденці третьої декади вересня і складала 21,0 мм. Це
сприяло підвищенню вологості орного шару ґрунту, накопиченню достатньої
кількості продуктивної вологи в посівному шарі ґрунту, після чого
спостерігалося активне проростання насіння першого строку сівби.
Жовтень

характеризувався

нестійким

температурним

режимом,

температура повітря в найхолодніші ночі наприкінці місяця знижувалась до 2,0 °С. Вегетація ячменю озимого в жовтні відбувалась за умов зниженого
теплозабезпечення, що викликало затримку сходів, особливо пізніх строків
сівби – 10 та 20 жовтня. Запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту на
28 жовтня після непарового попередника соняшника становили 12–19 мм. З
випадінням істотних опадів в третій декаді жовтня запаси вологи в орному
шарі ґрунту поповнились, завдяки чому умови осінньої вегетації рослин
ячменю озимого поліпшились.
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У першій половині листопада переважав підвищений температурний
режим і складав 10,3 °С при нормі 6,3 °С. максимальна температура повітря в
найтепліші дні третьої п’ятиденки місяця підвищувалась до 12–16 °С.
Зниження температури повітря було відмічено в другій половині листопада,
яка була нижчою на 0,8 °С при нормі 1,3 °С. Сума опадів, в середньому за
місяць, становила 154 % від середньомісячної норми (42,0 мм).
З 19 листопада було відмічено попереднє припинення осінньої
вегетації рослин ячменю озимого при стійкому переході середньодобової
температури через +5 °С в сторону зниження, що на 5 діб раніше
середньобагаторічної норми.
Холодний

період

2017–2018

рр.

характеризувався

підвищеним

температурним режимом та значними опадами, що створило задовільні
умови для перезимівлі ячменю озимого.
У грудні місяці спостерігалася нехарактерна для зими погода. Кількість
опадів в цей період була в межах норми і склала 54,7 мм при нормі 52,0 мм.,
а температурний режим перевищував середньомісячні показники на 5,7 ℃. За
таких умов, а саме: відсутності морозів та снігу, з періодичними дощами
протягом грудня не дали озимим повністю перейти у стан зимового покою. У
рослин спостерігалися слабкі процеси життєдіяльності, що проявлялося в
посиленні процесів дихання, фотосинтезу, зростання і утворення листкових
пластинок, розвитку кореневої системи, а також супроводжувалося витратою
пластичних речовин і зниженням морозо- й зимостійкості. Протягом грудня
місяця та першої декади січня в деякі дні максимальна температура
підвищувалась до позначки 6–10 °С тепла. Стійкий перехід середньодобової
температури повітря через 0 °С, в сторону зниження відбувся 10 січня, що
було на 40 днів пізніше звичайного. Третя декада січня відзначилася значною
кількістю опадів (45 мм) при нормі 13 мм.
У найхолодніший період з 25 лютого по 6 березня утримувався
знижений температурний режим і середньодобова температура знаходилася у
межах -7 – -10 °С. Температура повітря вночі знижувалась до -12 – -17 °С
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морозу. У період найбільшого похолодання завдяки сніговому покриву
висотою 10–25 см, температура на глибині залягання вузла кущіння (3 см)
знижувалась до -5 – -9 °С морозу. Такі температури були незагрозливі для
рослин ячменю озимого.
Березень відзначився не тільки зниженим температурним режимом,
який становив – -1,5 °С при нормі +0,7 °С, але і великою сумою опадів –
145,1 мм, що значно перевищувало середньобагаторічні показники.
Відновлення весняної вегетації рослин ячменю озимого спостерігалося
4 квітня.
У квітні утримувалась суха, тепла погода, середньодобова температура
повітря за місяць на +3,5 °С перевищувала середньобагаторічну (9,4 °С).
Максимальна температура повітря в найтепліші дні досягала позначки – 23–
27 °С. Сума опадів за квітень склала 16 мм при місячній нормі 38 мм.
На початок квітня агрометеорологічні умови для весняної вегетації
ячменю озимого були задовільні. Запаси продуктивної вологи ґрунту на цей
час знаходились на рівні достатніх і становили в орному шарі ґрунту 30–
47 мм, але недобір опадів в квітні призвів до швидкого втрачання запасів
продуктивної вологи у верхніх шарах ґрунту.
Вегетація та формування урожаю ячменю озимого протягом травня та
червня відбувалося при підвищених температурах та дефіциті опадів. За
високих температур та нестачі продуктивної вологи в орному шарі ґрунту
коефіцієнт кущіння рослин ячменю озимого знизився з 3,5–4,5 пагонів на
рослину в період відновлення весняної вегетації до 1,0–1,2 пагони на рослину
– у фазу вихід в трубку. Кількість опадів за травень-червень склала 83,8 мм
або 79,6 % норми, в тому числі, за травень 69% від норми, за червень –
87,9 %, але слід відмітити, що опади носили зливовий характер і
розподілялись нерівномірно. В найспекотніші дні (29–32 °С) опади були
відсутні. Дефіцит опадів та низька відносна вологість призвели до повітряної
та ґрунтової засухи, запаси продуктивної вологи в метровому шару ґрунту
знизились до незадовільних значень (5–30 % від найменшої вологоємності).
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У зв’язку з цим цвітіння, налив та дозрівання зерна проходило за
несприятливих умов. Тому розвиток рослин ячменю відбувався прискорено,
що на два тижні раніше багаторічних строків. У кінці першої декади травня,
ячмінь озимий почав колоситись, а до кінця другої декади травня він зацвів.
В другій декаді червня зерно ячменю озимого по всіх строках сівби досягло
воскової стиглості, а в третій – повної. Стан посівів переважно був добрий
але відмічалось передчасне пожовтіння листків нижнього ярусу, та слабке
формування репродуктивних органів.
Опади в третій декаді червня дещо погіршили умови збирання ячменю
озимого.
Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) за період з середньодобовими
температурами повітря вище +10 °С становив 0,4–0,6.
Аномально високі температури, тривалі посушливі періоди, суховії,
нерівномірний розподіл опадів у часі негативно вплинуло на формування
продуктивності рослинами ячменю озимого, незважаючи на достатньо
сприятливі умови вирощування його в першій половині вегетації озимини.
Погодні

умови

2018–2019

вегетаційного

року

відзначилися

позитивним температурним режимом, нерівномірним розподілом опадів у
часі, посушливими періодами у весняно-літній період.
Погодні умови до сівби ячменю озимого, під урожай 2019 р. були
досить складними.
У серпні переважала аномально суха погода з повною відсутністю
опадів. Незвичайно спекотна погода утримувалась з 15 по 31 серпня, коли
максимальна температура повітря сягала +34–35 °С. Середня місячна
температура повітря становила +25–27 °С, що на 3–4 °С перевищувала
середню багаторічну.
Осінь 2018 року виявилась теплою, з недобором опадів. Спекотна
погода утримувалась і на початку вересня максимальна температура повітря
підвищувалась до позначки +32…+34 °С. Середньомісячна температура
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повітря на 2,4 °С перевищувала середню багаторічну (15,4 °С). В другій
п’ятиденці першої декади вересня випало 48,5 мм опадів, що значно більше
від середньобагаторічної норми (14 мм). У третій декаді вересня сума опадів
перевищувала норму в двічі, а умови для сівби ячменю озимого значно
поліпшились (рис. 2.3).
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жовтня

перевищувала
максимальна

температура повітря підвищувалась до позначки +24…+25,6 °С. Розподіл
опадів протягом жовтня був нерівномірний, лише наприкінці місяця їх
кількість була близькою до середньобагаторічної норми за декаду і становила
18,9 мм. На кінець жовтня запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунті
були достатні і становили 18–20 мм.
Припинення осінньої вегетації був відмічений 7 листопада, при
стійкому переході середньої добової температури через +5 °С в бік зниження.
Впродовж зимового періоду спостерігався на 2–4°С вищий за норму
температурний режим. Проте друга, третя декада листопада та перша декада

62

грудня виявилися на 1–2 °С холоднішими за норму. Опади протягом зими
спостерігались у вигляді мокрого снігу та дощу. Найбільша кількість опадів
була відмічена в грудні – 107 мм, та в січні – 74 мм. Аномально сухим і
теплим видався лютий, сума опадів за місяць склала 6 мм (17% норми),
середньомісячна температура повітря становила – 0,3 °С, що на 3,8 °С вище
за середньобагаторічну норму.
В більшості часу ґрунт був талий. Стійкий сніговий покрив 10–25 см
утримувався з третьої декади грудня до початку лютого. Мінімальна
температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння під час найбільшого
похолодання нижче – -3 – -7 °С морозу не знижувалась і була незагрозливою
для рослин ячменю озимого.
Взагалі зимовий період був сприятливим для перезимівлі ячменю
озимого, небезпечних та загрозливих природніх явищ не спостерігалось.
Ушкоджених та загиблих рослин залежно від строку сівби та норм висіву не
спостерігалось.
Стійкий перехід середньодобової температури повітря через +5°С в бік
підвищення, що означає початок відновлення вегетаційного періоду, відбувся
9 березня.
У першій і другій декаді березня відмічалося стрімке підвищення
температури повітря, що на +4...+6 °С перевищувало середню декадну норму
(-1,9 °С та 0,1 °С). Кількість опадів в цей період була близькою до
середньобагаторічної норми і становила 31,0 мм.
Останні весняні заморозки -0 – -2 °С в повітрі були відмічені на
початку першої декади квітня.
За квітень середня температура місяця становила 11,2 °С, що на 2,1 °С
вище середньої багаторічної.
Інтенсивне накопичення ефективного тепла у ранньовесняний період
сприяло прискореному росту та розвитку рослин ячменю озимого.
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Наприкінці другої декади травня у ячменю озимого розпочалась фаза
колосіння, що було раніше середніх багаторічних строків.
У травні переважав підвищений температурний режим на 2,0–2,5 °С від
норми, кількість опадів була в межах середньобагарічної норми і становила
48,3 мм.
У найспекотніший період з 10 червня по 2 липня опади практично були
відсутні, їх кількість за цей час складала 2,6 мм або 4 % норми.
Спостерігалися суховійні явища під час цвітіння, наливу та визрівання зерна.
Через жарку погоду склалися малосприятливі умови для формування
урожаю.
В кінці червня на початку липня відмічена повна стиглість зерна, що
було на тиждень раніше звичайних строків.

2.3 Агротехніка закладки дослідів та методика проведення досліджень
Польові досліди закладали в сівозміні лабораторії агробіологічних
ресурсів озимих зернових культур ДУ Інститут зернових культу НААН.
Дослідження

проводили

в

польовому

двофакторному

досліді,

ділянками першого порядку були строки сівби (фактор А). Сівбу ячменю
озимого проводили в 4 строки з градацією у 10 днів: 20.09; 30.09; 10.10;
20.10;
Ділянки другого порядку – норми висіву (фактор В).
Насіння висівали з різними нормами висіву з градацією в 0,5 млн.
схожих насінин на 1 гектар: 4,5; 5,0; 5,5; 6,0;
Досліди були закладені методом послідовних ділянок систематичним
способом. Площа елементарної ділянки 59 м2, облікової 40 м2, повторність –
триразова.
Технологія вирощування ячменю озимого була загальноприйнята для
північного Степу України, крім поставлених на вивчення завдань. Ячмінь
озимий висівали по непаровому попереднику – соняшнику.
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Після

збирання

соняшника

здійснювалося

якісне

подрібнення

пожнивних решток та часткова їх заробка в ґрунт дисковими лущильниками
або важкими дисковими боронами БДТ–7. В подальшому проводився мілкий
обробіток ґрунту культиваторами КПЕ–3,8 на глибину 10–12 см. По мірі
появи бур’янів та випадання опадів застосовували боронування з метою
зменшення кількості бур’янів, руйнування ґрунтової кірки та вирівнювання
ґрунту.
До

сівби

насіння

протруювали

універсальним

препаратом

вітавакс 200 ФФ нормою 2,5 л/т насіння.
Під передпосівну культивацію вносили мінеральне добриво N60 P60 K30.
Сівбу ячменю озимого проводили сівалкою СН – 16, в агрегаті з
трактором Т–25, без розриву в часі після допосівної культивації. Спосіб сівби
– суцільний рядковий, глибина загортання насіння – 5–6 см. З метою
покращення умов проростання насіння проводили ущільнення ґрунту
кільчасто-шпоровими котками ЗККШ – 6А.
У досліді висівався сорт ячменю озимого – Дев’ятий вал, який
відноситься до сортів-дворучок. Різновид – паллидум. Сорт занесений до
реєстру сортів рослин України в 2014 року, та рекомендований для
вирощування у всіх зонах країни, в тому числі і в зоні Степу. Оригінатор
сорту

–

Селекційно-гентичний

інститут

–

національний

центр

насіннєзнавства та сортовивчення (м. Одеса).
Сорт середньостиглий, високоінтенсивного типу, з потенційною
врожайність за сприятливих умов становить 9–10,5 т/га. Здатний давати
високі врожаї при недостатньому вологозабезпеченні. Висота рослин 115–
125 см. Зимо-, морозостійкість вище середньої (7–8 балів). Посухостійкість
та стійкість до вилягання висока на рівні (8–9 балів). Стебло міцне, кущ
напіврозлогий. Лист не опущений, зелений, з слабким восковим нальотом під
час кущіння. Колос шестирядний, 8–9 см, нещільний (11–12 члеників на 4 см
колосового стержня) неламкий, прямокутної форми, з переходом у верхній
частині в ромбічну, жовтий. Ості довгі, з інтенсивним антоціановим
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забарвленням, слабо зазубрені, мало розлогі. Зерно крупне, жовте видовженої
форми.
У процесі проведення досліджень використовувались методика
дослідної

справи

Б.О.

Доспєхова та

рекомендації

по

виробництву

високоякісної продукції зернових культур ДУ Інститут зернових культур
НААН України [225].
Для більш чіткого обґрунтування формування урожайності та
показників якості зерна ячменю озимого проводили обліки та спостереження
за ростом і розвитком рослин відповідно до існуючих методик.
1. Фенологічні спостереження за настанням основних фаз росту і
розвитку рослин: початок і повні сходи, кущіння, вихід в трубку, колосіння,
цвітіння, молочна, воскова і повна стиглість зерна. Початок кожної фази
росту та розвитку визначається за настанням їх у 15 % рослин, повну – не
менше ніж у 75 % [226].
2. Для обліку густоти стояння рослин, зимостійкості та їх виживання
протягом всього періоду вегетації у досліді по діагоналі кожної ділянки в
двох несуміжних повтореннях фіксуються постійні ділянки по 0,25 м2 в
чотириразовій повторності, на яких підраховуються кількість рослин у фазі
повних сходів, припинення осінньої вегетації, відновлення весняної вегетації,
вихід у трубку, колосіння та повної стиглості зерна.
3. Висоту рослин ячменю озимого визначали на 30 постійно
зафіксованих рослинах на кожній ділянці в двох несуміжних повтореннях по
фазах: вихід в трубку, колосіння, воскова стиглість.
4. Динаміку нагромадження сухої речовини відмічали по фазах: вихід в
трубку та колосіння із площі 0,25 м2 по діагоналі ділянки, у чотирьох місцях.
Проби рослин зважували, висушували при температурі 105 °С до постійної
ваги і перераховували на абсолютно суху масу 100 рослин.
5. На початку фази виходу рослин в трубку визначали показник
загальної кущистості на всіх ділянках досліду. На відібраних рослинних
зразках підраховували кількість рослин і стебел.
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6. Визначення продуктивної кущистості проводили у фазі воскової
стиглості зерна. Продуктивна кущистість обчислювалась шляхом ділення
загальної кількості нормально розвинутих колосоносних стебел на загальну
кількість рослин у пробі.
7. Агрохімічні аналізи ґрунту, рослин і зерна проводили сумісно з
лабораторією родючості ґрунту ДУ Інститут зернових культур НААН
України згідно з діючими ДСТУ та у відповідності до загальноприйнятих
методик [227].
8. Життєздатність рослин ячменю озимого в зимовий період визначали
за допомогою відбирання монолітів 25 січня, 23 лютого, а також після
кожного значного зниження температури.
9. Проби на вологість ґрунту відбирали ґрунтовим буром у трьох місцях
по діагоналі ділянки в динаміці: перед сівбою (фонова) та в період кущіння,
виходу в трубку, колосіння і повної стиглості зерна, припинення осінньої та
відновлення весняної вегетації на глибину 1,0 м через кожні 10 см
термостатно-ваговим методом (ГОСТ 5180-84). Для визначення запасів
продуктивної вологи (мм) використовували агрогідролітичні константи для
даної зони.
10. Асимілюючу площу листків у фенологічні фази визначали шляхом
множення довжини листкової пластинки на її ширину і на коефіцієнт 0,65 та
фотосинтетичного

потенціалу,

який

розраховували

шляхом

множення

середньої площі листків на 1 га на кількість днів у період між першим і
останнім обліками (за А.А. Ничипоровичем) [228].
11. Чисту продуктивність фотосинтезу визначали по основних
міжфазних періодах розвитку ячменю озимого (г/м2 за добу) за формулою
Кідда, Веста, Бріггса :
ЧПФ = (В2-В1) / ((Л1+Л2)/2)хТ,
де В1 і В2 – маса сухої речовини рослин на початку і наприкінці облікового
періоду Т (днів);
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(Л1+Л2)/2 – середня площа листкової поверхні на початку і наприкінці того ж
облікового періоду.
12. Фотосинтетичний потенціал посіву ячменю озимого (ФПП)
розраховували за формулою :
ФПП = [( Л1+Л2)×Т+(Л2+Л3)×Т+….] / 2,
де ФПП – фотосинтетичний потенціал посіву, млн м2 днів/ га;
Л – площа листків за періодами, тис. м2/га;
Т – обліковий період, днів.
13. Визначення вмісту цукрів (інвертного цукру і моноцукрів) у
абсолютно

сухих

рослинних

пробах

проводили

за

методом

(напівмікрометодом) Лисицина Д. І. в модифікації Бертрана [229].
14.

Для

визначення

густоти

стояння

рослин

та

детального

лабораторного аналізу їх у фазі повної стиглості зерна відбирали снопові
зразки з усіх ділянок досліду для визначення структурних елементів
урожайності.
15. Облік урожайності проводили шляхом суцільного скошування і
обмолоту зерна з усієї облікової площі кожної ділянки у фазі повної стиглості
зерна комбайном "SAMPO-500" та подальшого його зважування. В день
збирання урожаю визначали вологість і засміченість зерна. Отримані дані
перераховували на стандартну вологість зерна (14%) та 100 %-ву чистоту.
16. Статистичну обробку даних урожайності ячменю озимого
проводили методом дисперсійного аналізу за Б.О. Доспєховим [225].
17. Технологічні якості зерна ячменю озимого визначали за
загальноприйнятими

методиками,

передбаченими

діючими

ДСТУ.

Визначали такі показники якості: маса 1000 зерен (ДСТУ 4138-2002), натура
(з використанням пурки на 1000 мл згідно ГОСТ 10840-64), вміст білка –
методом інфрачервоної спектроскопії (ГОСТ 10846-91), крохмалю (ДСТУ
10845-98).
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18. Економічну ефективність вирощування ячменю озимого в
залежності від технологічних прийомів розраховували керуючись типовими
технологічними картами вирощування згідно з існуючими методичними
рекомендаціями [230–232], за цінами на продукцію 2019 маркетингового
року.
19. Статистичну обробку, узагальнення і аналіз експериментальних
результатів польових і лабораторних дослідів, а також різних спостережень
і досліджень проводили за допомогою сучасних методів дисперсійного
аналізу на ПК.
Автор

глибоко

вдячний

члену-кореспонденту

УААН,

доктору

сільськогосподарських наук, професору, академіку НААН Анатолію
Васильовичу Черенкову за наукове керівництво і велику допомогу у
визначенні напрямку наукових досліджень, розробці програми та підготовці
і оформленні дисертаційної роботи.
Дисертант виражає вдячність науковим співробітникам та науковотехнічному

персоналу

лабораторії

агробіологічних

ресурсів

озимих

зернових культур ДУ Інститут зернових культур НААН України за
сприяння і допомогу, здійснену при спільному виконанні програми та
проведенні наукових досліджень.
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РОЗДІЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ
ОЗИМОГО ВПРОДОВЖ ОСІННЬОЇ ВЕГЕТАЦІЇ
3.1 Польова схожість та густота рослин ячменю озимого залежно
від строків сівби та норм висіву насіння
Відомо, що якісне насіння забезпечує до 40–45 % у реалізації
біологічного потенціалу культури, тоді як на техніку і технологію
приходиться 30–35 %, а на добрива – лише 20 %. Основним показником
якості насіннєвого матеріалу є лабораторна схожість насіння, яка впливає на
польову, що визначає кінцевий результат – урожайність.
Запорукою високого врожаю є отримання своєчасних та дружних
сходів, а також нормальний розвиток рослин в осінній період. В умовах, які
складаються останнім часом у зв’язку з суттєвими змінами клімату,
вирішальним для цього є забезпечення у посівному шарі ґрунту достатньої
кількості вологи, яка значною мірою залежить від погоди, а також може бути
регульована за рахунок агротехнічних прийомів – попередника, підготовкою
ґрунту в передпосівний період, строком сівби та іншими факторами.
Проростання насіння це складний фізіологічний процес, який
відбувається у насінні під дією зовнішніх умов у період переходу зі стану
спокою до активної життєдіяльності, який закінчується появою проростку та
корінців [233].
За умови швидкого проростання насіння, сходи ячменю озимого,
формуються більш потужними, ніж при повільному, це пояснюється більш
ефективним використанням поживних речовин насіння на процеси дихання,
які інтенсивно відбуваються на початку проростання. Пізні сходи ячменю
озимого нерідко потрапляють у складні температурні умови, які не
задовольняють

біологічні

вимоги

рослин,

а

тому

при

достатній

вологозабезпеченості в осінній період, рослини не встигають до припинення
осінньої вегетації розкущитися, сформувати розвинену кореневу систему та
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накопичити достатню кількість пластичних речовин, в наслідок чого у
рослин ячменю озимого зменшується стійкість до дії несприятливих умов
зимового періоду [234, 235].
Ячмінь озимий для свого проростання потребує менше води, ніж інші
хлібні злаки (45–50 % від ваги сухої речовини).
Оптимальним

вологозабезпеченням для

отримання

дружних

та

своєчасних сходів вважається наявність 10 мм і більше вологи в посівному
шарі (0–10 см) ґрунту, або 20 мм і більше в орному шарі. Небезпечно
проводити сівбу за наявності в ґрунті провокуючих запасів вологи, оскільки
зародок насіння почне свій розвиток та може загинути внаслідок її нестачі,
від чого отримаємо зріджені посіви. А для подальшого нормального
розвитку, особливо на початку кущіння восени, потрібно не менше 20 мм
вологи в орному (20 см) шарі ґрунту [3, 8].
В. М. Личикаки, стверджував, якщо 10 сантиметровий шар ґрунту
сухий з меншим ніж 3 мм вмістом продуктивної вологи, то сходів не буде
навіть за наявності вдвічі більшого запасу вологи в 20 сантиметровому шарі
[236].
За роки досліджень запаси продуктивної вологи в посівному шарі
ґрунту мали найбільший вплив на польову схожість насіння, які різнились по
роках залежно від строків сівби. (табл. 3.1).
Порівнюючи вегетаційні роки між собою за зволоженістю ґрунту
бачимо, що на час сівби найкращою забезпеченістю продуктивною вологою
характеризувався 2018 р. Істотні опади наприкінці першої декади та третьої
декади вересня значно покращили зволоження ґрунту. Кількість опадів
перевищувала втричі середньобагаторічні показники.
Найменший показник (2,7 мм) продуктивної вологи був відмічений у
2017 р. за сівби 20 вересня, оскільки у серпні і вересні спостерігалась
відсутність істотних опадів тому сходи ячменю озимого отримали з
запізненням. Осінній період 2016 р. для сівби ячменю озимого був цілком
задовільний, запаси продуктивної вологи були достатніми для отримання
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сходів по всіх строках сівби, та були на рівні середньобагаторічних
показників.
Таблиця 3.1
Вологозабезпеченість ячменю озимого восени залежно
від строків сівби, 2016-2018 рр.
Строки сівби
Показники
Запаси
продуктивної
вологи в шарі
ґрунту 0-10 см,
мм
Сума опадів за
період ―сівба –
припинення
осінньої
вегетації‖, мм

Роки

20
вересня

30
вересня

10
жовтня

20
жовтня

2016

5,4

10,1

6,2

6,8

2017

2,7

5,8

7,1

6,5

2018

8,5

9,7

9,2

7,8

2016

140,7

98,0

73,8

46,9

2017

78,9

57,9

55,9

47,8

2018

45,9

24,1

19,9

19,9

Кількість опадів за період – сівба – припинення осінньої вегетації по
роках залежно від строків сівби була в межах 19,9–140,7 мм.
У 2016 р. сума опадів була найбільшою і майже вдвічі перевищувала
середньобагаторічні показники за всіх строків сівби. 2018 рік виявився
найменш забезпеченим опадами, недобір яких становив від 15 до 34,5 мм
залежно від строків сівби.
У 2017 році сума опадів була близькою до середньобагаторічної норми.
Дослідження з польової схожості насіння ячменю озимого показали,
що вона залежить від досить широкого спектра чинників і значно
відрізняється від лабораторної, оскільки в польових умовах дуже важко
забезпечити оптимальне зволоження та температурний режим, рівномірність
заробки насіння особливо після такого попередника, як соняшник [37, 237].

72

Аналізуючи показники польової схожості насіння у період повних
сходів можна зробити висновок, що вона значним чином змінювалася від
строків сівби та норм висіву (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Польова схожість та густота стояння рослин ячменю озимого по роках
досліджень
Норма
Густота рослин в період
Польова схожість, %
висіву
повних сходів, шт./м2
Строк
насіння,
сівби
роки
роки
млн.шт/
середнє
середнє
га
2016 2017 2018
2016 2017 2018
4,5
82,5 79,3 83,7
81,8
371
357
377
368
5,0
81,9 78,6 83,1
81,2
410
393
416
406
20.09
5,5
81,3 78,1 82,6
80,7
447
430
454
444
6,0
79.8 77,2 82,2
79,7
479
463
493
478
4,5
85,8 83,2 84,9
84,6
386
374
382
381
30.09

10.10

20.10

5,0

85,4

82,6

84,2

84,1

427

413

421

420

5,5

84,8

82,0

83,6

83,5

466

451

460

459

6,0

84,5

81,4

82,7

82,9

507

488

496

497

4,5

68,3

77,3

79,3

75,0

307

348

357

337

5,0

67,7

76,7

78,6

74,3

338

384

393

372

5,5

67,0

76,2

78,1

73,8

369

369

430

389

6,0

66,4

75,6

77,2

73,1

398

454

463

438

4,5

65,6

76,5

77,0

73,0

295

344

347

329

5,0

65,2

76,1

76,4

72,6

326

381

382

363

5,5

64,7

75,4

75,7

71,9

356

415

416

396

6,0

64,3

75,0

74,1

71,1

386

450

445

427

Строки сівби є одним з головних елементів технології, від яких
значною мірою залежить продуктивність рослин, і не потребує додаткових
витрат. Правильний відбір строку сівби дає змогу отримати дружні, повні
сходи, подальший їх розвиток в осінній час, а це є запорукою високих
врожаїв.
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Ранні

строки

сівби

знаходяться

під

впливом

більш

високих

середньодобових температур та тривалої посухи, що негативно позначається
на польовій схожості насіння. Зниження схожості насіння за пізніх строків
сівби пояснюється зниженням температурного режиму, як повітря, так і
ґрунту, навіть при достатній кількості продуктивної вологи в ґрунті.
Найбільш оптимальні умови для проростання насіння ячменю озимого
припадають на другу п’ятиденку третьої декади вересня. Вдале поєднання
температурного режиму та умов вологозабезпечення в період проведення
сівби ячменю озимого сприяло забезпеченню найвищої польової схожості
(85,8 %) у 2016 р. на ділянках, де сівбу проводили 30 вересня з нормою
висіву 4,5 млн.шт/га. Найнижча схожість 64,3–68,3 % була за сівби 10 та
20 жовтня навіть при достатній вологозабезпеченості, це пояснюється
значним зниженням температури в цей період, що призвело до нерівномірних
та строкатих сходів.
У середньому ж за роки проведення досліджень, спостерігалась
тенденція до поступового зниження польової схожості від ранніх строків
сівби в сторону пізніх.
Єдиної думки, щодо впливу кількості висіяного насіння на їх польову
схожість на сьогодні немає. О. Р. Тучапський [238]стверджував, що
збільшення норм висіву насіння з 3,5 до 5,5 млн.шт/га при вирощуванні
ячменю озимого призводить до зменшення польової схожості до 8 %, тоді, як
результати досліджень А. І. Дружченка [239] свідчать, що негативного
впливу на польову схожість у роки з оптимальним зволоженням не виявлено.
За результатами наших досліджень було встановлено, що при
збільшенні кількості насіння на одиниці площі відсоток сходів закономірно
та поступово знижувався, за всіх строків сівби.
Так, максимальна схожість насіння в межах строку сівби відмічалось
при нормі висіву 4,5 млн. шт/га, тоді, як мінімальна спостерігалась при нормі
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висіву насіння 6,0 млн. шт. схожих насінин на гектар.
Густота рослин ячменю озимого формується протягом осіннього
періоду вегетації, від якої залежить ріст, розвиток, зимостійкість рослин, а
також урожайність та якісні показники.
Зниження польової схожості насіння на 1 % веде до недобору урожаю
озимих зернових культур на 1–1,5 %, що призводить не тільки до зниження
кількості рослин, а й їх продуктивності.
Так, у середньому за роки досліджень, в період повних сходів
найбільшою вона була за сівби 30 вересня і, залежно від норм висіву,
становила 381–497 шт/м2. Сівба за раннього строку (20 вересня) призводила
до зниження густоти стояння рослин до 20 шт., а пізнього (20 жовтня) на 52–
70 шт. і залежно від норм висіву насіння складала 329–427 шт./м2.
Отже, за роки досліджень, на польову схожість та густоту стояння
рослин ячменю озимого, залежно від умов вирощування, найбільший вплив
мали строки сівби і дещо менше – норми висіву насіння.
3.2 Вологозабезпеченність рослин ячменю озимого в період
осінньої вегетації
В умовах недостатнього та нестійкого зволоження північної частини
Степу України, рівень вологозабезпеченості рослин в осінній період є одним
із основних факторів, який забезпечує отримання своєчасних та дружних
сходів ячменю озимого, його ріст, розвиток та формування врожайності.
Запаси продуктивної вологи в ґрунті на час сівби озимини, насамперед,
визначаються попередниками та гідротермічними умовами передпосівного
періоду. За результатами А. І. Задонцева [240], можна стверджувати, що
вологозабезпеченість ґрунту в період сівби суттєво змінюється залежно від
попередників. Пояснюється це тим, що попередні культури різняться за
біологічними особливостями, мають різну тривалість вегетаційного періоду
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внаслідок чого залишають неоднакову кількість вологи та поживних речовин
у ґрунті. Характерною ознакою непарових попередників, є залишок після
себе невеликої кількості вологи, особливо у верхніх шарах ґрунту. Також
встановлено, що при наявності в орному шарі ґрунту на час сівби менше ніж
5 мм вологи негативно сказується на сходах культури. За наявності в шарі
ґрунту 0–10 см продуктивної вологи не менше 10 см забезпечує нормальний
ріст та розвиток рослин.
Протягом вегетаційного періоду рослин ячменю озимого проводився
відбір проб на визначення запасів продуктивної вологи в ґрунті на час сівби,
для більш чіткої характеристики процесів росту та розвитку рослин.
Встановлено, що суттєвий вплив на розвиток рослин ячменю озимого в
осінній період вегетації мають запаси продуктивної вологи у верхніх
горизонтах ґрунту, особливо, на початкових етапах їх розвитку. Найбільш
оптимальним за вологозабезпеченістю ґрунту перед сівбою виявилися 2016
та 2018 рр., коли на час сівби у посівному шарі (0–10 см), залежно від строку
сівби, знаходилося, відповідно, 5,4–10,1 та 8,5–7,8 мм продуктивної вологи.
Контрастним був 2017 р., коли за сівби 20 вересня кількість продуктивної
вологи в посівному шарі становила лише 2,7 мм, яких було недостатньо для
отримання своєчасних сходів. У наступні строки, ситуація значно
покращилася після випадання опадів.
За роки проведення досліджень, простежувалася тенденція, щодо
збільшення кількості продуктивної вологи в глибших шарах ґрунту по мірі
зміщення строків сівби в сторону пізніх (табл. 3.3). Це пояснюється меншою
інтенсивністю випаровування вологи з ґрунту в зв’язку з поступовим
пониженням температурного режиму.
Залишкова кількість продуктивної вологи в ґрунті після збирання
попередників, погодні умови протягом вегетації в осінній період, а також
агротехнічні прийоми, які вивчали в досліді, визначали стан розвитку рослин
і тим самим впливали на вологозабезпеченість озимих зернових культур на
час припинення осінньої вегетації.
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Таблиця 3.3
Запаси продуктивної вологи в ґрунті (мм) в осінній період вегетації
ячменю озимого залежно від строків сівби
Шар ґрунту, см
0-10
0-30
0-50
0-100
Перед сівбою
20.09
5,4
16,5
25,7
42,3
30.09
10,1
24,2
38,4
54,1
2016
10.10
6,2
18,9
29,7
50,8
20.10
6,8
21,3
31,1
51,0
20.09
2,7
5,5
11,7
25,4
30.09
5,8
16,9
24,5
42,5
2017
10.10
7,1
21,8
32,2
51,7
20.10
6,5
21,4
32,2
52,0
20.09
8,5
22,3
34,2
53,9
30.09
9,7
23,2
35,0
54,3
2018
10.10
9,2
23,1
34,9
54,3
20.10
7,8
22,7
34,4
55,2
На час припинення осінньої вегетації
20.09
18,5
32,5
54,3
87,5
30.09
18,9
33,1
54,9
88,0
2016
10.10
19,4
33,8
55,6
89,4
20.10
19,8
34,7
57,3
91,2
20.09
14,7
27,2
45,5
76,3
30.09
15,2
27,8
45,9
76,8
2017
10.10
15,3
28,1
46,2
77,5
20.10
15,9
28,7
46,8
78,1
20.09
7,2
24,4
32,1
45,6
30.09
8,1
24,9
33,7
47,2
2018
10.10
7,8
24,6
32,8
46,1
20.10
6,9
24,0
31,5
45,4
Примітка: Показники наведені при нормі висіву насіння 5,0 млн. шт/га
Роки

Строки сівби

На момент припинення осінньої вегетації, запаси продуктивної вологи
суттєво зростали в усіх шарах ґрунту, які досліджували, в першу чергу за

77

рахунок опадів.
Одержані експериментальні дані за роки досліджень свідчать, що перед
початком зимівлі рослин ячменю озимого запаси продуктивної вологи у
верхньому шарі ґрунту (0–10 см) значно збільшувалися в порівнянні з
першопочатковими, особливо в нижніх шарах. Так, за осінній період
вегетації кількість вологи в метровому шарі ґрунту під посівами
збільшувалася з 25,4–55,2 мм до 45,4–91,2.
Найбільше вологи (87,5–91,2 мм), в посівному шарі ґрунту на
завершення осінньої вегетації відмічали у 2016 р., оскільки кількість опадів
за першу декаду листопада складала 377 % від норми (11 мм).
Опади, що випадали за період з листопада по лютий, сприяли значному
накопиченню продуктивної вологи в ґрунті.
3.3 Динаміка вагового та лінійного приросту рослин ячменю
озимого
За роки досліджень встановлено, що строки сівби забезпечували
достатній, але нерівномірний рівень тепло- та вологозабезпеченості ячменю
озимого і суттєво впливали на ріст та розвиток рослин в осінній період.
Зокрема, за ранніх строків сівби, а саме третя декада вересня, кількість опадів
в період осінньої вегетації рослин сягала в середньому 88,5 мм, а сума
активних температур – 241,5 ºС, тоді як за пізніх строків сівби (друга декада
жовтня) ці показники зменшувались і не перевищували 47,8 мм, а у 2018 році
сума опадів в цей період була зовсім мінімальною і складала близько 20 мм, а
сума ефективних температур варіювала в межах 23,5–62,8 ºС.
Такі зміни погодних умов в період осінньої вегетації по-різному
впливали на ріст та розвиток рослин ячменю озимого.
Осінній період розвитку характеризується рядом важливих біологічних
процесів: формуванням вузла кущіння, утворенням нових пагонів та
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вузлових коренів.
З появою сходів рослини ячменю озимого, під впливом абіотичних та
біотичних факторів нарощують вегетативну масу та кореневу систему. Разом
з тим, відомо, що потужність рослин не завжди забезпечує високий врожай
зерна, але і високих його показників не можна отримати при слабкому
розвитку їх надземної морфологічної частини. Сонячна і тепла погода з
середини вересня по листопад, є запорукою доброго розвитку рослин ячменю
озимого в осінній період вегетації.
Проведенні спостереження та результати досліджень свідчать, що
інтенсивність ростових процесів, а саме висота, кількість пагонів, вузлових
коренів, величина абсолютно сухої маси та асиміляційної поверхні рослин
суттєво залежить від гідротермічних умов, що склалися протягом осіннього
періоду вегетації та агротехнічних прийомів вирощування ячменю озимого
[37].
Так, висота рослин значною мірою залежала як від строків сівби, так і
від норм висіву насіння. За роки проведення досліджень (2016–2019 рр.)
простежувалася тенденція щодо формування більшої висоти рослинами
ячменю озимого за раннього строку сівби, а також за підвищеної норми
висіву насіння (табл. 3.4).
Найбільша висота рослин ячменю озимого була відмічена у 2018 р., яка
перевищувала показники висоти рослин по всіх строках сівби в інші роки на
15,2–34,6 % та змінювалася від 19,9 см за раннього строку сівби (20 вересня)
до 8,3 – за пізнього (20 жовтня). Найменші ж показники лінійного приросту
рослин на час припинення осінньої вегетації спостерігались у 2016 році, коли
висота рослин при сівбі 20 вересня не перевищувала 13,0–12,3 см, а за сівби
20 жовтня рослини в зиму увійшли в стані шилець. Сповільнені ростові
процеси рослин ячменю озимого були викликані пониженим температурним
режимом з середини жовтня.

79

Висота рослин ячменю озимого помітно змінювалась не тільки при
зміщенні строків сівби в сторону пізніх, але й при збільшенні норм висіву
насіння до 6,0 млн.шт/га. Так, у середньому за роки досліджень, при густоті
висіву 4,5 млн.шт/га висота рослин за сівби 20 вересня становила 15,8 см,
тоді як збільшення норми висіву насіння до 6,0 млн.шт/га за даного строку
сприяло збільшенню цього показника на 1,1 см. До речі, по мірі зміщення
строків сівби ячменю озимого до пізніх, зменшувалась різниця лінійного
приросту рослин між мінімальною (4,5 млн.шт/га) та максимальною
(6,0 млн.шт/га) нормами висіву насіння.
Таблиця 3.4
Висота рослин ячменю озимого (см) на час припинення осінньої
вегетації залежно від строків сівби та норм висіву насіння
Строки
сівби

20
вересня

30
вересня

10
жовтня

20
жовтня

Норма
висіву
насіння,
млн.шт/га
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0

Висота рослин, см
2016 р.

2017 р.

2018 р.

середнє

12,3
12,7
12,7
13,0
10,1
10,4
10,7
10,9
6,9
7,3
7,6
8,0
-

16,5
16,9
17,3
17,7
13,2
13,5
13,9
14,2
10,9
11,3
11,3
11,6
7,4
7,5
7,6
7,8

18,7
19,0
19,2
19,9
16,9
17,3
17,6
17,9
14,4
14,7
15,0
15,3
8,3
8,7
9,0
9,2

15,8
16,2
16,4
16,9
13,4
13,7
14,1
14,4
10,7
11,1
11,3
11,6
7,8
8,1
8,3
8,5

Таким чином, на підставі отриманих даних можна зробити висновок,
що величина лінійного приросту рослин ячменю озимого залежить від
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тривалості періоду осінньої вегетації, а також від гідротермічних умов в цей
період, що, в свою чергу, залежить від строків сівби та норм висіву насіння.
Всі злакові за характерною біологічною особливістю мають здатність
до кущіння. Енергія кущіння зернових культур тісно пов’язана зі станом
вузла кущіння і розвитком кореневої системи. Оптимальна кількість стебел
на час припинення осінньої вегетації, має становити не менше 3–4 пагони,
що забезпечує найбільшу зимостійкість та продуктивність рослин ячменю
озимого, що досягається завдяки оптимальним строкам сівби. Для озимини
оптимальним строком сівби є строк, який дозволяє рослині добре
розкущитись, але не перерости. Найбільш активно кущіння рослин
відбувається за температури +13...+18 ºС, при підвищенні температури воно
сповільнюється. А також сівба за пізніх строків призводить до уповільнення
процесів кущіння, що пояснюється зниженням температури та скороченням
тривалості періоду осінньої вегетації.
Аналіз отриманих даних по кількості пагонів (коефіцієнт кущіння) на
час припинення осінньої вегетації залежно від умов вирощування, свідчить,
що, в середньому за роки досліджень, цей показник був найбільшим за сівби
20 вересня і залежно від норм висіву коливався в межах 3,2–3,7 шт. на одну
рослину (табл. 3.5). Зміщення строку сівби на 10 діб в сторону пізніх
призводило до зменшення коефіцієнта кущіння на 27,0–31,3 %.
Рослини за сівби 10 та 20 жовтня ввійшли в зиму сформувавши один
- два листочки, що викликало занепокоєння, щодо успішної перезимівлі
посівів. У 2016 році рослини на ділянках за сівби 20 жовтня зовсім
розпочали зимівлю в стані шилець, у зв’язку зі стрімким зниженням
температурного режиму з середини жовтня.
Кількість пагонів, яка перевищує 6–8 шт. на одну рослину на час
припинення осінньої вегетації є негативним явищем, оскільки призводить
до зниження зимостійкості рослин ячменю озимого.

81

Таблиця 3.5
Коефіцієнт кущіння рослин ячменю озимого на час припинення
осінньої вегетації залежно від строків сівби та норм висіву
Строки
сівби

20
вересня

30
вересня

10
жовтня

20
жовтня

Норма
висіву
насіння,
млн.шт/га
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0

Коефіцієнт кущіння
2016 р.

2017 р.

2018 р.

середнє

3,0
2,9
2,7
2,5
2,2
2,0
1,8
1,9
1,0
1,0
1,0
1,0
-

3,8
3,5
3,2
3,1
2,7
2,6
2,5
2,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

4,3
4,1
3,9
3,8
3,1
3,0
2,8
2,7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

3,7
3,5
3,3
3,2
2,7
2,5
2,4
2,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

-

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0

Не тільки при зміщенні строків сівби в сторону пізніх спостерігалось
формування меншої кількості пагонів, але й на загущених посівах. Так,
збільшення норм висіву з 4,5 до 6,0 млн.шт/га, з градацією 0,5 млн.шт/га,
призводило до зменшення середньої кількості пагонів у рослин за сівби 20
вересня на 13,5 %, а за сівби 30 вересня – на 18,6 %.
Процес кущіння та утворення вторинної кореневої системи рослин
ячменю озимого тісно пов’язані між собою, що провокується наявністю
продуктивної вологи на глибині залягання вузла кущіння. Розвинена
коренева система сприяє доброму розвитку надземної частини рослин
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ячменю озимого, що задовольняє її потреби в поживних речовинах та
волозі.
Недостатня кількість продуктивної вологи в шарі ґрунту на глибині
залягання вузла кущіння спричиняє затримку утворення вузлових коренів.
За результатами досліджень, було встановлено, що інтенсивність
утворення вторинних коренів залежали від вивчаємих факторів (табл. 3.6).
З відхиленням строків сівби від раннього (20 вересня) до більш
пізнього

(20

жовтня)

кількість

сформованих

вузлових

коренів

зменшувалася.
Таблиця 3.6
Кількість вузлових коренів у рослин ячменю озимого на час
припинення осінньої вегетації залежно від строків сівби та норм
висіву
Норма висіву
Кількість вузлових коренів на рослині, шт.
Строки
насіння,
сівби
2016 р.
2017 р.
2018р.
середнє
млн.шт/га
4,5
2,7
3,1
3,5
3,1
5,0
2,5
2,9
3,3
2,9
20
вересня
5,5
2,2
2,6
3,2
2,7
6,0
1,8
2,3
3,0
2,4
4,5
1,6
1,9
1,5
1,7
5,0
1,5
1,7
1,4
1,5
30
вересня
5,5
1,3
1,6
1,2
1,4
6,0
1,2
1,5
1,2
1,3
4,5
5,0
10
жовтня
5,5
6,0
4,5
5,0
20
жовтня
5,5
6,0
Рослини ячменю озимого за раннього строку сівби розвивались за
умов високих добових температур, тому їх ріст та асиміляційні процеси
виявились інтенсивними, що позитивно впливало на ріст та розвиток
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вторинної кореневої системи. За умов зниження температурного режиму в
осінній період темп росту корінців гальмується. Таким чином, зміщення
строків сівби в сторону пізніх призводило до гіршого розвитку вторинної
кореневої системи, а рослини за двох останніх строків взагалі не
формували коренів другого порядку. Так, на час припинення осінньої
вегетації, в середньому за роки досліджень, найбільшу кількість вузлових
коренів утворили рослини ячменю озимого за сівби 20 вересня і залежно
від норм висіву насіння їх кількість становила від 2,4 до 3,1 шт. на
рослину.
За сівби 30 вересня кількість вторинних корінців порівняно з
попереднім строком сівби значно зменшувалась і залежно від норми висіву
насіння

змінювалась

в

середньому

у

межах

1,2–1,6 шт./рослину.

Збільшення норми висіву насіння від 4,5 до 6,0 млн. шт/га призводило до
утворення меншої кількості вузлових коренів у рослин, а за сівби 10 та
20 жовтня, враховуючи короткий період осінньої вегетації, вони не
встигали їх сформувати. Але завдяки своїм біологічним властивостям
вузлові корені озимих культур можуть розвиватись за низьких температур
(+5 ℃) за наявності пластичних речовин, тому на час відновлення весняної
вегетації їх кількість збільшувалася.
Характер осіннього розвитку ячменю озимого, величина накопиченої
вегетативної маси рослин перед зимівлею визначають в послідуючому не
тільки

їх

зимостійкість,

але

і

величину

майбутнього

врожаю.

Нагромадження вегетативної маси рослинами ячменю озимого впродовж
осінньої

вегетації

залежить

від

багатьох

факторів,

а

саме

від

температурного режиму, тривалості світового дня, вологозабезпечення та
тривалості вегетаційного періоду, які складаються залежно від строків
сівби та норм висіву насіння.
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Аналіз отриманих даних щодо накопичення абсолютно сухої маси
рослинами на час припинення осінньої вегетації вказує на те, що за
раннього строку сівби (20 вересня) розвиток озимини відбувався за умов
підвищеного температурного режиму та інтенсивного освітлення в
результаті чого утворилась достатньо потужна вегетативна маса (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Вплив строків сівби та норм висіву насіння на накопичення
абсолютно сухої маси 100 рослин ячменю озимого на час припинення
осінньої вегетації
Норма висіву
насіння,
млн.шт/га
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0

Строки
сівби
20
вересня

30
вересня

10
жовтня

20
жовтня

Так,

в

середньому

Маса 100 абсолютно сухих рослин, г
2016 р.
13,2
13,0
12,7
12,3
7,1
7,0
6,8
6,5
3,7
3,5
3,2
2,9
за

роки

2017 р.
17,5
17,2
17,0
16,8
12,6
12,4
11,7
11,5
4,3
4,1
3,8
3,5
1,7
1,5
1,3
1,0

2018 р.
25,4
25,0
24,7
24,3
16,5
16,3
16,0
15,9
7,1
6,9
6,6
6,4
1,8
1,7
1,5
1,2

досліджень,

середня
18,7
18,4
18,1
17,8
12,1
11,9
11,5
11,3
5,0
4,8
4,5
4,3
1,8
1,6
1,4
1,1

найбільша

маса

100 абсолютно сухих рослин була за сівби 20 вересня при нормі висіву
4,5 млн.шт/га, яка становила – 18,7 г. Дещо меншою вона була за сівби
30 вересня – 12,1 г. тоді, як за сівби 10 та 20 жовтня вона складала 5,0 та
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1,8 г відповідно.
Також слід відмітити і те, що внаслідок значних коливань
температури повітря в сторону її зниження у жовтні 2016 р., рослини за
сівби 20 жовтня ввійшли в зиму в фазі шилець.
При збільшенні норми висіву відмічалося зменшення надземної
частини. Тоді, як абсолютно суха маса 100 рослин, висіяних нормою
4,5 млн.шт/га перевищувала масу рослин висіяних нормою 6,0 млн.шт/га.
Так, за сівби 20 вересня спостерігалось зменшення абсолютно сухої маси 100
рослин з 18,7 до 17,8 г, або на 4,8 %. Подібна закономірність спостерігалась і
за інших строків сівби. Це можна пояснити тим, що зріджені посіви ячменю
озимого більш інтенсивніше розвиваються, кущаться, ніж загущені, тому
надземна частина рослин більша.
Основним джерелом накопичення поживних речовин в рослинних
організмах є фотосинтез. Зрозуміло, що основна роль при цьому належить
листковому апарату рослин. Слід зазначити, що в осінній період вегетації
ячмінь

озимий

відзначається

інтенсивним

ростом

надземної

маси,

формуванням пагонів та розвитком кореневої системи. В цей час
спостерігається збільшення кількості та розмірів листкових пластинок, що
формують асиміляційну поверхню листя як окремо взятої рослини, так і
посіву в цілому.
За результатами досліджень, встановлено, що на час припинення
осінньої вегетації у всі роки спостережень найбільша кількість листків та
площа листкової поверхні з однієї рослини була за раннього строку сівби
(20 вересня) і залежно від умов року варіювала в межах 7,6–11,4 шт. та
13,21–42,64 см2 (табл. 3.8). Це пояснюється більш тривалим періодом
осінньої вегетації ячменю озимого в порівнянні з пізніми строками сівби.
Дослідженнями виявлено динаміку зменшення кількості листків та
площі листкової поверхні у окремо взятої рослини з кожним наступним
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строком сівби.
Таблиця 3.8
Площа листкової поверхні рослин ячменю озимого перед зимівлею
залежно від строків сівби, 2016-2018 рр.
Роки

20 вересня

30 вересня

10 жовтня

20 жовтня

Кількість листків на одну рослину, шт.
2016 р.

8,0

4,8

2,3

-

2017 р.
2018 р.

9,1
11,8

5,4
8,2

2,8
3,5

1,3
1,7

Середнє

9,6

6,1

2,9

1,5

Площа листкової поверхні однієї рослини, см2
2016 р.

13,2

7,1

3,9

-

2017 р.

18,2

8,9

4,3

1,3

2018 р.

42,6

16,2

8,7

2,1

Середнє

24,7

10,7

5,6

1,7

Примітка –* строки сівби за норми висіву насіння 5,0 млн.шт/га
Так, у середньому за роки досліджень, величини площі листків
знижувалися за сівби 30 вересня на 36,5; 57,7 %; за сівби 10 жовтня – на
66,7; 73,7 %; та за сівби 20 жовтня – на 84,4; 93,1 %; порівняно з першим
строком (20 вересня).
На підставі отриманих досліджень та спостережень в осінній період
вегетації рослин ячменю озимого, можна зробити висновок щодо
помітного впливу застосованих агротехнічних прийомів вирощування
(строків сівби та норм висіву насіння), на ріст та розвиток, що в
подальшому визначає не тільки успішну перезимівлю, але й величину
майбутнього врожаю.
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3.4 Вміст вуглеводів у рослин ячменю озимого та їх витрати
протягом зимового періоду
Погодні умови осінньо-зимового періоду являються одним із основних
факторів, які визначають рівень майбутнього врожаю ячменю озимого. Тому,
в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, вирішальне значення має
розробка технологічних заходів, які б забезпечували ефективне використання
елементів живлення рослинам сучасних сортів, для формування їх
максимальної генетичної продуктивності.
Перезимівля відіграє важливу роль у життєдіяльності ячменю озимого.
Від того, як рослини перезимують залежить не лише густота агроценозу, але
й зернова продуктивність культури [241].
Відомо, що рослини ячменю озимого не мають глибокого періоду
спокою, але вони здатні за низьких температур різко знижувати темпи росту
та інтенсивність фізіологічних процесів. Головною причиною значних
зріджень посівів, а інколи і зовсім їх загибель в умовах північного Степу
України, є низькі температури, що виходять за межі критичних та
несприятливі умови зимового періоду.
Для підвищення стійкості озимих зернових культур до несприятливих
умов зимового періоду проведено багато досліджень в різних ґрунтовокліматичних зонах. Встановлено, що морозо- та зимостійкість озимих
культур значною мірою залежать від біологічних властивостей сортів,
строків сівби, попередників, вологозабезпеченості та інших факторів [76].
Для сприятливої перезимівлі посівів, особливо в зонах недостатнього
зволоження, значну роль відіграє ступінь розвитку вузла кущіння, який
забезпечує благополучну перезимівлю, а також процес регенерації ранньою
весною, оскільки в ньому концентрується великий запас високоенергетичних
речовин.
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Відомо, що для протистояння низьким температурам, рослини ячменю
озимого повинні пройти дві фази загартовування. Під час першої фази, яка
відбувається за температури вдень близько 8–10 °С, а вночі — від нуля до
4 °С, у вузлах кущіння накопичуються розчинні вуглеводи, які захищають
протоплазму від шкідливої дії низьких температур та покращують
відновлення нових пагонів та вузлових коренів на початку весни в разі їх
загибелі. За наявності не менше 30 % нерозчинних вуглеводів на час
припинення осінньої вегетації рослини ячменю озимого на глибині залягання
вузла кущіння витримують зниження температури до -12 – -14 ℃.
Не менш важливою для підвищення зимостійкості рослин є і друга фаза
загартування, яка проходить за значно нижчих температур від нуля до мінус
5 °С, під кінець якої рослинна тканина зневоднюється і частина вільної води
переходить у зв’язну.
Аналіз вмісту вуглеводів у вузлах кущіння та листках рослин на час
припинення осінньої вегетації дає змогу встановити потенційну здатність
ячменю озимого протистояти несприятливим умовам зимового періоду, та
прогнозувати стан рослин на момент відновлення весняної вегетації [242].
За результатами проведених лабораторних аналізів встановлено, що
рослини за різних строків сівби на час припинення осінньої вегетації
накопичували неоднакову кількість вуглеводів (табл. 3.9).
За результатами наших досліджень кількість вуглеводів, що містилась в
тканинах листків ячменю озимого, коливалась в межах 12,7–20,7 % залежно
від строків сівби.
За період зимівлі частина вуглеводів, які знаходилась в листках,
витрачалася на підтримку нормального фізіологічного стану рослин,
внаслідок чого їх кількість зменшувалася.
Отримані експериментальні дані свідчать, що рослини різних строків
сівби за зимовий період витрачали різну кількість вуглеводів.
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Таблиця 3.9
Вміст і витрати вуглеводів рослинами ячменю озимого за період зимівлі
(% на абсолютно суху речовину), 2016–2019 рр.
Строки
сівби

Норма
висіву
насіння,
млн.шт/га

Припинення
вегетації

Відновлення
вегетації

1*

2**

1*

2**

1*

2**

4,5

20,7

29,9

14,9

20,0

5,8

9,9

19,9
19,8
19,6
23,4
23,1
23,0
23,0
21,8
21,7
21,5
21,4
19,6
19,2
18,8
18,5

5,6
5,5
5,3
4,9
4,7
4,5
4,4
3,7
3,6
3,4
3,3
3,0
2,9
2,9
2,7

9,7
9,5
9,4
7,7
7,6
7,4
7,2
6,0
5,8
5,7
5,4
-

5,0
20,4
29,6
14,8
5,5
20,3
29,3
14,8
6,0
20,0
29,0
14,7
4,5
18,8
31,1
13,9
5,0
18,5
30,7
13,8
30.09
5,5
18,3
30,4
13,8
6,0
18,0
30,2
13,3
4,5
16,6
27,8
12,9
5,0
16,3
27,5
12,7
10.10
5,5
16,0
27,2
12,6
6,0
15,8
26,8
12,5
4,5
13,5
10,5
не
5,0
13,2
10,3
утворили
20.10
вузла
5,5
12,9
10,0
кущіння
6,0
12,7
10,0
Примітка *1 – вміст вуглеводів в листках
**2 – вміст вуглеводів у вузлах кущіння
20.09

Витрати за
період зимівлі

Так, на час відновлення весняної вегетації, рослини за раннього строку
сівби (20 вересня) містили 14,7–14,9 % вуглеводів у листках залежно від
норм висіву насіння, а за зимівлю витрачали від 5,3 до 5,8 %, тоді як за
пізнього строку сівби (20 жовтня) містили – 10,0–10,5 %, та витратили – 2,7–
3,0 %.
Відомо, що протягом проходження зимового періоду відбувається
поступове зменшення кількості цукрів у листках і збільшення у вузлах
кущіння за рахунок їхнього відтоку. Пояснюється це тим, що у вузлах
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кущіння розміщуються всі частини майбутньої рослини. Адже загибель цього
органу спричиняє повну втрату всієї рослини, а при відмиранні лише листків
чи коренів рослинний організм все ж здатний відновити себе, що часто
спостерігається в польових умовах, особливо за несприятливої перезимівлі.
Щодо накопичення вуглеводів у вузлах кущіння то спостерігалась та ж
тенденція що й у листках.
Так, у середньому за роки досліджень, було встановлено, що найбільшу
кількість вуглеводів у вузлах кущіння (31,1–30,2%) залежно від норм висіву
насіння накопичували рослини за сівби 30 вересня. А при сівбі 20 вересня та
10 жовтня вона була дещо меншою і залежно від норм висіву коливалась у
межах 29,0–29,9 % та 26,8–27,8 % відповідно.
За пізнього строку сівби (20 жовтня), на час припинення осінньої
вегетації, рослини не утворили вузла кущіння.
Також був відмічений вплив норм висіву на накопичення вуглеводів у
вузлах кущіння. Так, збільшення норм висіву з 4,5 до 6,0 млн.шт/га схожих
насінин призводило до зменшення кількості накопичених вуглеводів від 0,9%
за сівби 20 вересня до 1,0 % – за сівби 10 жовтня.
Досить важливим показником є кількість вуглеводів у вузлах кущіння
на час відновлення весняної вегетації. За результатами отриманих даних
найбільша кількість вуглеводів (23,0–23,4 %) у вузлах кущіння на початку
весни була за сівби 30 вересня. Кількість витрачених вуглеводів рослинами
ячменю озимого за цього строку сівби коливалась в межах 7,2–7,7 % залежно
від норм висіву насіння. Найменша кількість вуглеводів на момент
відновлення весняної вегетації була відмічена за останнього строку сівби
(20 жовтня) 18,5–19,6 %, що на 14,8–19,4 % менше в порівнянні з раннім
строком (30 вересня). Також була, відмічена закономірність, що рослини за
ранніх строків сівби (20 вересня) витрачали вуглеводи інтенсивніше
порівняно з більш пізніми строками (10 жовтня). Це пояснюється тим, що
рослини за ранніх строків сівби на час припинення осінньої вегетації мали
потужну надземну масу, у зв’язку з цим у зимовий період у них інтенсивніше
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проходили фізіологічні процеси, що призводило до надмірного витрачання
вуглеводів.
З наведених даних можна зробити висновок, що чим більше рослини
ячменю озимого накопичували вуглеводів за період осінньої вегетації, тим
більше вони витрачали протягом зимового періоду.
Багато вчених приділяли велику увагу дослідженню причин загибелі
озимих культур протягом зимового періоду [76. 79. 81–85]. Ними було
встановлено, що зимостійкість рослин обумовлюється не тільки їх стійкістю
до низьких температур, але і протистоянням до комплексної дії ряду
несприятливих факторів, які можуть виникнути під час перезимівлі озимини.
Тому кількість рослин, які перезимували, є одним із найбільш важливих
показників здатності його до виживання в зимовий період
За роки проведення досліджень нами не було відмічено загрозливих
агрокліматичних явищ, які б суттєво вплинули на зимостійкість рослин
ячменю озимого.
Так, в роки проведення досліджень гідротермічні умови зимового
періоду були сприятливими, та зумовили перезимівлю рослин ячменю
озимого залежно від стану його розвитку по строках сівби та нормах висіву в
межах 93–98 % рослин та 93–95 % пагонів (табл. 3.10).
Аналіз отриманих даних показав, що найбільша виживаність рослин
ячменю озимого (96–98%) була відмічена за сівби 30 вересня та 10 жовтня.
Аналогічна тенденція спостерігалася і по кількості збережених пагонів – 94–
96 %. За раннього строку сівби (20 вересня) виживаність рослин порівняно з
сівбою 30 вересня зменшувалась на 2–3 %, а за пізньої сівби (20 жовтня) – на
4–5 %. Такий рівень виживаності можна пояснити тим, що за ранньої сівби
рослини

ячменю

озимого

переростають,

гірше

проходять

осіннє

загартування, що в подальшому впливає на зниження їх зимостійкості та
стійкості до пошкоджень в зимовий період. Рослини пізніх строків сівби, в
зиму увійшли в слаборозвиненому стані, це також призвело до зниження їх
зимостійкості.
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Таблиця 3.10
Виживаність рослин ячменю озимого впродовж зимівлі залежно від
строків сівби та норм висіву насіння, 2016–2019 рр.

Строки
сівби

20
вересня

30
Вересня

10
Жовтня

20
жовтня

Норма
висіву
насіння,
млн.шт/га
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0

Кількість, шт./м2 у період:
відновлення
припинення
весняної
осінньої вегетації
вегетації

Збереглось, %

рослин

пагонів

рослин

пагонів

рослин

пагонів

359
399
435
470
363
401
437
475
338
374
407
442
331
367
401
431

1457
1520
1550
1629
1055
1126
1162
1237
338
374
407
442

345
383
413
445
354
391
427
461
328
363
391
424
310
343
372
398

1379
1440
1453
1513
1015
1056
1101
1172
319
353
382
413

96
96
95
95
98
98
98
97
97
97
96
96
94
94
93
93

95
95
94
93
96
96
95
95
95
95
94
94

фаза
шилець

-

-

Отже, рослини ячменю озимого мали відносно високу зимостійкість в
розрізі кожного строку сівби по роках досліджень.
Виходячи з отриманих результатів досліджень можна зробити
висновок, що вже в початковий період росту рослин ячменю озимого, а саме
в період осінньої вегетації, строки сівби мають значний вплив на їх розвиток,
що суттєво визначає подальший їх стан та впливає на загальну
продуктивність культури.
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РОЗДІЛ 4
РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО В ПЕРІОД
ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОЇ ВЕГЕТАЦІЇ
Інтенсивність ростових процесів, а також зернова продуктивність
рослин ячменю озимого значною мірою визначаються умовами веснянолітнього періоду. З відновленням весняної вегетації у рослин проходять
основні етапи органогенезу, забезпеченість рослин ячменю озимого в цей
період вологою, поживними речовинами, теплом та світлом обумовлюють
рівень врожаю та його якість.
На

рівень

реалізації

продуктивного

потенціалу

сорту

суттєво

впливають технологічні прийоми вирощування, зокрема, строки сівби та
норми висіву насіння. Значення цих факторів в умовах недостатнього та
нестійкого зволоження північної частини Степу України є найбільш вагомим,
оскільки саме вони визначають рівень забезпеченості рослин доступною
ґрунтовою вологою, необхідною для росту та розвитку та формування
урожайності.

4.1 Динаміка запасів продуктивної вологи в ґрунті за фазами
розвитку рослин та їх водоспоживання
Кількість вологи в ґрунті за період вегетації культури є визначальним
фактором

в

зоні

степу

України

для

формування

урожайності

сільськогосподарських культур, зокрема, ячменю озимого.
Достатній вміст води в тканинах рослин забезпечує їхній тургор, що є
важливою умовою для нормального протікання всіх біохімічних і
фізіологічних процесів. При нестачі води всі фізіологічні процеси
уповільнюються, а за її відсутності, в доступній формі, повністю
припиняються [243–245].
У зоні Степу України лімітуючим фактором підвищення врожайності
зерна озимих культур, є вологозабезпеченість посівів. Наприклад, частка
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ріллі з річною сумою опадів понад 700 мм, що відповідає сприятливим
умовам для землеробства, в США складає близько 60%, тоді, як в Україні
така сума опадів спостерігається на 25% території і не вся територія з такою
кількістю опадів придатна для землеробства. У посушливі роки суттєво
знижується урожайність сільськогосподарських культур, в тому числі і
ячменю озимого [246].
Основним джерелом поповнення вологи в ґрунті є атмосферні опади.
Протягом осінньо-зимового періоду відбувається максимальне накопичення
продуктивної вологи в ґрунті, яка в подальшому використовується на
розвиток та формування врожаю, більша частина ж весняно-літніх опадів
випаровується.
За даними В. П. Попова [247] в південному Степу рослинами
використовується 24–25% води літніх опадів, а при місячній сумі їх менше
25 мм – вони повністю випаровуються. Тому навіть велика кількість літніх
опадів, за низьких запасів вологи в ґрунті весною, не завжди може
ліквідувати негативний вплив посухи та тривалих періодів без дощів.
Оптимальним рівнем вологозабезпеченості на час відновлення вегетації
для рослин ячменю озимого вважається наявність продуктивної вологи не
менше 110–130 мм. Ячмінь озимий за своїми біологічними особливостями
добре використовує осінньо-зимові запаси вологи і забезпечує більший
врожай порівняно з ячменем ярим.
Тому дуже важливим напрямком наших досліджень було визначити її
кількість в метровому шарі ґрунту за період вегетації рослин, що дало змогу
більш обґрунтовано охарактеризувати умови при яких ячмінь озимий
проходив головні етапи органогенезу.
Визначення продуктивної вологи в ґрунті нами проводилось в основні
фази розвитку ячменю озимого. Одержані нами результати засвідчили, що в
роки досліджень рослини ячменю озимого по-різному використовували
вологу – рівень водоспоживання залежав від вивчаємих прийомів технології
вирощування.
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Аналіз даних динаміки вмісту продуктивної вологи в ґрунті протягом
весняно-літнього

періоду

показав,

що

найбільший

рівень

вологозабезпеченості рослин ячменю озимого був відмічений на час
відновлення весняної вегетації. Так, максимальна кількість вологи в ґрунті на
період відновлення весняної вегетації була у 2018 році, яка в 100 см шарі
ґрунту залежно від строків сівби та норм висіву насіння становила 157 мм
при сумі опадів за зимовий період 305,9 мм, що на 171,9 мм перевищувала
середньобагаторічний показник. Дещо меншим вмістом продуктивної вологи
характеризувався 2019 рік, коли сума опадів становила – 227,2 мм.
Стрімке зростання температури повітря на початку весняної вегетації
та незначна кількість опадів призводить до інтенсивного випаровування
вологи з верхніх шарів ґрунту.
Найбільш активне наростання вегетативної маси у рослин ячменю
озимого проходить у фази кущіння – вихід в трубку – колосіння. Як правило,
накопиченої вологи за зимовий період вистачає до фази виходу в трубку,
саме в цю фазу відбувається найбільш інтенсивне споживання рослинами
вологи. Відсутність в цей період опадів призводить до утворення
малопродуктивного колосу. Оптимальні запаси продуктивної вологи у фазу
виходу в трубку повинні бути не менше 80 мм. У 2017 році в фазу виходу в
трубку відмічався найбільший запас продуктивної вологи (119,7 мм), це
пояснюється рекордною кількістю опадів в квітні, що втричі перевищувала
середньобагаторічну норму і становила 102,0 мм.
Протягом весняно-літньої вегетації під час проходження основних фаз
розвитку, кількість продуктивної вологи суттєво знижувалася і у фазі повної
стиглості набувала найменшого значення.
Аналізуючи результати досліджень, встановлено вплив строків сівби і
густоти посіву ячменю озимого на динаміку та запаси продуктивної вологи в
ґрунті (табл. 4.1).
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Таблиця 4.1
Динаміка запасів продуктивної вологи в грунті (мм) у весняно-літній період
вегетації ячменю озимого, 2017–2019 рр.
Строки
сівби

20
вересня

30
вересня

10
жовтня

20
жовтня

Норми
висіву
насіння,
млн.шт/га
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0

Фази розвитку рослин:
відновлення
весняної
вегетації
114,7

118,5

122,7

124,1

вихід в
трубку

колосіння

повна
стиглість

77,7
75,1
73,5
69,8
78,3
77,0
75,9
73,7
80,6
79,4
77,1
75,8
82,3
81,5
79,1
77,8

38,9
37,2
35,5
33,7
39,6
38,1
36,4
34,8
42,4
40,7
38,9
36,8
42,9
41,5
40,8
39,7

18,9
17,6
16,3
15,8
20,3
19,5
17,3
16,1
21,7
20,9
20,0
18,7
23,5
22,3
20,8
19,7

Так, в середньому за роки досліджень, незалежно від фази розвитку
рослин, найнижчі запаси продуктивної вологи були відмічені за раннього
строку сівби (20 вересня), зміщення строків сівби в сторону пізніх
призводило до її збільшення. Подібне явище спричинив різний розвиток
рослин ячменю озимого. Так, рослини ранніх строків сівби, порівняно з
рослинами більш пізніх, мали довший період вегетації, більшу надземну
масу, відрізнялися більшими: розмірами габітусу, площею листкової
поверхні, мали більш розвинену кореневу систему, яка дозволяла їм
споживати вологу з глибших шарів грунту, рослини мали також більшу
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площу живлення. Всі ці ознаки відрізняли рослини ячменю озимого різних
строків сівби в період відновлення весняної вегетації.
Так, на час відновлення весняної вегетації розбіжності по запасам
вологи в ґрунті на варіантах досліджень залежно від строків сівби становили
114,7–124,1 мм в метровому шарі ґрунту. Помітне зменшення кількості
вологи в ґрунті було відмічене у фазу виходу в трубку рослин, зі
збільшенням густоти посіву потреба рослин у вологі зростала. Так, при
ранньому строку сівби 20 вересня при нормі висіву 4,5 млн. шт. схожого
насіння на одиниці площі, кількість вологи становила – 77,7 мм, при
збільшенні густоти до 5,5 млн.шт/га – 75,9 мм, при густоті 6,0 млн.шт/га
запаси вологи знижувались до 69,8 мм. Подібна тенденції були відмічена і на
інших строках висіву культури. За оптимального строку сівби 30 вересня
запаси продуктивної вологи на час виходу в трубку рослин коливались в
межах 73,7–78,3 мм. Дослідженнями доведено, що використання вологи
рослинами зменшувалось при зміщенні строків у більш пізні, про це свідчать
залишкові запаси вологи які показують, що при строку сівби 10 жовтня
кількість доступної вологи в залежності від густоти посіву складали 75,8–
80,6 мм. При строку сівби 20 жовтня залишкові запаси вологи становили
77,8–82,3 мм.
Запаси продуктивної вологи у критичну фазу колосіння в досліді
залежали як від рівня продуктивності посівів так і від строків сівби,
відмічено суттєве зниження ґрунтових запасів вологи при ранньому та
оптимальному строкові сівби, що пов’язано з кращою продуктивністю
рослин та наливом зерна. Найнижчі запаси вологи за раннього строку сівби
(20 вересня) коливались в межах 33,7–38,9 мм. За пізнього строку сівби
(20 жовтня) залишки продуктивної вологи в ґрунті були вищі на 10–15 % в
порівнянні з раннім.
У фазі повної стиглості зерна кількість продуктивної вологи в
метровому шарі ґрунту під ячменем озимим майже не відрізнялася від запасів
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вологи у фазі колосіння. Це пояснюється значно меншим водоспоживанням
рослин та меншою кількістю опадів в цей час.
На час повної стиглості зерна резерви ґрунтової вологи були
найменшими незалежно від строків сівби та норм висіву і становили 15,8–
23,5 мм.
З метою всебічного вивчення водного режиму ґрунту та потребу
рослин ячменю озимого у волозі під час вегетації нами було визначено
сумарне водоспоживання та коефіцієнт водоспоживання рослин залежно від
варіантів дослідження.
Встановлено, що водоспоживання рослин ячменю озимого протягом
вегетації, відбувається нерівномірно і визначається ступенем розвитку
надземної маси рослин, тривалістю вегетації та кількістю атмосферних
опадів. Для характеристики особливостей споживання рослинами води
суттєве значення має показник сумарного водоспоживання, який залежить
від грунто-кліматичних умов, строків сівіби, густоти посівів [248].
Отримані дані свідчать про зменшення сумарного водоспоживання на
ділянках за пізнього строку сівби. Це пояснюється тим, що рослини пізніх
строків сівби мали меншу вегетативну масу та слабку кореневу систему,
внаслідок цього вони споживали найменшу кількість вологи за період
вегетації. Так, за роки проведення досліджень, найбільше сумарне
водоспоживання посівів спостерігалося за сівби в ранні строки (20 вересня),
яке залежно від норм висіву насіння становило 3135–3173 м3/га.
При кожному наступному зміщенні строків сівби цей показник
зменшувався, і за пізнього становив 3083–3114 м3/га (табл. 4.2).
Доведено, що інтегральним показником раціонального використання
ґрунтової

вологи

культурними

рослинами

вважається

коефіцієнт

водоспоживання, який вираховується як співвідношення сумарних витрат
води (з грунтових запасів + атмосферні опади) за час вегетації до сухої маси
врожаю. Характерною біологічною особливістю озимого ячменю є відносно
економна витрата ґрунтової вологи порівняно з пшеницею озимою.
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Найбільш ефективно використовували вологу посіви ячменю озимого
за сівби 30 вересня, про що свідчить коефіцієнт водоспоживання, величина
якого за цього строку сівби була найменшою, і становила 568 м3/т. Сівба, як у
більш ранній строк (20 вересня), так і у більш пізній (10 жовтня) призводила
до збільшення використання вологи для формування 1 т зерна, на 18,0 та
22,7 %, відповідно. Найменш продуктивно використовували вологу рослини
за сівби 20 жовтня, коефіцієнт водоспоживання цих посівів збільшувався до
38,1 %.
Таблиця 4.2
Споживання вологи посівами ячменю озимого залежно від строків сівби та
норм висіву, 2017–2019 рр.
Строки
сівби

20
вересня

30
вересня

10
жовтня

20
жовтня

Норми
висіву
насіння,
млн.шт/га
4,5

Сумарне
водоспоживання,
м3/га

Урожайність,
т/га

Коефіцієнт
водоспоживання,
м3/т

3135

4,06

772

5,0

3147

4,30

732

5,5

3162

4,20

753

6,0

3173

4,17

761

4,5

3126

5,24

598

5,0

3134

5,52

568

5,5

3143

5,40

582

6,0

3156

5,28

596

4,5

3113

4,28

729

5,0

3121

4,46

670

5,5

3143

4,55

690

6,0

3155

4,33

727

4,5

3083

3,20

963

5,0

3096

3,27

947

5,5

3109

3,45

901

6,0

3114

3,32

938
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За результатами досліджень було встановлено вплив норм висіву
насіння на витрати вологи. І. Т. Нетіс [249] стверджує, що зріджений ценоз у
спекотний день випаровує значно більшу кількість води, ніж на загущених
посівах. Тому, зріджені посіви частіше потрапляють у стресову ситуацію від
нестачі води, ніж з оптимальною густотою. Так, в середньому за роки
досліджень, по всіх строках сівби було відмічено найменше водоспоживання
рослин ячменю озимого з нормою висіву 4,5 млн.шт/га, збільшення норм
висіву до 6,0 млн.шт/га призводило до зростання сумарного водоспоживання.
Нашими дослідженнями встановлена закономірність, яка полягала в
тому,

що

при

збільшенні

урожайності

коефіцієнт

водоспоживання

зменшувався. Так, за сівби 20 вересня при нормі висіву насіння 5,0 млн.шт/га
коефіцієнт водоспоживання складав – 732 м3/га при урожайності 4,30 т/га,
зменшення урожайності до 4,06 т/га призводило до збільшення цього
показника до 772 м3/га, при чому така тенденція зберігалась на всіх варіантах
досліду.

За

оптимального

строку

сівби

(30 вересня)

коефіцієнт

водоспоживання варіював в межах 568–598 м3/га залежно від варіантів
досліду. На пізніх строках висіву (10 та 20 жовтня) цей показник був вищим і
складав 670–729 м3/га та 901–963 м3/га відповідно.
Отже, густота стояння рослин суттєво впливає на водовитрачання
рослин, адже встановлено, що більш продуктивніші посіви мали більш
економічне витрачання води на створення одиниці сухої речовини.
Витрати вологи з ґрунту рослинами ячменю озимого протягом веснянолітнього періоду вегетації суттєво залежали від умов вирощування, зокрема
від технологічних прийомів. З метою встановлення витрат вологи ячменем
озимим в різні фази розвитку рослин протягом весняно-літньої вегетації нами
були проведені спостереження та виконані розрахунки з визначення частки
використаної вологи з ґрунту в зазначені періоди розвитку рослин. Так, в
середньому за 2017–2019 рр., за результатами проведених обліків та
спостережень було відмічено, що найменш інтенсивно рослини ячменю
озимого використовували вологу в період від відновлення весняної вегетації
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до настання фази виходу рослин в трубку. Частка спожитої вологи за цей
період становила 114,3 м3/га, або 25,4 %, від загальної кількості використаної
вологи за весняно-літній період (рис. 4.1).

25,4

34,4

40,2

відновлення вегетації –
вихід в трубку
вихід в трубку –
колосіння
колосіння – повна
стиглість

Рис. 4.1 Частка використаної вологи з ґрунту у різні періоди розвитку
рослин ячменю озимого, (2017–2019 рр.) Строк сівби – 30 вересня з
нормою висіву 5,0 млн.шт/га
Встановлено, що критичним періодом у водоспоживанні ячменю
озимого є період вихід в трубку – колосіння, коли рослини витрачали
найбільшу кількість вологи, що становить 228,3 м3/га, або 40,2 %. У
подальшому використання вологи поступово зменшується і за період
колосіння – повна стиглість рослини споживали 195,4 м3/га, або 34,4 %, води.
Таким чином, в умовах північної частини Степу України ефективне
використання наявних у ґрунті запасів продуктивної вологи значною мірою
залежало від вивчаємих факторів. Найбільш економно споживали воду
посіви ячменю озимого за оптимального строку сівби (30 вересня), рослини
на формування 1 т зерна витрачали 568–598 м3 води, що було на 22,4 %; 15,2
та 40,1 % менше, ніж, за раннього та пізніх строків сівби, відповідно.
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4.2 Інтенсивність накопичення надземної маси рослинами ячменю
озимого
Інтенсивність регенераційних процесів після відновлення весняної
вегетації та ростових процесів у весняно-літній період відіграють важливу
роль у формуванні продуктивності рослин ячменю озимого.
Тому, в дослідах приділяли увагу вивченню факторів, які визначають
ріст та розвиток рослин у весняно-літній період.
Відмінності у рості та розвитку рослин ячменю озимого, виявлені в
період осінньої вегетації, які були зумовлені факторами, що досліджувалися,
спостерігалися і на початку весняного розвитку рослин.
Посіви за неоднакової густоти стояння рослин та різних норм висіву
насіння не мали значного впливу на настання окремих фенологічних фаз
розвитку. В основному, тривалість міжфазних періодів визначалася строком
проведення сівби. У рослин ранніх строків сівби фаза виходу в трубку
наставала раніше ніж у рослин пізніх строків. Тривалість періоду від початку
фази виходу в трубку до колосіння у різновікових рослин відрізнялася
несуттєво. Налив та дозрівання зерна швидше проходили у рослин пізніх
строків сівби, що певною мірою призводило до вирівнювання тривалості
весняно-літньої вегетації рослин ячменю озимого за різних строків сівби.
Інтенсивність ростових процесів ячменю озимого у весняно-літній
період вегетації, як стверджують Д. В. Проценко, П. А. Власюк [205]
залежала

від

температурного

режиму

повітря,

вологозабезпеченості,

агротехнічних факторів.
Менш розвинені рослини в осінній період більшою мірою потребують
раннього відновлення весняної вегетації з більш коротким світовим днем,
пониженими температурами повітря та кращим водним режимом.
Рівень розвитку озимини на час відновлення весняної вегетації, в
першу чергу, залежав від умов зимівлі, які внесли свої корективи у
формування надземної маси рослин. Інтенсивність нагромадження надземної
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маси рослинами ячменю озимого протягом весняно-літнього періоду
значною мірою зумовлювалась календарними строками відновлення весняної
вегетації. Так, за роки досліджень найбільш раннім (9 березня) відновлення
весняної вегетації було у 2019 р., найпізнішим (4 квітня) – в 2018 р.
Наближеним до середнього багаторічного показника (початок третьої декади
березня), відновлення вегетації було зафіксовано у 2017 р. (20 березня).
Таким чином, відновлення рослинами весняної вегетації у 2019 р. відбулося
на 11 діб раніше за середню багаторічну дату, а в 2018 р. – на 14 діб пізніше.
Залежно

від

часу

відновлення

весняної

вегетації,

біологічних

особливостей сорту, а також умов вирощування ячменю озимого, відмічено
суттєві зміни в тривалості міжфазних періодів його розвитку. Відомо, що за
раннього відновлення ростових процесів у весняний період при достатньому
забезпеченні вологою, а також за відсутності динамічного підвищення
температури повітря, період до фази виходу рослин в трубку помітно
подовжується. Такі посіви, при сприятливих умовах вегетації на подальших
етапах онтогенезу рослин, відрізняються вищою зерновою продуктивністю.
Залежно від весняно-літньої вегетації відбувались зміни і в тривалості
міжфазних

періодів.

Коли

відновлення

вегетації

наступало

раніше

звичайного і ґрунт був добре забезпеченим вологою, а наростання
середньодобових температур протікало повільніше середньобагаторічних,
період від відновлення вегетації до виходу рослин у трубку подовжувався.
Якщо відновлення вегетації супроводжувалось швидким наростанням
температур, тривалість вказаного періоду скорочувалась. За нестачі вологи в
ґрунті та за підвищеної температури повітря скорочувались й інші міжфазні
періоди. Саме умови вегетації визначали тривалість міжфазних періодів у
рослин ячменю озимого, яка різнилась по строках сівби залежно (табл. 4.3).
За період проведення досліджень аналогічні умови спостерігалися у
2019 р., коли рівень отриманого врожаю зерна в наших дослідах був
найвищим. Тривалість періоду «відновлення весняної вегетації – вихід в
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трубку» в цьому році була більшою порівняно з іншими роками і, залежно
від строків сівби, становила – 48–49 діб. Натомість, найкоротшим (27–29 діб),
був у рослин ячменю озимого в 2018 р.
Таблиця 4.3
Тривалість міжфазних періодів ячменю озимого за весняно-літньої
вегетації залежно від умов вирощування, діб
Міжфазні періоди:
відновлення весняної
вегетації – вихід у
Строки
трубку
сівби
роки
серед
2017 2018 2019

нє

вихід у трубку –
колосіння
роки
2017 2018 2019

сере
днє

колосіння – повна
стиглість
роки
2017 2018 2019

сере
днє

20.09

35

27

48

36

26

22

29

26

40

42

35

39

30.09

35

28

48

37

26

24

29

26

41

42

36

40

10.10

36

28

49

37

27

24

29

27

41

43

36

41

20.10

36

29

49

38

27

25

30

28

42

43

36

41

Тривалість міжфазного періоду «вихід в трубку – колосіння» у рослин
ячменю озимого також змінювалась під впливом умов вирощування. Так, за
роки досліджень, найбільш тривалим цей період був у 2019 році і становив –
29–30 діб, залежно від строків сівби. Найкоротшим період вихід в трубку –
колосіння був у 2018 р., і становив, залежно від строків сівби 22–24 доби.
Тривалість періоду колосіння – повна стиглість в наших дослідах також
різнилась по роках і залежно від строків сівби. Так, в середньому за роки
досліджень, тривалість цього періоду коливалась в межах 39–41 добу. Найбільш
тривалим період колосіння – повна стиглість був відмічений у 2018 році, який
складав 42–43 доби, що на 7 діб більше порівняно з найменш тривалим у 2019 р.
Посіви ячменю озимого, які висівали в різні строки, внаслідок
неодночасного проходження ними фенологічних фаз розвитку, мали
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неоднакову тривалість вегетації впродовж весняно-літнього періоду. Так, в
середньому за роки проведення досліджень, тривалість весняно-літньої
вегетації рослин була найбільшою (105 діб), у посівах пізніх строків сівби
(20 жовтня), зміщення строків сівби в сторону ранніх (20 вересня)
призводило до скорочення тривалості весняно-літньої вегетації до 4 діб.
Слід, відмітити, що на ділянках ранніх строків сівби, фази – вихід в
трубку, колосіння та дозрівання зерна наступали раніше, ніж при пізніх.
Тому тривалість періоду відновлення вегетації – вихід в трубку за пізніх
строків сівби ячменю озимого була більшою. В подальшому, незважаючи на
те, що фази колосіння та дозрівання зерна у рослин пізніх строків сівби
наступали пізніше, ніж у ранніх, але розрив у часі настання фенологічних фаз
розвитку на ділянках різних строків сівби помітно зменшувався та тривалість
міжфазних періодів значно скорочувалась.
Рослини ячменю озимого залежно від своїх біологічних особливостей,
строків сівби та погодних умов протягом всього часу проведення досліджень
відрізнялися між собою тривалістю весняно-літньої вегетації. Так, у
середньому за роки проведення досліджень, найменш тривалою вегетація
рослин ячменю озимого у весняно-літній період за роки досліджень була у
2018 р. – майже на 20 діб коротшою, порівняно з 2019 р., коли час вегетації
озимих зернових культур був найдовшим – 112–115 діб.
Рослини ячменю озимого ранніх строків сівби мали низьку регенераційну
здатність, а тому менш інтенсивно відростали порівняно з рослинами пізніх
строків.
Інтенсивність

лінійного

приросту

відіграє

значну

роль

у

характеристиці умов вегетації рослин. Під дією впливу створених умов
спостерігались зміни у висоті рослин залежно від прийомів вирощування
(табл. 4.4).
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Таблиця 4.4
Висота рослин ячменю озимого (см) залежно строків сівби та норм
висіву у різні періоди їх розвитку, 2017–2019 рр.
Строки
сівби

Норми
висіву
насіння,
млн.шт./га

Фази розвитку рослин:

4,5

відновлення
весняної
вегетації
11,5

20
вересня

5,0

11,8

29,7

78,0

82,23

5,5
6,0
4,5

12,1
12,5
9,3

30,0
30,3
26,1

78,4
78,8
74,6

82,70
83,47
78,60

30
вересня

5,0

9,6

26,5

75,1

79,03

5,5

9,9

27,1

75,5

79,40

6,0

10,2

27,1

75,8

79,73

4,5

7,7

23,1

71,1

74,97

5,0

8,0

23,5

71,6

75,33

5,5

8,3

24,0

72,0

75,77

6,0

8,6

24,4

72,4

76,10

4,5

5,6

20,7

66,7

70,57

5,0

5,9

21,2

67,0

71,00

5,5

6,2

21,5

67,4

71,37

6,0

6,5

21,9

67,8

71,77

10
жовтня

20
жовтня

вихід у
трубку

колосіння

повна
стиглість

29,3

77,7

81,93

Аналіз експериментальних даних показує, що на час відновлення
весняної вегетації, висота рослин ячменю озимого за три роки проведення
досліджень була меншою, ніж на час її припинення. На це вплинули, в першу
чергу, умови перезимівлі, які через часті зміни температури повітря в
сторону похолодання, викликали відмирання кінцівок листкових пластинок
та частини стебел. Проте, відмирання частин рослин протягом зимового
періоду залежало від строків сівби та норм висіву. Таким чином, чим краще
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рослини були розвинутими в осінній період, тим більшим було зменшення їх
висоти на час відновлення вегетації.
У середньому за 2016–2019 рр., найбільша висота в усі періоди розвитку
була у рослин ячменю озимого за раннього строку сівби (20 вересня), і яка
зменшувалась із зміщенням строків в сторону пізніх. Найменша висота рослин
була за сівби 20 жовтня.
У весняно-літній період вегетації з переходом до наступної фази
розвитку висота рослин ячменю озимого поступово збільшувалась і
максимального значення набувала на ділянках у фазі повної стиглості зерна.
Так, на ділянках, де сівбу проводили 20 вересня, висота була вищою на 14 %
в порівнянні з рослинами, які висівали 20 жовтня.
У результаті проведених досліджень встановлено, що на висоту рослин
ячменю озимого впливають норми висіву. Найбільший лінійний приріст було
відмічено у рослин, на ділянках раннього строку сівби (20 вересня) з нормою
висіву 6,0 млн. шт/га, коли висота рослини становила 78,8 см, зниження норм
висіву до 4,5 млн. шт/га призводило до зменшення висоти до 77,7 см,
оскільки збільшення норми висіву ячменю озимого призводило до
зменшення площі живлення рослин, що загострювало конкуренцію за
фактори життя.
На загущених посівах відбувається конкуренція за освітлення,
елементи живлення, внаслідок цього рослини мають вищу висоту, але
надземна їх частина зменшується.
Накопичення абсолютно сухої речовини є функцією процесу асиміляції
і складає фізіологічну основу величини продуктивності рослин.
Спостереження за динамікою накопичення абсолютно сухої маси
рослинами ячменю озимого в наших дослідженнях дозволили простежити, як
технологічні заходи, що вивчалися, вплинули на ріст і розвиток рослин у
різні періоди весняно-літньої вегетації і як це позначилося на їх
продуктивності.
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У результаті спостережень, які проводили у дослідах в динаміці, було
виявлено, що наростання надземної вегетативної маси рослин значно
варіювало залежно від строків сівби та норм висіву насіння ячменю озимого
(табл. 4.5).
Таблиця 4.5
Абсолютно суха маса 100 рослин ячменю озимого (г) залежно від
вивчаємих агроприйомів у різні фази розвитку, 2017–2019 рр.
Строки
сівби

20 вересня

30 вересня

10 жовтня

20 жовтня

Норми висіву
насіння,
млн.шт/га

Фази розвитку рослин

4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0

весняне
кущіння
15,4
15,1
15,0
14,7
9,5
9,3
9,0
8,8
4,0
3,7
3,6
3,3

4,5

1,2

49,2

76,9

5,0
5,5
6,0

1,2
1,1
1,0

46,0
43,0
40,4

72,5
68,5
64,7

вихід у трубку

колосіння

129,6
125,9
121,9
117,6
101,8
97,9
94,1
90,5
67,7
64,0
60,2
56,6

239,5
231,0
221,8
212,4
168,3
159,4
149,9
142,4
92,6
88,3
83,2
77,3

Накопичення надземної маси рослинами ячменю озимого впродовж
вегетації весняно-літнього періоду, протікало нерівномірно та залежало від
цілого ряду факторів. На початку, після відновлення вегетації рослин, до
виходу в трубку, інтенсивність ростових процесів була повільною, а при
підвищенні температури повітря та внесення мінеральних добрив вона різко
зростала та в період від виходу в трубку до колосіння сягала максимуму.
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Так, в середньому за роки досліджень, на час відновлення весняної
вегетації маса 100 абсолютно сухих рослин ячменю озимого була
найбільшою у посівах раннього строку сівби (20 вересня) за норми висіву
4,5 млн. шт/га і становила 15,4 г. за сівби 30 вересня та 10 жовтня надземна
маса зменшувалась на 5,9; 11,4 г., відповідно. Найменшу надземну масу
рослини ячменю озимого формували за пізнього строку сівби (20 жовтня),
яка становила лише 1,2 г, або на 92,2 % менше порівняно з сівбою 20 вересня.
Найвищих значень цей показник набував у фазі колосіння і, залежно
від строку сівби та норм висіву насіння, становив 64,7–239,5 г. Це пов’язано,
як правило, з формуванням у рослин ранніх строків сівби найбільших
біометричних показників та зернової продуктивності, а у рослин пізніх
строків сівби – найменшої.
Вплив густоти стояння рослин ячменю озимого на накопичення
абсолютно-сухої речовини виявлявся в тому, що збільшення норми висіву
призводило до зменшення маси 100 абсолютно сухих рослин незалежно від
строку сівби та фази розвитку. На ділянках, з меншою густотою стояння
рослин створювались кращі умови для їх росту і розвитку. Вони були краще
забезпечені вологою, мали більшу освітленість, ніж більш загущені посіви.
Серед рослин не існувало такої конкуренції за фактори життєдіяльності і
тому вони мали більший приріст надземної маси.
Так, у фазу колосіння за сівби 20 вересня збільшення норми висіву
насіння з 4,5 до 6,0 млн.шт/га призводило до зменшення маси 100 абсолютно
сухих рослин з 239,5 до 212,4 г, або на 11,3 %. Аналогічна тенденція була
відмічена і за інших строків сівби.
Динаміка накопичення надземної маси на одиниці площі (м2), також
залежала від факторів, що вивчались та погодних умов Але була відмічена
протилежна тенденція до збільшення нагромадження вегетативної маси з
загущенням посівів (табл. 4.6).
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Таблиця 4.6
Динаміка накопичення надземної маси рослинами ячменю озимого (г/м²)
протягом весня-літньої вегетації, 2017–2019 рр.
Строки
сівби

20 вересня

30 вересня

10 жовтня

20 жовтня

Норми висіву
насіння,
млн.шт/га

Фази розвитку рослин

4,5

відновлення
весняної
вегетації
52,5

5,0

57,2

402,8

632,9

5,5

61,2

418,1

654,3

6,0

65,1

435,1

673,3

4,5

33,4

300,3

429,2

5,0

36,0

320,2

447,9

5,5

38,1

335,0

458,7

6,0

40,2

345,7

468,5

4,5

12,9

183,5

215,8

5,0

13,1

190,1

225,2

5,5

13,8

193,8

229,6

6,0

13,6

195,8

236,8

4,5

3,6

125,5

168,4

5,0

4,0

129,0

174,0

5,5

4,0

131,2

179,5

6,0

4,1

133,7

187,3

вихід у трубку

колосіння

371,9

591,6

Так, у середньому за 2017–2019 рр. досліджень, найбільшу абсолютно
суху масу 100 рослин на 1 м2 формували посіви ячменю озимого в фазу
колосіння, яка залежно від вивчаємих факторів становила 187,3–591,6 г/м2.
Найбільший цей показник було відмічено за сівби 20 вересня на загущених
посівах з нормою висіву (6,0 млн.шт/га), який складав 673,3 г/м2, зменшення
норм висіву до 4,5 млн.шт/га призводило до зменшення маси 100 абсолютно
сухих рослин на 12,1 %.
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Вищезазначена закономірність у темпах накопичення вегетативної
маси рослин ячменю озимого залежно від строків сівби та норм висіву
насіння спостерігалась у всі роки проведення досліджень.
Протягом

весняно-літньої

вегетації

рослини

ячменю

озимого

піддаються дії негативних чинників, що призводить до випадання ослаблених
рослин та тих, що відстають у розвитку внаслідок пошкоджень шкідниками
або уражень хворобами, що впливає на густоту стояння рослин.
Густота стояння рослин є достатньо важливим показником структури
врожаю ячменю озимого, і є один із факторів, який можна досить легко
контролювати технологічними заходами вирощування.
За результатами досліджень найбільша густота стояння рослин ячменю
озимого, незалежно від факторів, що вивчались, спостерігалася на час
відновлення весняної вегетації, і становила 310–461 шт/м2.
Після відновлення весняної вегетації під впливом комплексу чинників
кількість рослин ячменю озимого поступово зменшувалась протягом всіх
етапів органогенезу і найнижчого значення (189–279 шт/м2) набула у фазі
повної стиглості (табл. 4.7).
Також результати наших спостережень свідчать, що у фазу повної
стиглості, при проведенні порівняльного аналізу густоти посіву залежно від
строків сівби та норм висіву насіння, найбільша кількість рослин (248–
279 шт./м2) спостерігалася при сівбі ячменю озимого 30 вересня. Значно
менша кількість рослин була відмічена як за раннього, так і за пізнього
строків сівби (20 вересня та 20 жовтня), на 12,2–12,5 % та 21,5–24,0 %
відповідно.
Облік густоти стояння рослин у різні фази їх росту і розвитку у
варіантах із нормами висіву від 4,5 до 6,0 млн. шт/га схожого насіння
свідчить, що незалежно від строку сівби, при збільшенні норми висіву
зростає кількість рослин на одиниці площі, незалежно від фази розвитку.
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Таблиця 4.7
Динаміка густоти рослин ячменю озимого (шт./м2) залежно від строків
сівби та норм висіву, 2016–2019 рр.
Строки
сівби

20
вересня

30
вересня

10 жовтня

20 жовтня

Норми
висіву
насіння,
млн.шт/га
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0

Фази розвитку
весняне
кущіння

вихід в
трубку

колосіння

повна
стиглість

345
383
413
445
354
391
427
461
328
363
391
424
310
343
372
398

271
297
322
346
295
327
356
382
287
320
343
370
255
280
305
331

233
255
276
296
255
281
306
329
247
274
295
317
219
240
262
276

217
227
235
245
248
263
270
279
220
236
246
254
189
198
212
219

Причому, на загущених посівах, гине більший відсоток рослин
протягом весняно-літньої вегетації. Це свідчить про те, що в загущених
посівах підвищується конкуренція рослин за фактори життя, насамперед
воду, поживні речовини та світло, що в свою чергу, призводить до
саморегуляції густоти посіву, у кожній фазі розвитку ячменю озимого. Так,
при сівбі 20 вересня та 20 жовтня, збільшення норми висіву насіння з 4,5 до
6,0 млн. шт/га призводило до збільшення кількості загиблих рослин на 6–8 %,
а за сівби 30 вересня кількість загиблих рослин збільшувалася до 9 %.
Аналізуючи зменшення густоти стояння рослин, тобто зрідження
посівів ячменю озимого в результаті загибелі рослин, протягом весняно-
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літньої вегетації, можна зробити висновок, що цей процес відбувався
постійно на всіх фазах розвитку.
Експериментальні дані підрахунку густоти стояння рослин, який
проводили в досліді протягом вегетаційного періоду, свідчать про те, що
біологічна стійкість рослин (виживаність) залежала від технологічних
заходів, що досліджувалися.
Виявлено, вплив строків сівби на виживаність рослин ячменю
озимого (рис. 4.2).
70
68

Виживаність рослин, %

70
68
66
64

62
60

62
60
58
56
54
20 вересня

30 вересня
10 жовтня
Строки сівби

20 жовтня

Рис. 4.2 Виживаність рослин ячменю озимого за період весняно-літньої
вегетації залежно від строків сівби при нормі висіву 4,5 млн.шт/га,
2017–2019 рр.
Так, в середньому за роки проведення

досліджень, найвища

виживаність рослин за період весняно-літньої вегетації була відмічена за
сівби 30 вересня з нормою висіву насіння 4,5 млн. шт/га, яка становила 70 %.
При сівбі 10 жовтня виживаність рослин зменшувалась на 2 %, тоді як
зміщення строку сівби, як в сторону більш раннього (20 вересня), так і в
сторону більш пізнього (20 жовтня) призводило до зменшення виживаності
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на 8 та 9 % відповідно.
Густота посівів, також суттєво впливала на виживаність рослин.
Збільшення норм висіву насіння, незалежно від строків сівби, призводило до
зниження

рівня

виживання

рослин.

Так,

найбільшою

виживаністю

відрізнялись посіви, де сівбу ячменю озимого проводили з меншими
нормами висіву (4,5 млн. шт/га), а загущення посівів призводило до
зменшення виживаності рослин (рис. 4.3).

Виживаність рослин, %

70
68

70
68

64

66

64

61

62
60
58
56
4,5

5,0
5,5
Норми висіву насіння, млн.шт/га

6,0

Рис. 4.3 Виживаність рослин ячменю озимого за період весняно-літньої
вегетації залежно від норм висіву за сівби 30 вересня,
2017–2019 рр.
Так, при нормі висіву насіння 4,5 млн.шт/га за сівби 30 вересня
відмічено найвищий рівень виживання рослин ячменю озимого, який в
середньому за роки досліджень, складав 70 %, загущення посівів призводило
до зменшення виживаності до 61 %.
Таким чином, для отримання високого рівня врожаю ячменю озимого,
посіви повинні мати оптимальну густоту стояння рослин на одиниці площі,
саме строки сівби та норми висіву забезпечують необхідну виживаність рослин,
для формування високих рівнів врожаю.
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4.3

Формування

площі

листкової

поверхні

посівів

та

їх

фотосинтетична діяльність
Основою формування вегетативних та генеративних органів рослин, а
також забезпечення кількісних та якісних параметрів врожаю ячменю
озимого є фотосинтез, інтенсивність якого суттєво залежить від площі
асиміляційної поверхні листків культури. Розміри асиміляційної поверхні
листя ячменю озимого знаходяться, як правило, в залежності від умов
вирощування рослин [250].
Саме від величини листкової поверхні і тривалості активної діяльності
листків, залежить інтенсивність фотосинтезу та, відповідно, і накопичення
рослинами органічної сухої речовини.
Листкова поверхня – це основний орган фотосинтезу. Загальна площа
асиміляційної поверхні знаходиться в прямій залежності від загального
розвитку надземної маси рослин. За даними А. А. Ничипоровича [251]
оптимальними за динамікою наростання листкової поверхні є посіви озимих
культур, в яких площа листків сягає від 30 до 45 тис. м2/га і як найдовше
знаходиться в активному фізіологічному стані.
З появою у сільськогосподарському виробництві нових, більш
інтенсивних сортів пшениці озимої дослідженнями було встановлено більшу
оптимальну площу листків – у межах 50–60 тис. м2 /га.
Вивчення динаміки формування листкової поверхні ячменю озимого
показало, що його площа змінювалася впродовж вегетації рослин, як під
впливом досліджуваних технологічних елементів, так і від погодних умов за
роки проведення досліджень.
Аналіз результатів досліджень свідчить, що площа листкової поверхні
суттєво залежала від строків сівби та норм висіву насіння.
На

загущених

посівах

листкова

поверхня

на

одну

рослину

зменшувалась. Зменшення асиміляційної поверхні рослин ячменю озимого
відбувається за рахунок зменшення розмірів листків, а не їх кількості. Разом з
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тим, слід зазначити, що інтенсивність кущіння при мінімальній нормі висіву
насіння призводить до формування додаткових листків на бокових пагонах,
але при цьому зменшуються їх лінійні розміри.
Так, у середньому за роки досліджень, аналіз даних листової поверхні у
фазу весняного кущіння за сівби 30 вересня з нормами висіву насіння 5,0 та
5,5 млн. шт/га, була відмічена найвища площа фотосинтетичного апарату
рослин, 17,3 та 17,8 тис. м2/га, відповідно. Сівба, як в більш ранній строк (20
вересня), так і в більш пізній (10 жовтня) призводила до зменшення площі
листкової поверхні на 1 га на 10,0–12,0 % та 3,5–6,5%, відповідно (табл. 4.8).
Таблиця 4.8
Площа листкової поверхні ячменю озимого (тис.м2/га) залежно від
строків сівби та норм висіву насіння 2017–2019 рр.
Строки
сівби

20 вересня

30 вересня

10 жовтня

20 жовтня

Фази розвитку рослин

Норми
висіву
насіння,
млн. шт/га

весняне
кущіння

вихід у
трубку

колосіння

4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0

15,1
15,5
16,1
16,6
16,8
17,3
17,8
17,1
15,7
16,3
16,9
16,5
13,0
13,4
13,8
14,2

32,0
32,7
33,4
34,0
34,2
34,9
35,4
34,7
33,3
34,0
34,6
34,3
27,7
28,3
28,8
29,3

40,7
41,4
42,2
42,7
43,3
44,0
44,6
43,9
41,9
42,4
43,0
42,7
36,6
37,1
37,6
38,0

молочна
стиглість
зерна
25,5
26,1
27,0
27,5
28,1
28,8
29,3
28,5
26,5
27,2
27,9
27,6
23,1
23,6
24,1
24,5

Найменшою площа листкової поверхні рослин ячменю озимого була за
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сівби пізнього строку (20 жовтня) яка становила 13,0–14,2 тис. м2/га.
Пояснюється це тим, що рослини за оптимального строку сівби (30 вересня)
формували більшу кількість листків порівняно з раннім (20 вересня) та пізнім
(10 жовтня) строками сівби, що, в свою чергу, призводило до збільшення
сумарної площі листкової поверхні.
Також було відмічено, вплив густоти стояння рослин на формування
площі листкової поверхні. Так, при сівбі 30 вересня, як збільшення, так і
зменшення густоти стояння рослин за рахунок висіву 4,5 та 6,0 млн.шт/га
схожих насінин призводило до зменшення площі листкової поверхні
порівняно з нормою 5,0 млн. шт/га. на 2,9 та 1,2 %, відповідно.
Аналогічна тенденція формування площі листкової поверхні, залежно
від строків сівби та норм висіву насіння, зберігалася протягом усього
весняно-літнього періоду вегетації.
За результатами аналізу досліджень, встановлено, що на збільшення
площі листкової поверхні також впливали фази розвитку рослин ячменю
озимого. Так, на початку вегетації вона зростала повільно і максимуму
досягла у фазі колосіння і залежно від факторів, що вивчались становила
36,6–44,6 тис. м2/га, після чого знову поступово зменшувалася за рахунок
відмирання листків нижніх ярусів.
Отже, за результатами досліджень можна стверджувати, що строки
сівби та норми висіву насіння є потужним фактором впливу на формування
площі листкової поверхні, що сприяє підвищенню продуктивності рослин
ячменю озимого.
Більш комплексною, порівняно з площею листкової поверхні,
характеристикою асимілюючого апарату ячменю озимого є фотосинтетичний
потенціал посіву [252, 253]. Цей показник отримують шляхом додавання
величин площі листкової поверхні, яка брала участь у фотосинтезі за певний
період вегетації, а їх сума по міжфазних періодах становить сумарний
фотосинтетичний потенціал посіву (СФПП).
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Підвищення фотосинтетичного потенціалу забезпечується не тільки
збільшенням листкової поверхні, а й відносно тривалішим періодом її
роботи. Посіви з фотосинтетичним потенціалом у межах 3–4 млн. м²діб/га
можуть забезпечити врожайність 8,0 т/га, а в 2 млн. м² діб/га – лише 5,0 т/га
[254].
Тому, фотосинтетичний потенціал посіву (ФПП) і площа листкової
поверхні тісно пов’язані між собою. Дослідженнями встановлено, що
фотосинтетичний потенціал, який був сформований у весняно-літній період
вегетації мав достовірний зв'язок з урожайністю ячменю озимого. Результати
досліджень дозволяють стверджувати, що строки сівби, та гідротермічні умови,
що складались впродовж всього періоду вегетації культури суттєво впливали на
величину фотосинтетичного потенціалу посіву (ФПП), яка характеризується
тривалістю асимілюючої роботи листкової поверхні ячменю озимого
(рис. 4.4).

Фотосинтетичний потенціал,
млн. м2 діб/га

2,5

2,03

1,96

1,83

1,67

2
1,5
1

0,5
0
20 вересня

30 вересня

10 жовтня

20 жовтня

Строки сівби
Рис. 4.4 Фотосинтетичний потенціал посівів ячменю озимого за період
весняне кущіння – колосіння залежно від строків сівби при нормі висіву
5,0 млн.шт./га, 2017–2019 рр.
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У середньому за 2017–2019 рр., найбільше значення показника
фотосинтетичного потенціалу було відмічено у посівах, за сівби 30 вересня
та 10 жовтня (2,03; 1,96 млн.м2діб/га), дещо меншою його величина була за
сівби 20 жовтня – 1,67 млн.м2діб/га.
Але, сама по собі величина фотосинтетичного потенціалу ще не
говорить у повній мірі про продуктивність фотосинтезу, через те, що, при
розрахунку цього показника не враховується інтенсивність накопичення
сухої речовини в умовах вирощування рослин. У зв’язку з цим, для більш
повної

оцінки

фотосинтетичної

діяльності

рослин

пшениці

озимої

використовують показник чистої продуктивності фотосинтезу, який визначає
кількість сухої речовини, що утворюється в процесі фотосинтезу протягом
доби з розрахунку на 1 м² листя. Для злаків показник чистої продуктивності
фотосинтезу може бути в межах 5–6 г/м² за добу. Це означає, що один метр
листкової поверхні за добу в сприятливих умовах синтезує 5–6 г сухої
речовини. Задовільними є показники чистої продуктивності, які мають
значення в межах 3–4 г/м² за добу, хороші – 4–6, відмінні – понад 6 г сухої
речовини на 1 м² площі листків за добу.
Дослідженнями А. А Ничипоровича [228] визначено, що приріст сухої
речовини листової поверхні пшениці озимої на 1 м² за добу може коливатися
від 1,1 до 9,8 г залежно від фази розвитку рослин і агротехніки вирощування.
Величина показника чистої продуктивності фотосинтезу залежно від
прийомів вирощування що вивчались була різною (рис. 4.5).
Інтенсивність накопичення сухої речовини у рослин визначалась
шляхом розрахунку показника чистої продуктивності фотосинтезу за
період від весняного кущіння до фази колосіння ячменю озимого. У
середньому за роки проведення досліджень, порівнюючи вплив строків сівби
на інтенсивність добового приросту сухої речовини можливо констатувати, що
найменший приріст був у рослин раннього строку сівби, (20 вересня), і
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Чиста продуктивність фотосинтезу,
г/м2 за добу

збільшувався за оптимального та допустимо пізнього строку.

3

2,58

2,47

2,39

30 вересня

10 жовтня

20 жовтня

2,5
2

1,77

1,5
1
0,5
0
20 вересня

Строки сівби
Рис. 4.5 Чиста продуктивність фотосинтезу посівів ячменю озимого за
період від весняного кущіння до фази колосіння при сівбі 5,0 млн.шт./га,
2017-2019 рр.
Найбільшу чисту продуктивність фотосинтезу мали рослини ячменю
озимого, які висівали, 30 вересня, і становила 2,58 г/м2 на добу, дещо меншим
цей показник був за сівби 10 та 20 жовтня і становив 2,47 та 2,39 г/м2 на добу,
відповідно. Норми висіву насіння ячменю озимого теж істотно впливали на
цей показник. Встановлено, що за сівби у ранні строки (20 вересня) з нормою
висіву 5,0 млн. схожих насінин/га чиста продуктивність фотосинтезу була
найвищою. Збільшення норм висіву до 6,0 млн.шт/га, а також їх зменшення
до 4,5 призводило до зниження даного показника.
Отже, більш розвинутий фотосинтетичний апарат під час формування
та наливу зерна забезпечував вищу врожайність культури.
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РОЗДІЛ 5
УРОЖАЙНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ
5.1 Елементи продуктивності рослин ячменю озимого та їх варіювання
залежно від вивчаємих прийомів
Урожайність озимих зернових культур є завершальним етапом
складного процесу взаємодії біологічних і адаптивних властивостей рослин з
абіотичними, біотичними та технологічними факторами. Головною умовою
отримання високих і сталих за роками врожаїв зерна, а також поліпшення
показників якості зернової продукції є дотримання технологічного циклу
його вирощування, зокрема правильний вибір сорту, попередника, строків
сівби тощо. На рівень урожайності впливають щільність продуктивного
стеблостою та продуктивність колосу. Величина складових структури
врожаю ячменю озимого найбільш повно відображують вплив умов
вирощування рослин, та є достатньо мінливими, які зумовлюються світловим
і температурним режимами, вологозабезпеченістю ґрунту, ефективністю
системи захисту від бур’янів, хвороб та шкідників. Всі ці фактори
знаходяться в тісному та постійному взаємозв’язку. Вони визначають
інтенсивність росту і розвитку рослин на різних етапах вегетації, та, в
кінцевому рахунку, їх продуктивність.
Дослідженнями встановлено значний вплив погодних умов на ступінь
вираження елементів продуктивності. Посушливі умови на фоні підвищення
температури повітря спричиняють скорочення міжфазних періодів росту
рослин та наливу зерна, що, в свою чергу, зумовлює зменшення його ваги, а
відповідно, і урожайності культури [147].
Суттєво впливали на реалізацію продуктивного потенціалу рослин в
посівах і поставлені на вивчення технологічні заходи, а саме строки сівби та
норми висіву насіння [255–258].
Гідротермічні умови протягом вегетаційних періодів в роки проведення
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досліджень відрізнялися між собою. Мінливість погодних умов в той чи
інший період розвитку рослин суттєво впливала на елементи продуктивності
різновікових рослин ячменю озимого. Також формування елементів
продуктивності суттєво залежало від строків сівби (табл. 5.1).
Таблиця 5.1
Елементи продуктивності рослин ячменю озимого залежно від строків
сівби та норм висіву насіння, 2017–2019 рр.
Строки
сівби

20
вересня

30
вересня

10
жовтня

20
жовтня

Норма
висіву
насіння,
(млн.шт/га)
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0

Кількість
продуктивних
стебел
(шт./м2)
352
378
385
409
401
435
444
451
357
379
394
408
338
350
381
392

Кількість у
колосі, (шт.)
колосків

зерен

15,5
15,3
15,0
14,8
16,7
16,5
16,4
16,1
16,2
16,0
15,7
15,3
14,5
14,3
13,9
13,6

32,6
32,0
31,5
30,9
34,1
33,6
33,3
32,8
33,2
32,6
32,1
31,9
28,3
27,8
27,3
26,9

Маса, (г)
зерна з
колосу
1,19
1,16
1,11
1,04
1,33
1,29
1,24
1,21
1,23
1,20
1,17
1,10
0,98
0,95
0,92
0,89

1000
зерен
36,4
35,8
35,2
34,5
38,9
38,4
37,1
36,5
37,0
36,8
36,4
35,1
34,7
34,1
33,5
32,9

Аналізуючи показники продуктивності колоса ячменю озимого,
встановлено, що найбільша кількість колосків та зерен у колосі формувалася
за сівби 30 вересня та 10 жовтня при нормі висіву насіння 4,5 млн.шт/га, які,
в середньому за роки досліджень, складали 16,7–16,2 та 34,1–33,2 відповідно.
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За сівби 20 вересня та 20 жовтня формувалася менша довжина колоса, а
відповідно і кількість колосків, що складала 14,8–15,5 та 13,6–14,5 шт.
залежно від норм висіву насіння. Також було відмічено, що в середньому за
роки досліджень збільшення норм висіву насіння з 4,5 до 6,0 млн.шт/га
призводило до зменшення кількості колосків.
За результатами проведених досліджень нами встановлено тенденцію
до зменшення всіх структурних показників із збільшенням норм висіву
насіння.
Одним з важливих структурних елементів, що суттєво впливає на
урожайність ячменю озимого, є продуктивність колоса, яка визначається
кількістю зерен та їх масою з одного колоса. Разом з тим їх кількість та
величина зумовлюється сприятливими умовами росту та розвитку рослин
ячменю озимого на початку третього етапу органогенезу, під час якого
формується зародок майбутнього колоса. Чим кращими для ячменю озимого
будуть в цей період умови вирощування і чим довше рослини будуть
перебувати на цьому етапі розвитку, тим більше формується сегментів і тим
довшим та з більшою кількістю колосків буде колос. А тому період від
початку відновлення весняної вегетації до фази виходу в трубку для рослин
ячменю озимого є відповідальним у формуванні озерненості колоса.
Отримані експериментальні дані свідчать, що найбільша кількість
колосків у колосі формувалась за сівби ячменю озимого на кінець вересня –
початок жовтня, а саме 30 вересня та 10 жовтня. Що стосується норм висіву
насіння, то суттєвого впливу на варіювання значень даного показника не
спостерігалося, а тому його величина в межах строку сівби, була незначною,
і в середньому становила 16,1–16,7 шт. на одну рослину за сівби 30 вересня, а
за сівби 10 жовтня – 15,3–16,2 шт. Разом з тим, найменша кількість колосків
у колосі рослин відмічалася у тих випадках, коли сівбу ячменю озимого
проводили у більш ранні та пізні строки – 20 вересня та 20 жовтня.
Відповідно до строку сівби це було в межах 14,8–15,5 та 13,6–14,5 шт. на
рослину.
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На формування величини врожаю ячменю озимого вирішальну роль
відіграють маса зерна з колосу та їх кількість. Нестача вологи в ґрунті після
цвітіння катастрофічно знижує кількість зерен у колосі, а в період наливу
зерна позначається на зниженні його маси.
Аналіз даних, одержаних в польових дослідах, показує, що строки
сівби та норми висіву насіння ячменю озимого по-різному впливали на
формування кількості зерен у колосі. Цей показник, як правило, залежав від
наявності вологи в ґрунті та температурного режиму. Найбільшу кількість
зерен у колосі (34,1–32,8 шт.) отримали за сівби 30 вересня. Дещо меншою їх
кількість було відмічена, де сівбу проводили 20 вересня та 10 жовтня, і,
залежно від норм висіву насіння, становила 32,6–30,9 та 28,3–26,9 шт.,
відповідно. Рослини більш пізнього строку сівби (20 жовтня) мали в
середньому 26,9–28,6 зерен у колосі, тобто різниця в кількості, порівняно із
сівбою за оптимального строку, становила близько 5,8 зерен. Отже, зміщення
строків сівби на більш пізній термін зменшувало кількість зерен, особливо
коли норма висіву насіння збільшувалася до 6,0 млн.шт/га. Так, за сівби
20 жовтня збільшення норм висіву з 4,5 до 6,0 млн.шт/га призводило до
зменшення

кількості

зерен

у

колосі.

У

дослідах

Darwinkel A.

прослідковувалась аналогічна тенденція, і сівба з запізненням призводила до
зменшення кількості зерен у колосі та їх масу, а також до зниження
врожайності [139].
Продуктивність колосу, ячменю озимого, передусім визначалася за
кількістю зерен з колосу та масою 1000 зерен.
Маса 1000 зерен є завершальним елементом у формуванні майбутнього
врожаю, у фазі наливу зерна. Величина цього показника значною мірою
залежить

від

густоти

вологозабезпечення

та

стояння

продуктивного

температурного

режиму

стеблостою,
в

цей

період,

умов
що

обумовлюється впливом факторів, що вивчалися (строком сівби та нормою
висіву насіння).
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Аналізуючи середні показники за роки проведення досліджень
встановлено, що найбільшу масу зерна з колосу та масу 1000 зерен
формували рослини ячменю озимого при сівбі 30 вересня за норми висіву
4,5 млн.шт/га схожого насіння і становили 1,33 та 38,9 г. Зміщення строків
сівби як в сторону ранніх, так і в сторону пізніх призводило до зменшення
цих показників. Так, за сівби 20 вересня та 20 жовтня маса зерна з колосу
зменшувалася до 1,19–1,04 та 0,98–0,89 г , а маса 1000 зерен до 36,4–34,5 та
34,7–32,9 г відповідно. Збільшення норм висіву насіння до 6,0 млн.шт/га
призводило до зменшення цих показників.
5.2 Урожайність ячменю озимого та якість зерна залежно від
строків сівби та норм висіву
Реалізація біологічного потенціалу озимих культур можлива лише за
умови оптимізації всіх агротехнічних заходів у конкретних ґрунтовокліматичних умовах, які б повною мірою відповідали біологічним вимогам
рослин та забезпечили високу продуктивність та якість врожаю [259]. В
цьому відношенні, як свідчать численні дослідження, проведені в різних
ґрунтово-кліматичних зонах, важливе місце належить строкам сівби та
нормам висіву насіння. Змінюючи строки сівби та норму висіву насіння,
можна впливати на ріст та розвиток рослин ячменю озимого, тим самим і на
послідуючу величину врожаю.
За час проведення досліджень погодні умови передпосівного періоду
осінньої та весняно-літнього періоду вегетації ячменю озимого дуже
різнилися. Що дозволило всебічно дослідити особливості сорту та визначити
оптимальні строки сівби та норми висіву, що гарантують максимально
можливу реалізацію генетичного потенціалу його в умовах північного Степу
України.
Отримані результати досліджень дають змогу стверджувати, що
фактори, які вивчалися, суттєво впливали на формування врожайності
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ячменю озимого. Особливо це стосується строків сівби, які по-різному
впливали на рівень врожаю (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
Урожайність ячменю озимого залежно від строків сівби та норм висіву
насіння, 2017–2019 рр.
Строки
сівби (А)

20
вересня

30
вересня

10
жовтня

20
жовтня
НІР05, т/га,

Норма
Урожайність за роками, (т/га)
висіву
насіння,
Середнє
(млн шт./га)
2017 р.
2018 р.
2019 р.
(В)
4,5
4,00
3,16
5,02
4,06
5,0
4,31
3,39
5,20
4,30
5,5
4,17
3,33
5,10
4,20
6,0
4,15
3,28
5,07
4,17
4,5
5,39
4,38
5,95
5,24
5,0
5,65
4,56
6,36
5,52
5,5
5,50
4,51
6,20
5,40
6,0
5,41
4,45
5,99
5,28
4,5
4,21
3,47
5,16
4,28
5,0
4,56
3,52
5,31
4,46
5,5
4,63
3,54
5,49
4,55
6,0
4,32
3,49
5,17
4,33
4,5
3,07
2,39
4,15
3,20
5,0
3,11
2,41
4,29
3,27
5,5
3,20
2,78
4,37
3,45
6,0
3,14
2,50
4,32
3,32
для фактора А – 0,04–0,15; для фактора В – 0,02–0,12; для

факторів АВ – 0,04–0,25;
Так, в середньому за 2017–2019 рр., починаючи з сівби 30 вересня,
просліджувалась тенденція до зменшення рівня врожайності по мірі
зміщення строків сівби в бік пізніх. Якщо за сівби в оптимальний строк
(30 вересня), який забезпечив найвищий показник врожайності з нормою
висіву насіння 5,0 млн.шт/га урожай зерна, становив 5,52 т/га, то при сівбі 20
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жовтня він зменшувався до 3,27 т/га. Тобто різниця в урожаї за пізнього
строку сівби в порівнянні з оптимальним становила 40,7%.
За раннього строку сівби (20 вересня) при аналогічній нормі висіву
(5,0 млн.шт/га) урожайність порівняно з оптимальним строком (30 вересня)
зменшувалася на 22,1 %.
Таку різницю у рівні урожайності різновікових рослин ячменю озимого
можна пояснити тим, що за ранніх строків сівби, навіть в роки з достатніми
запасами продуктивної вологи в ґрунті, вони більше пошкоджувалися в
зимовий період та мали знижену регенераційну здатність, ніж рослини за
оптимального строку сівби. У пошкоджених взимку рослин, особливо в разі
несприятливих умов впродовж весняного періоду, порушується процес
формування репродуктивних органів і утворювалася менша кількість
продуктивних стебел. У період наливу зерна ослаблені рослини зазнавали
впливу посух, суховіїв, що призводило до зниження загального рівня
продуктивності.
За пізніх строків сівби рослини входили в зиму зі слаборозвиненою
кореневою системою та надземною вегетативною масою, що також
призводило до їх пошкодження в період зимівлі, та зумовлювало зниження
продуктивності рослин та врожаю.
Величина врожайності ячменю озимого, дещо різнилася під впливом
різних норм висіву насіння. Так, за сівби 30 вересня найбільш продуктивним
виявився варіант з нормою висіву 5,0 млн.шт/га – 5,52 т/га, при зменшені до
4,5 та збільшені її до 6,0 млн.шт/га відмічалося незначне зниження врожаю,
тоді як у дослідженнях Fukai S. [153] збільшення висіяного насіння на
одиниці площі не мало вплив на урожайність.
При зміщені строків сівби в сторону більш пізніх, найбільш
продуктивними виявилися варіанти з нормою висіву насіння 5,5 млн.шт/га.
Так, зменшення норми висіву насіння до 4,5 млн.шт/га призводило до
зниження врожаю на 0,27 т/га за сівби 10 жовтня та на 0,25 т/га – за сівби 20
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жовтня, а підвищення її до 6,0 млн.шт/га – на 0,22 та 0,13 т/га, відповідно. На
рівень врожайності ячменю озимого також впливали і погодні умови, які
склалися за роки досліджень. Так, період весняно-літньої вегетації у 2019
році був більш сприятливим для росту та розвитку рослин ячменю озимого, а
рівень врожайності виявився найвищим в порівняні з іншими роками
досліджень і складав 4,32–6,36 т/га, залежно від факторів що вивчались.
Отже,

за

отриманими

результатами

проведених

досліджень

встановлено, що на формування високої продуктивності рослин ячменю
озимого найбільший вплив мали строки сівби і дещо менший – норми висіву
насіння.
Таким чином, в умовах північної частини Степу України, за
розміщення ячменю озимого після соняшника, в середньому за роки
проведення досліджень, найвища врожайність формувалася за сівби 30
вересня з нормою висіву насіння 5,0 млн.шт/га і складала 5,52 т/га.
Зерно містить багато необхідних речовин, яке задовольняє потреби
людини та тварин. Ячмінь озимий використовується на корм худобі, для
виробництва

круп

та

у

пивоварній

промисловості.

Він

краще

перетравлюється тваринами, ніж овес, а також наявність ячменю в складі
збалансованих комбікормів сприяє підвищенню витривалості великої рогатої
худоби.
Якість зерна ячменю озимого визначається дією двох груп факторів –
агрокліматичними умовами і прийомами вирощування. Отже задача аграрної
науки полягає у стійкому підвищенні урожайності та якості продукції. Цього
можна досягти по-перше, завдяки повній реалізації адаптивного потенціалу
сорту, по-друге – за рахунок технологічних прийомів вирощування: строки
сівби, норми висіву.
Кліматичні умови є одним із важливих факторів, що впливають на
хімічний склад зерна культури. На вміст білка і крохмалю в зерні, головним

129

чином, впливали кліматичні фактори, такі як вологість ґрунту та температура
повітря на час дозрівання зерна.
Як, стверджує І. М. Коданьов [260], в посушливі роки з підвищеним
температурним режимом, зерно формувалося з підвищеним вмістом білка,
натомість вміст крохмалю був відносно низьким, і, навпаки, з підвищенням
вологості

ґрунту

та

зниженням

температури

повітря

крохмальність

збільшувалася, а білковість зменшувалася. На його думку, пояснюється це
тим, що в посушливих умовах гальмується відтік речовин з вегетативних
органів рослин в зерно, що і призводить до більш високого вмісту в зерні
білка і зменшення крохмалю. У роки з підвищеною вологістю ґрунту вміст
білка в зерні зменшується і пояснюється це зниженням концентрації
ґрунтового розчину, що уповільнює проникнення азоту в рослину, внаслідок
чого вміст білка зменшувався, а крохмалю збільшувався.
Г. П. Жемела [261] також стверджував, що між вмістом білка та
крохмалю в зерні ячменю існує певний взаємозв’язок. В посушливі роки
спостерігається скорочення вегетаційного періоду рослин ячменю, що
призводить до підвищення вмісту білкових речовин в зерні з одночасним
зменшенням кількості крохмалю.
Аналіз отриманих результатів свідчить, що, в середньому за роки
досліджень, показники якості зерна ячменю озимого різнилися під впливом
строків сівби та норм висіву (рис. 5.1).
Так, у середньому за роки проведення досліджень за раннього строку
сівби (20 вересня) на ділянках з оптимальною нормою висіву насіння
(5,0 млн.шт/га) вміст білка в зерні складав 8,1 %, а крохмалю – 56,1 %. При
зміщенні строків сівби від раннього в сторону пізнього спостерігалася
тенденція до збільшення вмісту білка в зерні ячменю озимого.
Так, за сівби 20 жовтня зерно формувалося з найбільшим вмістом
білка 9,4 %. Натомість вміст крохмалю в зерні, навпаки, зменшувався,
порівняно з раннім строком сівби (20 вересня) на 4,5 %.
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Рис. 5.1 Вплив строків сівби на якість зерна ячменю озимого за норми
висіву 5,0 млн.шт/га, 2017–2019 рр.
На нашу думку, збільшений відсоток білка за пізніх строків сівби
(20 жовтня) пояснюється тим, що формування зерна відбувалося за цих
строків в період більш високих температур і зниження вологості ґрунту.
Якість зерна ячменю озимого характеризується окрім вмісту білка та
крохмалю, ще і його натурою. Натурна маса зерна пов’язана з виповненістю
зерна і його масою. Виповненість зерна, перед усім, залежить від умов
періоду наливу зерна. Тобто, якщо налив проходив за оптимального
температурного режиму та достатній вологозабезпеченості, виповненість
буде кращою, і, навпаки.
Результати досліджень свідчать, що натурна маса зерна значно
змінювалася залежно від строків сівби. Так, найвищою (637 г/л) натура зерна
була за сівби 30 вересня. За сівби 20 вересня та 10 жовтня вона була дещо
меншою і становила 624–628 г/л. Тоді, як при сівбі 20 жовтня формувалася
найменша натурна маса зерна – 617 г/л.
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З результатів досліджень видно, що загущення посівів призводить до
незначного зниження відсотку вмісту білка в зерні (рис. 5.2).
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Рис. 5.2 Вплив норми висіву на якість зерна ячменю озимого за сівби
30 вересня, 2017–2019 рр.
Так, на ділянках з нормою висіву насіння 4,5 млн.шт/га вміст білку в
зерні був на рівні 8,5%, тоді, як доведення норми до 6,0 млн.шт/га
призводило до його не значного зниження. Також по мірі загущення посівів
відмічалося незначне зниження натурної маси зерна.
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РОЗДІЛ 6
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ
ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ
НАСІННЯ
Зернова галузь України, забезпечуючи стабільне постачання населення
країни хлібом та хлібобулочними виробами, а також сировиною для
промислової переробки та кормами для галузі тваринництва, у реаліях
сучасності є одним із найефективніших стратегічних напрямів національної
економіки. Саме зерно і продукти його переробки є міцним фундаментом не
тільки продовольчої, а й національної безпеки країни.
В умовах нестабільних цін на матеріальні ресурси у аграрному секторі
економіки важливого значення набуває розробка і впровадження у
виробництво сучасних високоефективних технологій вирощування ячменю
озимого. Основним вимогам, яким вони мають відповідати з метою
максимальної адаптації до умов сучасного аграрного ринку, – істотне
підвищення зернової продуктивності культури, зниження собівартості та
підвищення рентабельності виробництва зерна.
На сучасному етапі розвитку аграрного сектора України вирощування
сільськогосподарських культур, зокрема, ячменю озимого після соняшника, є
досить поширеним фактом у степовому регіоні України. Технологічні
аспекти одержання якісного зерна після цього попередника є достатньо
енергоємними,

вимагають

проведення

цілого

комплексу

додаткових

операцій. Одним із шляхів, який сприяє зменшенню матеріальних і трудових
витрат, а також забезпечує одержання максимального чистого прибутку є
збільшення урожайності культури. Розробка нових та удосконалення
існуючих технологічних прийомів вирощування ячменю озимого сприяють
цьому та дозволяють отримати зерно високої якості.
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Оптимізація технології вирощування ячменю озимого є актуальним
заходом, оскільки дозволяє суттєво збільшити валові збір зерна в умовах
зони Степу – у найбільш сприятливому за гідротермічними умовами для
одержання високоякісного врожаю.
Строки сівби та норми висіву насіння в період вегетації ячменю
озимого є важливими у підвищенні врожаю та якості зерна культури. Більш
того, вказані прийоми технології не пов’язані з додатковими витратами.
Визначення оптимальних строків сівби та норм висіву ячменю озимого за
розміщення його після соняшника дозволяє частково вирішити поставлені
перед сільськогосподарськими товаровиробниками завдання, а саме –
збільшення валової продукції з мінімальними затратами трудових і
матеріальних ресурсів.
З метою визначення найбільш економічно вигідних агротехнічних
прийомів виробництва зерна при розміщенні посівів ячменю озимого після
соняшнику нами проведена економічна оцінка його вирощування після
зазначеного попередника в різні строки сівби з різними нормами висіву.
Для економічної оцінки використовували загальноприйняті методики,
які дозволяють оцінити технології за рівнем урожайності, собівартості
виробництва одиниці продукції, прибутковості гектара посівної площі та
рівнем рентабельності, розроблені в ДУ Інституті зернових культур, ННЦ
"Інституті аграрної економіки" та інших науково-дослідних установах НААН
[230–232].
У процесі розрахунку за основні критерії були прийняті: рівень
собівартості одиниці продукції (1 т зерна), умовно-чистий дохід з 1 га, а
також рівень рентабельності або окупності матеріально-грошових витрат на
вирощування культури.
В останні роки собівартість зерна ячменю озимого через різке
підвищення цін на паливо, сільськогосподарську техніку, добрива та
пестициди неухильно зростає. В умовах нестачі коштів у господарствах
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необхідно визначити найбільш раціональні шляхи одержання прибутку від
вирощування ячменю озимого при мінімальних витратах.
Підвищення рентабельності виробництва залежить від собівартості і
ціни на продукцію, а ціна – від якості товару. Чим краща якість, тим вищі
ціна реалізації, сума прибутку і рівень рентабельності, а отже і вища
ефективність виробництва.
Економічний аналіз ефективності вирощування ячменю озимого після
соняшника передбачав обов’язкове врахування витрат на закупівлю і
транспортування насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, загальних
виробничих витрат та затрат на збирання і післязбиральну доробку зерна
згідно середньозважених цін маркетингового 2019 року для виробничих умов
степової зони.
Розрахунок вартості продукції передбачав використання закупівельних
цін зерна ячменю озимого на період проведення розрахунків станом на
вересень 2019 року. Закупівельна ціна однієї тонни зерна ячменю озимого
становила 4230 грн.
Сівба ячменю озимого як за раннього, так і за пізнього строків сівби
призводила до значного зниження економічної ефективності.
У середньому за роки проведення досліджень (2017–2019 рр.),
найкращі економічні результати при вирощуванні ячменю озимого були
отримані у варіантах, де його висівали 30 вересня. За цього строку сівби
сформувалася найвища врожайність зерна на рівні 5,28–5,52 т/га за рівня
рентабельності 71,6–82,6 %.
Найнижча окупність витрат на вирощування ячменю озимого по
непаровому попереднику була отримана по всіх варіантах досліду за сівби
20 жовтня. Рівень рентабельності виробництва зерна за цього строку сівби
був мінімальним і коливався в межах 16,1–21,7 % залежно від норми висіву
насіння (табл. 6.1).
Прибуток за цього строку сівби становив 1946–2604 грн/га, що на
3198–3367 грн/га менше у порівнянні з варіантами за сівби наприкінці другої
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декади вересня. Натомість величина цього показника за сівби 30 вересня була
максимальною і коливалась в межах 9321–10562 грн/га залежно від норм
висіву насіння.
Таблиця 6.1
Економічна ефективність вирощування ячменю озимого
залежно від строків сівби та норм висіву насіння, 2017–2019 рр.

Строки
сівби

20
вересня

30
вересня

10
жовтня

20
жовтня

Норма
висіву
насіння,
млн.
шт/га
4,5

Урожай
ність,
т/га
4,06

Собіварт
Витрати
ість
на 1 га,
1т
грн
зерна,
грн
11937
2940

5237

Рівень
рентабельності,
%
43,9

Чистий
дохід
на 1 га,
грн

5,0

4,30

12218

2841

5971

48,9

5,5

4,20

12340

2938

5426

44,0

6,0

4,17

12495

2996

5144

41,2

4,5

5,24

12488

2383

9677

77,5

5,0

5,52

12787
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5,5

5,40
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4,28

12040
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5,5
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6743
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6,0

4,33
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45,7

4,5

3,20

11535

3605
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17,3

5,0

3,27
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2095

17,9

5,5

3,45

11990

3475

2604

21,7

6,0

3,32

12098

3644

1946

16,1

Собівартість ячменю озимого за пізнього строку сівби (20 жовтня) у
варіантах, де сівбу проводили з нормою 5,0 млн. шт.га, перевищувала цей
показник у аналогічному варіанті за оптимального строку сівби (30 вересня)
на 1272 грн. Різниця у рівні рентабельності при цьому на вищезазначених

136

варіантах становила 64,7 в.п.
Аналізуючи економічні показники при вирощуванні ячменю озимого
після соняшника з застосуванням технологічних прийомів що вивчались в
умовах північної частини Степу України, можна зазначити, що найбільш
ефективною, з економічної точки зору, є сівба наприкінці вересня
(30 вересня) з нормою висіву насіння 5,0 млн. шт/га, що забезпечує
одержання врожайності на рівні 5,52 т/га та чистого доходу 10562 грн/га при
рентабельності 82,6 %. Собівартість вирощеної тонни зерна ячменю озимого
становила 2317 грн/т.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове
вирішення наукових питань, що полягає в оптимізації та удосконаленні
технологічних заходів вирощування ячменю озимого після соняшника в
північній частині Степу України, шляхом встановлення оптимальних строків
сівби та норм висіву насіння з метою підвищення урожайності та поліпшення
показників якості зерна.
1. Польова схожість насіння залежала від строків сівби. Найбільшою
вона була за сівби 20 та 30 вересня і залежно від норм висіву насіння,
становила 79,7–81,8 % та 82,9–84,6 % відповідно. Сівба у пізній строк (10 та
20 жовтня) призводила до зменшення схожості насіння на 5,5–5,6 та 7,9–8,6%
порівняно з оптимальним строком сівби (30 вересня).
2. Строки сівби значно впливали на морфологічні показники рослин
ячменю озимого. Так, на час припинення осінньої вегетації найбільшу висоту
рослин (16,9–15,8 см), кількість пагонів (3,2–3,7 шт./рослину) та кількість
вузлових коренів (2,4–3,1 шт./рослину) формували посіви за сівби 20 вересня.
За сівби 30 вересня рослини ячменю озимого мали дещо менший ступінь
розвитку, а за сівби 20 жовтня рослини у посівах значно відставали в
розвитку і входили в зиму взагалі не утворивши вузла кущіння та вузлових
коренів.
3. За результатами лабораторних аналізів встановлено, що різновікові
рослини ячменю озимого на час припинення осінньої вегетації накопичували
неоднакову кількість розчинних вуглеводів. Найбільшу кількість вуглеводів,
у вузлах кущіння, на час припинення вегетації накопичували рослини за
сівби 20 та 30 вересня – 29,0–29,9 та 30,2–31,1 %, зміщення строків сівби в
сторону пізніх призводило до накопичення нижчого відсотку цукрів. Така ж
тенденція спостерігалася і стосовно витрат розчинних вуглеводів протягом
зимового періоду.
4. Найбільша виживаність рослин за період зимівлі була відмічена за
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сівби 30 вересня та 10 жовтня і становила – 98–96 %. За ранньої сівби
(20 вересня) виживаність рослин зменшувалась на 2,0 %, а за пізньої сівби
(20 жовтня) – на 4,0 %.
5.

Встановлено,

що

максимальне

сумарне

водоспоживання

спостерігалося при сівбі 20 вересня, і залежно від норм висіву насіння
становило

3135-3173 м3/га. Найбільш раціональне

витрачання

вологи

(571 м3/т), на формування одиниці врожаю відмічено у рослин ячменю
озимого за сівби 30 вересня з нормою висіву 5,0 млн.шт/га, натомість,
найвищий коефіцієнт водоспоживання відмічено при сівбі 20 жовтня, який
залежно від норм висіву насіння складав 901-963 м3/т.
6. Дослідженнями встановлено, що найбільшу абсолютно суху масу
100 рослин на 1м2 формували посіви ячменю озимого в період фази
колосіння, яка залежно від вивчаємих прийомів становила 187,3-673,3 г/м2.
Найвищий цей показник було відмічено при сівбі 20 вересня на загущених
посівах з нормою висіву насіння (6,0 млн.шт/га), який складав 673,3 г/м 2,
зменшення норм висіву до 4,5 млн.шт/га призводило до зменшення даного
показника на 12,1 %.
7. Встановлено, що найбільший фотосинтетичний потенціал (2,03;
1,96 млн.м2діб/га) посіви ячменю озимого формували за сівби 30 вересня та
10 жовтня, дещо меншою величина цього показника була за сівби 20 жовтня
– 1,67 млн.м2діб/га.
8. Дослідженнями встановлено, що елементи структури врожаю
варіювали залежно від умов вирощування. Так, найбільша озерненість колоса
(34,1 шт.), маса зерна з колосу (1,33 г) та маса 1000 зерен (38,9 г) була за
сівби 30 вересня з нормою висіву насіння 4,5 млн. шт/га. Збільшення норми
висіву до 6,0 млн призводило до зменшення кількості зерен з колоса на
1,3 шт., маси зерна з колосу – на 0,12 г, а маси 1000 зерен – на 2,4 г.
Запізнення з сівбою також призводило до зменшення структурних
показників. Так, за сівби 20 жовтня ці показники становили – 28,3 шт. зерен з
колоса; 0,98 г та 34,7 г відповідно, або на 17,0; 26,3 та 10,8 % менше
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порівняно з сівбою 30 вересня.
9. Строки сівби та норми висіву насіння суттєво впливали на
формування урожайності ячменю озимого. У середньому за роки досліджень,
найвищу врожайність, 5,52 т/га, було відмічено за сівби 30 вересня з нормою
висіву насіння – 5,0 млн.шт/га. Сівба за підвищених норм висіву насіння
призводила до зниження врожайності. За раннього строку сівби (20 вересня)
та за пізнього (20 жовтня) з аналогічною нормою вона складала 4,30 та
3,27 т/га, що на 22,1 та 40,8 % менше порівняно з врожаєм за сівби
30 вересня.
10. Зерно з найвищим вмістом білка (9,4 %) формувалося за сівби
20 жовтня, тоді, як вміст крохмалю в зерні, навпаки, зменшувався порівняно
з раннім строком сівби (20 вересня) – на 4,5 %.
11. Сівба ячменю озимого за сівби 30 вересня після соняшника з
нормою висіву насіння 5,0 млн. шт/га забезпечує врожайність зерна на рівні
5,52 т/га та 10562 грн/га чистого доходу при рівні рентабельності 82,6 % та
собівартості 2317 грн/т.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
В умовах північної частини Степу України на чорноземах звичайних
важкосуглинкових вирощування ячменю озимого після соняшника слід
проводити за технологією, що передбачає сівбу наприкінці вересня (30.09) з
нормою висіву 5,0 млн шт./га схожих насінин, що забезпечує урожайність
зерна на рівні 5,52 т/га і отримання 10562 грн/га чистого прибутку при рівні
рентабельності 82,6 %.
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Додаток А
Затверджую:
Директор ДП ДГ «Дніпро
ДУ ІЗК НААН України
____________ Овсюк О. Ф
« 17 » вересня 2020 р.
АКТ

виробничої перевірки наукової роботи
1. Найменування наукової установи. Державне підприємство Дослідне
господарство «Дніпро» ДУ Інституту зернових культур НААН
України.
2. Найменування НДР, що проходить виробничу перевірку. Формування
зернової продуктивності ячменю озимого залежно від умов вирощування в
північному Степу України.
3. Автор закінченої НДР. Завалипіч Наталя Олександрівна, здобувач
наукового ступеня доктора філософії.
4. Виробничу перевірку проводили в умовах виробництва Державне
підприємство Дослідне господарство «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України
Дніпропетровського району Дніпропетровської області.
5. Відповідальний за виробничу перевірку – здобувач наукового ступеня
доктора філософії Завалипіч Н. О., головний агроном Морозов С. І.
6. Умови, об’єм і строки проведення перевірки. Попередник – соняшник; строк
сівби 30 вересня норма висіву 5,0 млн.шт/га. Ячмінь озимий – Дев’ятий вал, 20 га,
2020 рік.
Схема досліду і результати перевірки.
Строки сівби

Показники
Урожайність, т/га
Вартість продукції,
грн./га
Виробничі витрати
всього, грн./га
Собівартість 1 т зерна,
грн.
Прибуток на 1 га
Рентабельність, %

20 вересня
4,34

30 вересня
5,10

10 жовтня
4,03

20 жовтня
3,32

21696

25495

20146

16597

11510

11897

11353

10992

2652

2333

2817

3311

10186
88,5

13598
114,3

8793
77,5

5605
51,0

Відповідальні за перевірку:
здобувач наукового ступеня
Головний агроном ДП ДГ «Дніпро»

______________Н.О. Завалипіч
________________С. І. Морозов
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Додаток Б
АКТ

впровадження закінченої наукової роботи
від 21 жовтня 2020 року
1. Місце впровадження: ДП ДГ «Дніпро» ДУ інститут зернових культур
НААН
2. Назва впровадженого заходу. Формування зернової продуктивності
ячменю озимого залежно від строків сівби та норм висіву насіння після
соняшника в північному Степу України.
3. Якою науково-дослідною установою прийнято рішення рекомендувати
до впровадження: ДУ Інституту зернових культур НААН України, протокол
№ 5 від 16 квітня 2019 р.
4. Коли і ким було прийняте рішення про впровадження: 2019-2020 рр.,
науково-методичною радою ДУ Інституту зернових культур НААН України,
протокол № 5 від 16 квітня 2019 р.
5. Об’єм впровадження: 150 га.
6. Умови вирощування. Ґрунти – чорноземи звичайні малогумусні
середньосуглинкові. Річна сума опадів – 415,3 мм. Строк сівби – 30 вересня,
норма висіву – 5 млн шт./га, попередник – соняшник
7. З яким контролем проводилась порівняльна оцінка впроваджуваної
розробки: з рекомендованою технологією вирощування ячменю озимого на
зерно. Сівба в жовтні з нормою висіву 6,0 млн шт./га схожого насіння.
8. Оцінка результатів впровадження: Сівба ячменю озимого після
соняшника на при кінці вересня нормою 5,0 млн шт./га забезпечило приріст
урожайності 0,43 т/га.
9. Фактичний економічний ефект при впровадженні склав 4177 грн./га.
10. Відповідальні виконавці: від ДП ДГ «Дніпро» – головний агроном
Морозов С. І.; від наукової установи – здобувач наукового ступеня
Завалипіч Н. О.

Підписи:
____________ Морозов С. І.

М.П.
____________ Завалипіч Н.О.
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Додаток В
Вміст і витрати вуглеводів рослинами ячменю озимого за період зимівлі,
% на абсолютно суху речовину, 2016-2019 рр.
Строки
сівби

20
вересня

30
вересня

10
жовтня

20
жовтня

20
вересня

30
вересня

10
жовтня

20
жовтня

Норма
висіву
насіння,
млн.шт./га

Припинення
вегетації
1

4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0

19,7
19,5
19,3
19,1
18,2
18,0
17,7
17,4
15,8
15,5
15,2
14,9
12,7
12,2
11,8
11,6

4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0

21,0
20,7
20,5
20,3
19,0
18,7
18,4
18,1
16,9
16,5
16,3
16,0
13,7
13,6
13,3
13,0

2

Відновлення
вегетації
1

2016-2017 рр.
28,8
14,7
28,5
14,7
28,1
14,6
27,8
14,6
30,1
14,2
29,8
14,2
29,5
14,1
29,2
13,8
26,7
13,3
26,4
13,0
26,0
12,8
25,6
12,6
10,6
не
10,1
утворил
и вузла
9,7
кущення
9,6
2017-2018 рр.
30,2
15,0
29,9
14,8
29,7
14,7
29,4
14,7
31,4
13,8
30,9
13,7
30,6
13,6
30,5
13,4
28,2
12,8
27,9
12,5
27,5
12,5
27,1
12,3
10,3
не
10,3
утворили
вузла
10,0
кущення
9,9

Витрати за
період зимівлі

2

1

2

19,6
19,4
19,2
19,0
23,0
22,9
22,8
22,6
21,1
21,0
20,7
20,6
18,5
18,0
17,8
17,3

5,0
4,8
4,7
4,5
4,0
3,8
3,6
3,6
2,5
2,5
2,4
2,3
2,1
2,1
2,1
2,0

9,2
9,1
8,9
8,8
7,1
6,9
6,7
6,6
5,6
5,4
5,3
5,0
-

20,1
20,1
20,0
19,9
23,5
23,2
23,0
23,0
22,3
22,1
21,9
21,6
19,9
19,5
19,1
18,9

6,0
5,9
5,8
5,6
5,2
5,0
4,8
4,7
4,1
4,0
3,8
3,7
3,4
3,3
3,3
3,1

10,1
9,8
9,7
9,5
7,9
7,7
7,6
7,4
5,9
5,8
5,6
5,5
-
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Продовження додатку В
2018-2019 рр.
4,5
21,4
30,7
15,0
20,3
5,0
21,2
30,4
15,0
20,1
20
вересня
5,5
21,0
30,1
14,9
20,0
6,0
20,8
29,7
14,8
19,7
4,5
19,3
31,8
13,7
23,7
5,0
19,1
31,4
13,7
23,3
30
вересня
5,5
18,9
31,0
13,6
23,0
6,0
18,6
30,9
13,5
23,0
4,5
17,1
28,5
12,6
22,0
5,0
16,9
28,2
12,5
21,9
10
жовтня
5,5
16,6
28,1
12,4
21,8
6,0
16,4
27,7
12,4
21,7
4,5
14,1
10,5
20,4
не
5,0
13,8
20,1
20
утворили 10,3
вузла
жовтня
5,5
13,6
10,2
19,7
кущення
6,0
13,5
10,2
19,3
*Примітка: 1 – вміст вуглеводів в листках
2– вміст вуглеводів в вузлах кущіння

6,4
6,2
6,1
6,0
5,6
5,4
5,2
5,1
4,5
4,4
4,2
4,0
3,6
3,5
3,4
3,2

10,4
10,3
10,1
10,0
8,1
8,1
8,0
7,9
6,5
6,3
6,2
6,0
-

170

Додаток Г
Якість зерна ячменю озимого залежно від строків сівби та норм висіву (середнє за 2017 – 2019 рр.)
Строки
сівби

20
вересня

30
вересня

10
жовтня

20
жовтня

Норми
висіву
насіння,
млн.шт./га 2017
4,5
622
5,0
621
5,5
619
6,0
619
4,5
629
5,0
627
5,5
627
6,0
625
4,5
623
5,0
621
5,5
620
6,0
620
4,5
616
5,0
614
5,5
613
6,0
613

Вміст в зерні,%

Натура, г/л
2018
625
622
620
619
637
639
637
634
630
628
627
625
619
618
618
617

2019
632
630
627
626
643
645
640
639
635
634
631
628
622
620
620
619

середнє
626
624
622
621
636
637
635
633
629
628
626
624
619
617
617
616

2017
8,0
7,9
7,9
7,7
8,3
8,2
8,0
7,9
8,4
8,3
8,3
8,1
8,6
8,5
8,5
8,2

білка
2018 2019
8,2
8,5
8,1
8,4
8,0
8,2
7,9
8,2
8,4
8,7
8,3
8,6
8,1
8,5
8,0
8,3
8,6
9,0
8,6
8,9
8,3
8,7
8,2
8,6
9,9
10,1
9,7
10,0
9,4
9,7
9,3
9,7

середнє
8,2
8,1
8,0
7,9
8,5
8,4
8,2
8,1
8,7
8,6
8,4
8,3
9,5
9,4
9,2
9,1

2017
54,5
54,6
54,8
54,8
53,7
53,9
54,0
54,1
53,1
53,3
53,5
53,6
52,4
52,4
52,6
52,7

крохмалю
2018 2019 середнє
55,8 57,3
55,9
55,8 57,8
56,1
56,0 58,0
56,3
56,2 58,0
56,3
54,1 55,7
54,5
55,0 55,9
54,9
55,7 56,0
55,2
55,9 56,1
55,4
54,3 55,2
54,2
54,5 55,5
54,4
54,5 55,6
54,5
54,7 55,6
54,6
53,8 54,3
53,5
54,0 54,4
53,6
54,2 54,7
53,8
54,3 54,8
53,9

171

Додаток Д
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА
Статті у наукових фахових виданнях України:
1

Завалипіч Н. О. Особливості перезимівлі рослин ячменю

озимого залежно від строків сівби в умовах північного Степу України.
Зернові культури. 2019. Том 3, № 2. С. 312–317.
2

Завалипіч Н. О., Прядко Ю. М. Особливості росту та розвитку

рослин ячменю озимого в період осінньої вегетації залежно від умов
вирощування в північному Степу України. Зернові культури. 2020. Том 4.
№ 1. С. 146–151. (Здобувачем проведено експериментальну роботу, аналіз
отриманих результатів дослідження, узагальнення даних).
Публікації в іноземних наукових виданнях:
3

Zavalypich N., Cherenkov A., Solodushko M. Grain production of

the winter barley under growingin the condititions of the climatic changes.
American Journal of Agriculture and Forestry. 2021. 9(1). Р. 13–19. (Здобувачем
проведено

експериментальну роботу, аналіз

отриманих результатів

дослідження, узагальнення даних).
Публікації у матеріалах науково-практичних конференцій:
4

Завалипіч Н. О. Особливості перезимівлі рослин ячменю

озимого в умовах північного Степу України. Наукове забезпечення
інноваційного

розвитку

агропромислового

виробництва

умовах

трансформації клімату : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих
вчених і спеціалістів (Дніпро – Полтава, 24–25 травня 2018 р.). ДДАЕУ,
ПДСДС ім. М.І. Вавилова ІС І АПВ НААН. Дніпро – Полтава, 2018. С. 67–70.
5

Завалипіч Н. О. Ріст та розвиток рослин ячменю озимого на час

припинення осінньої вегетації в умовах вирощування в північному Степу
України

(2016 – 2018 рр.).

Актуальні

проблеми

науковоінноваційного

забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов :
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матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро,
30–31 травня, 2019 р.). НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.
С. 77–78.
6

Завалипіч Н. О. Вплив строків сівби та норм висіву на

продуктивність ячменю озимого в північному Степу України. Інноваційні
технології в умовах зміни клімату : матеріали всеукр. наук.-практ. конф.
молодих вчених і спеціалістів (Полтава, 12 червня 2019 р.). ДДАЕУ, ПДСДС
ім. М.І. Вавилова ІС І АПВ НААН. Полтава, 2019. С. 48–50.
7

Завалипіч Н. О. Вплив строків сівби на якість зерна ячменю

озимого. Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового
комплексу в сучасних ринкових умовах: матеріали всеукр. наук.-практ. конф.
молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 25 лютого 2021 р.). ДУ Інститут
зернових культур НААН. Дніпро, 2021. С. 181–182.
8

Zavalypich N. O. Leaf surface area of winter barley plants in

different development phases. Селекція, генетика та технології вирощування
сільськогосподарських культур : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф.
молодих вчених
Миронівський

і

спеціалістів

Інститут

(с. Центральне, 23

квітня

2021 р.).

пшениці ім. В. М. Ремесла. Центральне, 2021.

С. 48 –49.
Публікації в інших виданнях:
9

Желязков О., Друмова О., Астахова Я., Завалипіч Н. Падалиця у

посівах озимини. Агробізнес сьогодні. 2017. № 21 (364). С. 27. (Здобувачем
проведено

експериментальну роботу, аналіз

отриманих результатів

дослідження, узагальнення даних).
10

Солодушко М. М., Солодушко В. П., Романенко О. Л.,

Завалипіч Н. О. Не перегодувати ячмінь. Farmer. 2020. № 10 (130). С. 70–71.
(Здобувачем

проведено

експериментальну роботу,

результатів дослідження, узагальнення даних).

аналіз

отриманих
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Науково-практичні рекомендації:
11

Черенков А. В., Гирка А. Д., Черчель В. Ю., Завалипіч Н. О. та і

Агротехнологічний комплекс збирання урожаю зерна та сівби озимих
культур в зоні Степу в 2018 р., ДУ ІЗК НААН. Дніпро : Нова ідеологія, 2018.
78 с.
12

Черенков А. В., Гирка А. Д., Солодушко М. М., Завалипіч Н. О.

та ін. Інноваційна стратегії збирання урожаю зерна та сівби озимих культур
під урожай 2020 року. ДУ ІЗК НААН. Дніпро : Нова ідеологія, 2019. 88 с.
13

Черенков А. В., Гирка А. Д., Черчель В. Ю., Завалипіч Н. О. та

ін. Агротехнологічна та організаційна стратегія весняного поля. ДУ ІЗК
НААН. Дніпро : Нова ідеологія, 2019. 82 с.
14

Черенков А. В., Гирка А. Д., Солодушко М. М., Завалипіч Н. О.

та ін. Адаптивні технологічні моделі вирощування озимих зернових культур
після непарових попередників у зоні Степу. ДУ ІЗК НААН. Дніпро, 2020.
32 с.
15

Черенков А. В., Гирка А. Д., Солодушко М. М., Завалипіч Н. О.

та ін. Особливості вирощування сільськогосподарських культур в умовах
змін клімату в 2021 році. ДУ ІЗК НААН. Дніпро : Нова ідеологія, 2021. 92 с.

