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Постановка проблеми. Одним із основних 

складників посіву, від якого значною мірою зале-
жить продуктивність ячменю озимого (Hordeum 
vulgare L), є надземна маса рослин. Рослини мобі-
лізують з неї всі речовини, зокрема вуглеводи, 
необхідні для утворення репродуктивних органів. 
Між величиною надземної маси та урожаєм зерна 
існує тісна залежність. 

Величина надземної маси рослин відображає 
вплив на посіви як природних умов, так і вжитих 
агротехнічних заходів, тому одним із завдань тех-
нології вирощування ячменю озимого є створення 
таких умов для росту і розвитку рослин, за яких 
формування надземної маси буде оптимальним. 
Це досягається шляхом оптимізації комплексу 
елементів, зокрема добором відповідних сортів, 
внесенням добрив, проведенням основного обро-
бітку ґрунту та застосуванням інтенсивного захисту 
посівів від хвороб, шкідників і бур’янів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ві-
домо, що ступінь розвитку надземної маси і коре-
невої системи як в осінній період, так і після відно-
влення весняної вегетації значною мірою визнача-
ється інтенсивністю регенераційних та ростових 
процесів, які відіграють важливу роль у формуван-
ні продуктивності рослин [1]. Будь-які зміни умов 
зовнішнього середовища відбиваються на розвитку 
і стані асимілюючого апарату. Низка досліджень, 
проведених українськими та зарубіжними вченими 
[2–6] вказує на те, що запаси вологи в ґрунті, зумо-
влені наявністю опадів або ж зрошенням у вегета-
ційний період, та добрива покращують умови для 
накопичення продуктів фотосинтезу, які й забезпе-
чують ріст рослин та приріст біомаси посіву протя-
гом всієї вегетації. Крім того, ці фактори подовжу-
ють період інтенсивного приросту надземної маси 
рослин [1]. 

У зоні Південного Степу України, де ресурс во-
логи в ґрунті обмежений, актуальним є завдання 
вибору способу основного обробітку ґрунту. Зада-
чу обробітку ґрунту складає збереження наявної в 
ґрунті вологи і накопичення її до посіву через опа-
ди, забезпечення дрібно грудкуватої розробки 
ґрунту у посівному шарі і оптимального його скла-
дання, яке повинно обмежувати осідання в осін-
ньо-зимовий період. Необхідно також вирівняти 
поверхню поля. Таким чином, значення механічно-
го обробітку зумовлене дією на всі властивості 
ґрунту, в тому числі на ті, які визначають рівень 
росту і розвитку рослин. Накопичені матеріали 
наукових досліджень і великий виробничий досвід 
дозволяють диференційовано підходити до систем 
обробітку ґрунту [1; 3; 13]. 

Важливим фактором умов росту і розвитку рос-

лин, зростання продуктивності ячменю озимого є 
застосування мінеральних добрив, які беруть 
участь в обміні речовин та утворенні органічної 
маси. За оптимального забезпечення мінеральним 
живленням рослини інтенсивно ростуть і кущаться, 
формують добре розвинену надземну масу, лист-
ковий апарат та генеративні органи. Тому для 
отримання високих і стабільних врожаїв вирішаль-
не значення мають правильно підібрані дози доб-
рив [5; 11; 12]. 

Мета статті – вивчити вплив різних способів 
основного обробітку ґрунту та доз мінеральних 
добрив на накопичення сирої маси та сухої речо-
вини рослинами сортів ячменю озимого  
(H. vulgare L.) за умов зрошення. 

Матеріали та методика досліджень. Дослі-
дження проводилися протягом 2013–2015 років у 
трифакторному польовому досліді, закладеному на 
зрошуваному масиві Асканійської державної сіль-
ськогосподарської дослідної станції ІЗЗ НААН, що 
знаходиться в зоні дії Каховської зрошувальної 
системи. 

Фактор А – такі сорти ячменю: типово озимий 
сорт Зимовий та сорт-дворучка Достойний. Сорти 
створено в Селекційно-генетичному інституті – 
Національному центрі насіннєзнавства та сортови-
вчення НААН (м. Одеса). 

Фактор В – три такі системи основного обробіт-
ку ґрунту: система одноглибинного мілкого безпо-
лицевого обробітку з дисковим розпушуванням під 
ячмінь на глибину 12–14 см; система різноглибин-
ного безполицевого обробітку з чизельним розпу-
шуванням на глибину 23–25 см під ячмінь; сівба 
сортів ячменю озимого в попередньо необробле-
ний ґрунт. 

Фактор С – три такі дози внесення мінеральних 
добрив: N60P40; N90P40; N120P40. 

Дисковий обробіток ґрунту в досліді виконував-
ся важкою дисковою бороною БДВП-4,2, чизельне 
розпушування – ріпером CASE-7300, у варіанті No-
till основний обробіток не проводився, а листо-
стеблова маса попередника здрібнювалася агре-
гатом марки «Шульте». На гектар висівали 4,5 млн 
шт. схожого насіння. Сівбу проводили сівалкою 
“Great Plains” в першій декаді жовтня. 

Добрива під ячмінь озимий вносились окремо, а 
саме: N40P40 – під основний обробіток ґрунту, реш-
та – у ранньовесняне підживлення посівів відпові-
дно до схем досліду. 

Ґрунт дослідного поля темно-каштановий, важ-
косуглинковий, залишковослабосолонцюватий з 
вмістом гумусу в орному шарі 2,3%. Щільність 
складання шару ґрунту 0–40 см становить 
1,3 г/см3, вологість в’янення – 7,8%, найменша 
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вологоємність 0,7 м шару ґрунту – 22,4%. Ґрунтові 
води залягають глибше 8 м. Агротехніка в досліді 
загальновизнана для зрошуваних умов Півдня 
України, за винятком факторів, що вивчалися. 
Повторність досліду була триразова. Розміщення 
ділянок систематичне за способами обробітку 
ґрунту з подальшим їх розщепленням за дозами 

внесення мінеральних добрив. Дослід супроводжу-
вався комплексом польових досліджень, підрахун-
ків та вимірювань [8–11]. 

Результати досліджень. Спостереження за 
формуванням надземної маси рослин ячменю 
озимого показали, що восени та навесні цей про-
цес проходив повільно (рис. 1, 2). 

 

 
Осіннє кущіння / Весняне кущіння / Колосіння / Молочна стиглість 

 
Рис. 1. Середньодобовий приріст сирої маси рослин ячменю озимого сорту Достойний  

залежно від факторів, що вивчалися, г/м2 (середнє значення за 2013–2015 рр.) 
 
За період від появи сходів до моменту припи-

нення осінньої вегетації середньодобовий приріст 
сирої біомаси рослин був у межах 4,92–7,96 г/м2 за 
добу у сорту Достойний та 5,05–6,90 г/м2 за добу у 

сорту Зимовий. На момент відновлення весняної 
вегетації рослин та продовження фази кущіння цей 
показник становив 1,96–4,41 г/м2 та 1,1–4,62 г/м2  
за добу. 

 

 
Осіннє кущіння / Весняне кущіння / Колосіння / Молочна стиглість 

 
Рис. 2. Середньодобовий приріст сирої маси рослин ячменю озимого сорту Зимовий  

залежно від факторів, що вивчалися, г/м2 (середнє значення за 2013–2015 рр.) 
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У весняно-літній період за сприятливих погод-
них умов та в разі створення достатньої вологоза-
безпеченості й поживного режиму посівів спостері-
гається різке збільшення приросту біомаси. У фазу 
колосіння показник набуває найбільшого значення 
46,80–100,13 г/м2 за добу у сорту Достойний та 
45,54–98,00 г/м2 у сорту Зимовий. Накопичення 
сирої маси рослинами ячменю озимого продовжу-
ється і в міжфазний період колосіння і молочної 

стиглості, проте середньодобовий приріст сирої 
маси знижується залежно від варіанта досліду до 
7,26–25,97 г/м2 у сорту Достойний та 4,79–
19,18 г/м2 у сорту Зимовий. 

Проведені польові дослідження свідчать також 
про те, що формування наземної сирої біомаси 
сортів ячменю озимого значною мірою залежало як 
від способів проведення основного обробітку ґрун-
ту, так і від доз мінерального живлення (табл. 1). 

Таблиця 1 – Динаміка накопичення сирої маси рослинами ячменю озимого залежно від способів 
основного обробітку ґрунту та доз мінеральних добрив (т/га) протягом 2013–2015 рр. 

Спосіб і глибина  
основного обробітку 

ґрунту (В) 

Доза  
добрив 

(С) 

Фази розвитку рослин 

осіннє кущіння весняне  
кущіння колосіння молочна  

стиглість 
Достойний (А) 

дисковий, 
12–14см 

N60P40 2,12 4,67 21,60 27,57 

N90P40 2,22 5,62 27,58 31,37 

N120P40 2,46 7,57 34,52 36,61 

чизельний, 
23–25см 

N60P40 2,14 4,79 26,08 27,75 

N90P40 2,16 6,29 27,20 30,06 

N120P40 2,63 8,36 36,40 39,18 

Nо-till 

N60P40 1,97 4,64 17,75 23,18 

N90P40 1,62 5,11 20,45 23,93 

N120P40 2,10 7,33 26,72 27,88 

Зимовий (А) 

дисковий, 
12–14см 

N60P40 1,67 4,70 23,31 27,17 

N90P40 1,90 4,99 32,43 36,48 

N120P40 2,06 6,82 33,04 37,45 

чизельний, 
23–25см 

N60P40 1,83 4,40 26,50 27,60 

N90P40 2,08 6,18 32,30 35,67 

N120P40 2,28 8,29 34,97 37,11 

Nо-till 

N60P40 1,80 3,25 16,00 17,24 

N90P40 1,78 4,28 25,58 27,78 

N120P40 1,89 6,56 30,29 31,09 
 
Протягом усіх фаз вегетації рослин ячменю 

озимого у весняно-літній період підживлення 
посівів значно вплинуло на формування надзем-
ної маси культури. Незалежно від сорту та спосо-
бів основного обробітку ґрунту збільшення дози 
внесення азотних добрив з 60 кг/га д. р. до 120 
кг/га д. р. прискорювало ріст рослин та збільшу-
вало накопичення сирої біомаси. Найбільший 
ефект від добрив був відзначений у фазу колосін-
ня, де на варіантах з дисковим обробітком ґрунту 
накопичення сирої маси рослинами ячменю ози-
мого сорту Достойний за високих доз мінеральних 
добрив збільшувалось на 60%, з чизельним об-
робітком – на 40% та за сівби в попередньо необ-
роблений ґрунт – на 50%. Для сорту Зимовий ці 
показники становили відповідно 42%, 32% та 
89%. 

Що стосується впливу способів основного об-
робітку ґрунту на накопичення сирої маси росли-
нами ячменю озимого, то в весняно-літній період 
більш сприятливі умови для інтенсивного росту 
рослин створювалися за чизельного обробітку 
ґрунту, проведеного на глибину 23–25 см, де у 
фазу колосіння сорт Достойний накопичував 
26,08–36,4 т/га, а сорт Зимовий накопичував 
26,5–34,97 т/га сирої біомаси. На варіантах дис-
кового обробітку досліджуваний показник мав 
дещо нижчі значення – 21,60–34,52 т/га та 23,31–
33,04 т/га відповідно до сорту. За сівби сортів 
ячменю в попередньо необроблений ґрунт процес 
накопичення сирої маси проходив значно повіль-
ніше, досягаючи показників у сорту Достойний 
17,75–26,72 т/га, у сорту Зимовий – 16,00– 
30,29 т/га. 
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Накопичення сухої речовини дає можливість 
показати рівень продуктивності рослин, тому що 
вона складається з маси основної та побічної про-
дукції на одиницю площі. 

Динаміка процесів накопичення сухої речовини 
практично повністю збіглася з тенденціями, які 
виявлені щодо динаміки формування сирої маси. 

За роки досліджень вміст сухої речовини в росли-
нах ячменю озимого сортів Достойний та Зимовий в 
середньому за варіантами досліду безперервно 
збільшувався. За дискового обробітку ґрунту з моме-
нту відновлення весняної вегетації до молочної стиг-

лості вміст сухої речовини в рослинах збільшився 
відповідно у 8,5 та 9,3 разів, за чизельного обробіт-
ку – у 9,3 та 11,0 разів, за сівби в попередньо необ-
роблений ґрунт – у 6,8 та 7,5 разів (табл. 2). 

Аналізуючи вплив систем основного обробітку 
ґрунту на формування сухої речовини, було вста-
новлено, що проведення глибокого чизельного 
обробітку забезпечило найбільший вміст сухої 
речовини рослин ячменю озимого сортів Достой-
ний та Зимовий за дози добрив N60P40, який у фазу 
молочної стиглості зерна становив 10,38 т/га та 
10,88 т/га. 

Таблиця 2 – Динаміка накопичення сухої речовини рослинами ячменю озимого  
залежно від способів основного обробітку ґрунту та доз мінеральних добрив (т/га) 
протягом 2013–2015 рр. 

Спосіб і глибина 
 основного обробітку 

ґрунту (В) 

Доза 
добрив 

(С) 

Фази розвитку рослин 

осіннє кущіння весняне 
кущіння колосіння молочна 

стиглість 
Достойний (А) 

дисковий, 
12–14см 

N60P40 0,63 1,10 4,76 9,40 
N90P40 0,74 1,24 5,45 11,56 
N120P40 0,78 1,39 6,30 14,27 

чизельний, 
23–25см 

N60P40 0,62 1,12 4,70 10,38 
N90P40 0,72 1,25 4,97 11,97 
N120P40 0,71 1,43 6,52 12,63 

Nо-till 
N60P40 0,57 1,01 3,98 6,91 
N90P40 0,55 1,10 3,97 8,21 
N120P40 0,71 1,27 5,20 9,55 

Зимовий (А) 
дисковий, 
12–14см 

N60P40 0,60 0,98 4,71 9,13 
N90P40 0,70 1,13 5,79 11,86 
N120P40 0,75 1,29 6,23 13,64 

чизельний, 
23–25см 

N60P40 0,64 0,99 4,98 10,88 
N90P40 0,69 1,15 6,04 12,37 
N120P40 0,76 1,39 5,81 13,44 

Nо-till 
N60P40 0,58 0,77 3,69 5,81 
N90P40 0,58 0,92 5,10 9,76 
N120P40 0,63 1,09 5,46 10,94 

 
При сівбі сортів за дискового (12–14 см) об-

робітку ґрунту на фоні такої ж дози добрив вміст 
сухої речовини був меншим на 0,98 т/га та 1,75 
т/га, а за сівби в попередньо необроблений 
ґрунт – на 3,47 т/га та 5,07 т/га. 

Результати проведених досліджень свідчать, 
що ранньовесняне підживлення посівів ячменю 
озимого здійснювало позитивний вплив на нако-
пичення сухої речовини рослинами. Збільшення 
дози внесення мінеральних добрив з N60P40 до 
N120P40 сприяло формуванню більшого вмісту 
сухої речовини в рослинах обох сортів на всіх 
досліджуваних варіантах основного обробітку 
ґрунту. Так, у фазу молочної стиглості зерна на 
фоні внесення N120P40 порівняно з дозою добрив 
N60P40 сорт Достойний формував сухої речовини 
за дискового обробітку ґрунту більше на 51,8%, 
сорт Зимовий – на 49,4%, за чизельного – на 
21,7% та 23,5%, за технології Nо-till – на 38,2% 
та 88%. 

Отже, найбільший вміст сухої речовини обид-
ва сорти ячменю озимого формували за умов 
проведення дискового обробітку ґрунту на фоні 
внесення дози мінеральних добрив N120P40. За 
сівби сортів в попередньо необроблений ґрунт 
вміст сухої речовини в рослинах був най-
меншим, що зумовлено агрофізичними власти-

востями ґрунту. Підвищення щільності складан-
ня орного шару призводило до зменшення пори-
стості ґрунту, погіршувало швидкість вбирання 
води від атмосферних опадів і зрошення та зни-
жувало доступність рухомих елементів мінера-
льного живлення. 

Висновки. За вирощування ячменю озимого 
в умовах зрошення Півдня України найбільший 
середньодобовий приріст сирої маси рослин 
ячменю озимого сортів Достойний та Зимовий за 
всіх досліджуваних систем основного обробітку 
ґрунту був зафіксований у фазу колосіння. 

Найбільший вміст сухої речовини обидва со-
рти ячменю озимого формували за умов прове-
дення дискового обробітку ґрунту на фоні вне-
сення дози мінеральних добрив N120P40. За сівби 
сортів в попередньо необроблений ґрунт та 
застосування дози мінеральних добрив N60Р40 
вміст сухої речовини в рослинах був най-
меншим. 
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