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мального фону мінерального живлення встанов-
лено, що витрати енергії знаходилися в прямій 
залежності від витрат азотних, фосфорних та 
калійних з тенденцією зі зростанням до 37,1–
39,4 ГДж / га у варіантах з найбільшими дозами 
добрив. Максимальні показники приросту енергії 
на рівні 60,6 ГДж / га та енергетичний коефіцієнт 
3,31 одержано у варіанті з сівбою пшениці озимої 
5 жовтня, а найгірші енергетичні показники та 
зростання енергоємності продукції до 7,25 ГДж / т 
було за четвертого строку сівби 25 жовтня. При 
вирощуванні ячменю озимого з річними строками 
сівби проявилася тенденція до зменшення приходу 
енергії з врожаєм при переході від сівбо 25 верес-
ня до 25 жовтня. З енергетичної точки зору опти-
мальним виявився варіант з внесенням мінераль-
них добрив у дозі N64P64K64 та максимальною схе-
мою підживлення біодобривами. Найбільший енер-
гетичний коефіцієнт 2,00–2,05 одержано у варіан-
тах з внесенням мінеральних добрив у дозі 
N32P32K32, а також позакореневих підживлення 
біопрепаратами Гуматал нано та Азотофіт. 
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Постановка проблеми. Зона Південного Степу 

України характеризується достатньо сприятливими 
агрокліматичними і ґрунтовими ресурсами для 
вирощування сільськогосподарських культур. Проте 
лімітуючим чинником одержання стабільних урожаїв 
є недостатня кількість опадів та нерівномірний роз-
поділ їх упродовж вегетації культур. Часті посухи 
обумовлюють зниження інтенсивності процесів 
росту і розвитку рослин, доступності елементів 
живлення, зниження врожайності та якості продукції, 
а також призводить до ерозії ґрунтів [1, 2, 3]. 

Південний Степ України характеризується ро-
дючими ґрунтами, достатньою кількістю тепла і 
тривалим безморозним періодом, але врожайність 
сільськогосподарських культур, у тому числі і яч-
меню ярого, нестійка за роками вирощування че-
рез дефіцит природного зволоження, високий 
температурний режим та посушливість. 

Ячмінь ярий є четвертою в світі зерновою куль-
турою і другою зерновою культурою в Європі. 
Для вирощування високих урожаїв ячменю необ-
хідний помірний вологий клімат [4]. Зерно ячменю 
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ярого широко використовують для продовольчих, 
технічних і кормових цілей, в тому числі в пивова-
рінні, при виробництві перлової і ячмінної круп, але 
основну  його кількість використовують на кормові 
цілі [5, 6, 7].  

Урожайність ячменю ярого залежить від бага-
тьох факторів, серед яких найважливішими є воло-
га, забезпеченість елементами живлення тощо. 
Зміни клімату, які особливо відчутні в останнє 
десятиліття, спричиняють зміну агрокліматичних 
умов вирощування ячменю ярого, які в свою чергу 
призводять до зміни процесів розвитку культури, 
показників формування її продуктивності [8]. 

На півдні України ячменю ярому також нале-
жить важлива роль у виробництві зерна. Проте 
його вирощування відбувається в досить складних 
умовах недостатнього зволоження, що є однією з 
головних причин формування низького рівня вро-
жаю [9]. 

Основним показником забезпеченості рослин 
водою упродовж вегетації є кількість доступної 
вологи в ґрунті. Запаси продуктивної вологи в 
ґрунті формуються залежно від вирощуваної куль-
тури, стану поверхні поля, вихідних запасів вологи 
в ґрунті і кількості атмосферних опадів у вегетацій-
ний період [10]. Волога у ґрунті накопичується за 
рахунок зимових опадів і поповнюється кількістю 
опадів упродовж вегетаційного періоду, а на ґрун-
тах з близьким заляганням підґрунтових вод – ще 
й з надходженням капілярної вологи [11]. 

Потреба рослин у воді змінюється за періодами 
вегетації, а в так звані критичні періоди, набуває 
найбільшої чутливості до її нестачі: у озимих та 
ярих колосових – це міжфазний період вихід рос-
лин в трубку – наливання зерна. Слід зазначити, 
що до і після критичного періоду можливе знижен-
ня вологості ґрунту на 10 – 20% порівняно з опти-
мальним рівнем. 

Управління вологозабезпеченістю – складний 
процес, який залежить від багатьох факторів. Перш 
за все це наявність у зоні лісонасаджень, дотриман-
ня відповідних систем обробітку ґрунту, сівозмін, 
застосування добрив, ефективного контролю за-
бур’яненості тощо [12]. Ефективному використанню 
вологи, нагромадженої в ґрунті, перш за все, сприяє 
фон живлення, за допомогою якого можливо змен-
шити непродуктивні витрати води рослинами, збі-
льшити ефективність її споживання [13].  

Мета досліджень полягала у визначенні впли-
ву агрометеорологічних умов року вирощування на 
накопичення і витрачання продуктивної вологи 
ґрунту та формування врожайності зерна ячменю 
ярого в умовах Південного Степу України. 

Матеріали та методика досліджень. Експе-
риментальні дослідження проводили впродовж 
2013–2017 рр. в умовах навчально-науково-
практичного центру Миколаївського НАУ за зага-
льноприйнятими методиками [14, 15]. 

Ґрунт дослідних ділянок представлений чорно-
земом південним, залишковослабкосолонцюватим 
важкосуглинковим на лесах. Реакція грунтового 
розчину нейтральна (рН – 6,8 – 7,2). Вміст гумусу в 
0 – 30 см шарі становить 3,1–3,3%. Рухомих форм 
елементів живлення в орному шарі грунту в се-

редньому містилося: нітратів (за Грандваль Ля-
жу) – 15–25 рухомого фосфору (за Мачигіним) – 
41–46 обмінного калію (на полуменевому фото-
метрі) – 389 –425 мг / кг ґрунту.  

Територія господарства знаходиться в третьо-
му агрокліматичному районі і відноситься до підзо-
ни південного Степу України. Клімат тут помірно-
континентальний, теплий, посушливий, з нестійким 
сніговим покривом. Погодні умови за гідротерміч-
ними показниками в роки проведення досліджень 
різнилися, що дало можливість отримати об’єк-
тивні результати. Температура повітря в період 
вегетації ячменю ярого перевищувала середньо-
багаторічні показники на 0,3–1,40 С залежно від 
року. Винятком став 2016 р., у якому температура 
повітря в період вегетації культури становила 
+14,90 С, та була дещо меншою від середньобага-
торічних показників. Упродовж вегетації ячменю 
ярого залежно від року дослідження випало від 
95,8 до 189,5 мм опадів. 

Об’єктом досліджень був ячмінь ярий – сорти 
Адапт, Сталкер та Еней. Технологія їх вирощуван-
ня, за винятком досліджуваних факторів була 
загальноприйнятою до існуючих зональних реко-
мендацій для Південного Степу України.  

Загальна площа дослідної ділянки становила 
80 м2, облікової – 36 м2, повторність – триразова. 
Схема досліду включала наступні варіанти: 

Фактор А – сорт: 1. Адапт; 2. Сталкер; 3. Еней. 
Фактор В – живлення: 1. Контроль (без добрив); 

2. N30P30 – під передпосівну культивацію – фон; 
3. Фон +Мочевин К1 (1 л / га); 4. Фон + Мочевин К2 
(1 л / га); 5. Фон + Ескорт-біо (0,5 л / га); 6. Фон + 
Мочевин К1 + Мочевин К2 (по 0,5 л / га); 7. Фон + 
Органік Д2 (1 л / га). Норма робочого розчину 
складала 200 л / га. Підживлення посівів добрива-
ми проводили на початку фаз виходу рослин яч-
меню ярого у трубку та колосіння. 

Препарати, які використовували для проведен-
ня позакореневих підживлень посівів ячменю яро-
го, внесені до Переліку пестицидів і агрохімікатів, 
дозволених до використання в Україні. Препарати 
Мочевин К1 та Мочевин К2 зареєстровані як доб-
рива, що містять відповідно N- 11-13%, P2O5 - 0,1-
0,3%, K2O-0,05-0,15%, мікроелементи – 0,1%, бур-
штинову кислоту - 0,1% та N – 9 -11%, Р2О5 – 0,5 -
0,7%, K2O – 0,05 -0,15%, гумат натрію – 3 г / л, 
гумат калію – 1 г / л, мікроелементи – 1 г / л. Орга-
нік Д2 – це органо-мінеральне добриво, яке містить 
N – 2,0 – 3,0%, P2O5 – 1,7 – 2,8%, K2O – 1,3 – 2,0%, 
кальцію загального – 2,0 – 6,0%, органічних речо-
вин – 65 – 70% (в перерахунку на вуглець). Ескорт-
біо є природним мікробним комплексом, який міс-
тить штами мікроорганізмів родів Azotobacter, 
Pseudomonas, Rhizobium, Lactobacillus, Bacillus і 
продуковані ними біологічно активні речовини 
(БАР).  

Результати досліджень. Найважливішими 
факторами, які впливають на продуктивність рос-
лин та швидкість проходження окремих етапів 
органогенезу, є температура повітря, кількість 
опадів та вологість ґрунту в окремих шарах. Слід 
зазначити, що ці показники значно коливалися 
залежно від року досліджень (рис. 1; 2). 
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Рис. 1. Динаміка кількості атмосферних опадів упродовж вегетації ячменю ярого 

(середнє по досліджуваних факторах), мм 
 

 
Рис. 2. Температура повітря в основні фази росту та розвитку рослин ячменю ярого 

(середнє по досліджуваних факторах), 0 С 
 
За аналізом метеорологічних показників вста-

новлено, що максимальна кількість атмосферних 
опадів, а саме 83,0 мм надійшла у 2016 році у 

міжфазний період колосіння – повна стиглість 
зерна. Найменша кількість атмосферних опадів 
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ячменю ярого випало 67,4 мм опадів, що менше 
порівняно з іншими роками досліджень на 37,6 – 
106,6 мм або 35,8–61,3%. 

Температурний режим в цілому мав подібні за-
кономірності, проте відмічено його наростання у 
2013 році у міжфазний період від колосіння до 
повної стиглості зерна ячменю ярого та у 
2014 році – у міжфазний період вихід рослин у 
трубку – колосіння. Середня температура повітря у 
зазначені періоди росту і розвитку рослин стано-
вила +21,70 С, що перевищило показники 2014–
2017 рр. досліджень на 0,7 – 3,70 С або 3,2 – 17,1% 
у міжфазний період колосіння – повна стиглість 
зерна та показники 2013 р., 2015–2017 рр. на 0,2 – 
7,00 С або 0,9 – 32,3% у міжфазний період вихід 
рослин у трубку – колосіння. 

Нашими дослідженнями визначено, що водний 
режим ґрунту на посівах ячменю ярого має свої 
особливості залежно від року вирощування. Щорі-
чно запаси вологи в ґрунті та інтенсивність їх ви-
трат різнилися, що зумовлюється кількістю опадів, 
температурою, вологістю повітря тощо. Але зага-
льна динаміка вологості ґрунту на посівах ячменю 
ярого в усі роки досліджень мала однакову зако-
номірність. Так, у середньому за роки досліджень, 
основна кількість вологи в ґрунті накопичувалася в 
осінньо-зимовий період і найбільших її запасів 
досягли на період сівби, після чого їх кількість 
поступово витрачалася посівами та знижувалася 
до кінця вегетації культури (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0-100 см (середнє за 2013–2017 рр.), мм 

Варіант живлення 

Сорт 
Адапт Сталкер Еней 

Строк визначення 
перед 
сівбою 

після зби-
рання вро-

жаю 
перед 
сівбою 

після зби-
рання вро-

жаю 
перед 
сівбою 

після зби-
рання вро-

жаю 
Контроль  68,1 33,6 68,1 33,0 68,1 32,2 

N30P30 (фон) 68,1 32,6 68,1 31,4 68,1 30,4 
Фон +Мочевин К1 68,1 31,9 68,1 30,6 68,1 29,5 
Фон + Мочевин К2 68,1 31,7 68,1 30,2 68,1 29,2 
Фон + Ескорт-біо 68,1 30,5 68,1 29,0 68,1 27,8 

Фон+ Мочевин К1 +  
Мочевин К2 

68,1 31,2 68,1 29,6 68,1 28,5 

Фон + Органік Д2 68,1 30,8 68,1 29,4 68,1 28,2 
 
Слід вказати, що у варіантах оптимізації жив-

лення витрати вологи за вегетаційний період сор-
тів ячменю ярого зростали. Так, у середньому за 
роки досліджень, за внесення помірної дози міне-
ральних добрив N30P30 після збирання врожаю 
зерна сорту Адапт в метровому шарі ґрунту  зали-
шалось 32,6 мм доступної вологи, сорту Сталкер – 
31,4 мм, а сорту Еней – 30,4 мм, що менше порів-
няно до контролю на 3,0–5,6% залежно від сорту. 
Однак проведення позакореневих підживлень 
рослин ячменю ярого в період вегетації сучасними 
рістрегулюючими препаратами по фону внесення 
мінеральних добрив не чинило суттєвого погір-
шення водного режиму ґрунту і запаси вологи на 
період збирання врожаю, у середньому по препа-
ратах, складали 28,6–31,2 мм залежно від дослі-
джуваного сорту, що менше порівняно з контролем 
на 7,1–11,2%. 

У середньому за роки досліджень та по факто-
ру живлення, дещо інтенсивніше використовували 
вологу з ґрунту рослини ячменю ярого сорту Еней. 
Так, після збирання врожаю на ділянках зазначе-
ного сорту у ґрунті залишилось 29,4 мм доступної 
вологи, що менше порівняно з іншими досліджува-
ними сортами на 1,1–2,4 мм або на 3,6–7,5%. 

Результатами проведених нами досліджень пі-
дтверджується безпосередній зв’язок між кількістю 
вологи в ґрунті та продуктивністю сортів ячменю 
ярого залежно від варіанту їх живлення. Так, дещо 
вищу врожайність зерна ячменю ярого отримали у 
2014–2016 рр. за дещо більших запасів вологи в 
шарі ґрунту 0–100 см ґрунту перед сівбою – 70,4–

98,9 мм. Сприятливі погодні умови 2016 р. упро-
довж вегетації рослин забезпечили найвищу вро-
жайність зерна ячменю ярого незалежно від варіа-
нту досліду, яка у середньому по фактору живлен-
ня склала 3,47 т / га зерна у сорту Адапт, 3,56 т/га 
сорту Сталкер та 3,95 т/га у сорту Еней, що пере-
вищило їх рівень отриманий у 2013 р. на 0,80–
1,05 т/га або на 29,0–36,2%. Слід зазначити, що 
найнижчою врожайність зерна ячменю ярого була 
сформована у несприятливому 2013 р. – 2,25–
2,83 т / га по сорту Адапт, 2,34–2,95 т / га сорту 
Сталкер та 2,36–3,12 т / га по сорту Еней залежно 
від варіанту живлення. 

За даними наших досліджень, опади які ви-
падали у період вегетації ячменю ярого, значно 
підвищували його врожайність, але це стосува-
лося лише значної кількості опадів, бо малі дощі 
за високих температур були малоефективними. 
Аналіз даних засвідчив, що у роки, коли навесні 
запаси вологи в ґрунті були низькими, опади 
вегетаційного періоду ячменю ярого не забезпе-
чували формування високих рівнів урожаю зер-
на. 

Дослідженнями встановлено, що крім атмос-
ферних опадів, на водний режим ґрунту в посівах 
ячменю ярого впливають сорт та фон живлення. 
Досліджувані нами сорти дещо по – різному витра-
чали вологу ґрунту упродовж вегетації. Сорт Еней 
дещо інтенсивніше поглинав її, порівняно з іншими 
досліджуваними сортами ячменю ярого, що 
пов’язано з формуванням дещо вищого рівня вро-
жайності зерна (рис. 3). 
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Рис. 3. Урожайність зерна сортів ячменю ярого у роки досліджень 

(середнє по фактору живлення), т/га 
 
Так, у середньому за роки досліджень та по 

фактору живлення, зерна зазначеного сорту було 
отримано 3,36 т / га, що перевищило урожайність 
сортів Сталкер та Адапт на 0,21–0,32 т / га або 
6,7–10,5%. При цьому слід відмітити, що кількість 
продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту за 
вирощування сорту Еней зменшилась на 56,8% 
порівняно з її запасом перед сівбою культури. 

Висновки. У Південному Степу України основ-
на кількість вологи в метровому шарі ґрунту під 
ячменем ярим накопичується в осінньо – зимовий 
період і найбільшого значення її запаси, у серед-
ньому за роки досліджень 68,1 мм, досягли ран-
ньою весною перед сівбою культури, після чого 
вони поступово знижувалися до збирання врожаю. 
Сорт ячменю ярого Еней незначно інтенсивніше 
використовував вологозапаси ґрунту упродовж 
вегетації, що пояснюється дещо вищою врожайніс-
тю зерна – 3,36 т / га у середньому по фактору 
живлення за роки досліджень. При цьому, варіанти 
живлення на нагромадження і витрачання вологи з 
ґрунту майже не впливали. 
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