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АНОТАЦІЯ 

Уваренко К.Ю. Вплив щільності будови та вологості орного шару 

чорнозему типового важкосуглинкового на продуктивність ячменю ярого – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 «Агроґрунтознавство і 

агрофізика» (Сільськогосподарські науки). – Національний науковий центр 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН, 

Харків, 2020. 

У сучасних умовах ведення сільського господарства особливо 

актуальним є питання із забезпечення підвищення врожайності ячменю 

ярого, як другої в Україні за обсягом виробництва зернової культури з 

високим потенціалом продуктивності. У цьому відношенні чорнозем типовий 

є одним з придатних ґрунтів для вирощування ячменю ярого. Проте, 

негативний антропогенний вплив на агрофізичні властивості цього ґрунту 

обумовлює пошук шляхів їх оптимізації. Особливого значення це питання 

набуває в контексті кліматичних змін, які проявляються в нерівномірному 

розподілі опадів протягом вегетаційного періоду, підвищенні температури 

повітря у зимовий період, що є несприятливим чинником формування 

достатнього весняного зволоження під час проростання рослин, адже за 

таких умов знижується рухомість елементів живлення з одночасним 

уповільненням росту кореневої системи культури. Потребує більш 

детального вивчення питання впливу рівнів ущільнення ґрунту на 

поглинання та засвоєння елементів живлення рослинами ячменю та на 

продуктивність різних за інтенсивністю сортів культури в умовах внесення 

добрив. Саме на вирішення цієї актуальної проблеми були спрямовані 

дослідження за темою дисертації. 
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Дисертаційну роботу виконано у лабораторії геоекофізики ґрунтів 

відповідно до планів науково-дослідних робіт ННЦ «Інститут ґрунтознавства 

та агрохімії імені О.Н. Соколовського» у рамках виконання ПНД НААН 01 

«Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» (2011-2015 рр.) та 

ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване 

використання та управління» (2016-2020 рр.). 

Для вирішення задач, окреслених у дисертаційній роботі, 

використовували аналітично-бібліографічний, лабораторно-аналітичний, 

лабораторно-модельний, польовий (дрібноділянковий), розрахунковий 

математично-статистичний (в тому числі регресійно-кореляційний) методи 

досліджень. 

Дослідження проведено в умовах лабораторно-модельних дослідів, де 

було штучно створено три рівні вологості (60; 80 та 100 % від найменшої 

вологоємності (НВ)) та щільності будови ґрунту (1,0; 1,2 та 1,4 г/см3, 

відповідно низький, середній та високий рівні), та польових дослідів, де 

вивчали вплив ущільнення ґрунту на продуктивність сортів ячменю ярого в 

умовах внесення добрив. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що уперше 

для чорнозему типового глибокого малогумусного глибокоскипаючого 

важкосуглинкового Лівобережного Лісостепу України, північного 

середньозволоженого агрокліматичного району Харківської області виявлено 

комплексний вплив рівнів зволоження та ущільнення ґрунту і встановлено їх 

оптимальні параметри за вирощування різних за інтенсивністю сортів 

ячменю ярого, за яких досягнуто їх максимальну урожайність в умовах 

удобрення ґрунту; встановлено вплив ущільнення орного шару ґрунту на 

поглинання, винос та використання елементів живлення з ґрунту 

інтенсивним та напівінтенсивним сортами ячменю ярого; встановлено вплив 

ущільнення ґрунту (з урахуванням вологості) на параметри кореневої 

системи та загальну біологічну масу інтенсивного та напівінтенсивного 

сортів ячменю ярого. Удосконалено елементи технології вирощування різних 
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за інтенсивністю сортів ячменю ярого шляхом створення оптимальної 

щільності будови орного шару під час проведення передпосівного обробітку 

ґрунту та визначення економічно обґрунтованих доз мінеральних добрив в 

умовах кліматичних змін. 

Дисертаційна робота є закінченим науковим дослідженням з вивчення 

питання агрофізичного забезпечення підвищення врожайності різних за 

інтенсивністю сортів ячменю ярого на прикладі чорнозему типового 

глибокого малогумусного глибокоскипаючого важкосуглинкового шляхом 

регулювання основних агрофізичних властивостей орного шару ґрунту – 

вологості та щільності будови в умовах внесення мінеральних добрив. У 

роботі вивчено вплив щільності будови та вологості орного шару ґрунту на: 

проростання та розвиток кореневої системи; висоту, кількість продуктивних 

стебел та коефіцієнт кущення; поглинання, використання елементів 

живлення та продуктивність інтенсивного та напівінтенсивного сортів 

ячменю ярого. 

На основі моделювання рівнів щільності будови та вологості, 

виявлено, що високий рівень ущільнення ґрунту (1,4 г/см3) в поєднанні з 

низьким рівнем вологості (60 % від НВ) призводить до уповільнення та 

нерівномірного проростання ячменю ярого, зменшення довжини та діаметру 

коренів та зниження в цілому загального біологічного урожаю культури. 

Відмічено зменшення діаметру коренів із 0,45-0,50 до 0,2-0,3 мм та зниження 

їх довжини із 10-12 до 7-6 см зі зростанням ущільнення ґрунту з 1,0 г/см3 до 

1,4 г/см3, що простежувалося на фоні низького зволоження ґрунту. За цих же 

умов встановлено тенденцію до зниження коефіцієнта продуктивності 

кореневої системи рослин інтенсивного сорту. За час вирощування 

напівінтенсивного сорту підвищення ущільнення ґрунту з 1,0 до 1,4 г/см3 

навпаки сприяло збільшенню коефіцієнта продуктивності кореневої системи 

за рахунок зменшення біологічної маси надземної частини рослин.  

Дослідження виявили оптимальне співвідношення параметрів 

вологості та щільності будови чорнозему типового важкосуглинкового, що 
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забезпечило формуванню максимальної біомаси (біологічного урожаю) 

вирощуваних сортів ячменю ярого. Встановлено, що високий рівень 

вологості та середній рівень щільності будови ґрунту (100 % від НВ та 

1,2 г/см3) сприяє формуванню максимального біологічного урожаю 

інтенсивного сорту за умов внесенням високих мінеральних добрив - N90, P90 

та K90, а середні рівні вологості та щільності будови (80 % від НВ та 1,2 г/см3) 

– у напівінтенсивного сорту в умовах внесення середніх доз азотного (N45) та 

фосфорного (P45) добрива та високої дози калійного добрива (K90). Залежність 

між рівнями вологості та щільності будови орного шару чорнозему типового 

важкосуглинкового та продуктивністю сортів ячменю ярого підтверджено 

високими коефіцієнтами кореляції (для інтенсивного сорту r =0,77-0,96, для 

напівінтенсивного сорту – r = 0,83-0,96). 

За результатами польових дослідів простежено, що вирощування 

рослин за середнього (1,2 г/см3) рівня щільності будови ґрунту та за внесення 

мінеральних добрив, незалежно від їх дози, сприяло збільшенню висоти 

ячменю ярого, кількості продуктивних стебел, коефіцієнту кущіння. На 

ущільнених варіантах сформувалася найменша кількість продуктивних 

стебел на 1 м2 (675 та 491 шт/м2 для інтенсивного та напівінтенсивного сортів 

ячменю), за середнього рівня щільності будови ґрунту (1,2 г/см3) 

сформувалась найбільша кількість продуктивних стебел (1075 та 961 шт/м2 у 

інтенсивного та напівінтенсивного сорту) в умовах удобрення ґрунту 

(N90P90K90). Коефіцієнт кущіння інтенсивного сорту коливався в межах 

1,50-2,39, напівінтенсивного сорту – в межах 1,09–2,14 та досягаючи 

максимального значення за середнього рівня ущільнення ґрунту. 

Ці біометричні показники значною мірою залежать від 

агротехнологічних факторів, зокрема від щільності будови ґрунту та від 

внесення мінеральних добрив. Це практично дає можливість регулювати 

рівні елементів урожайності регулюючи таким чином і урожайність. 

За середнього (1,2 г/см3) рівня щільності будови ґрунту отримано 

найвищі показники урожайності у досліді: 75,0 ц/га для інтенсивного сорту 
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та 77,0 ц/га для напівінтенсивного сорту в умовах внесення N90P90K90, що на 

2,0 та 8,5 ц/га більше порівняно з внесенням N45P45K45. 

Середній рівень щільності будови сприяв також отриманню 

максимального врожаю культури і в умовах післядії мінеральних добрив: 

18,5 ц/га інтенсивного сорту ячменю в умовах післядії N90P90K90; 23,5 ц/га  

напівінтенсивного сорту культури за умов післядії як середніх, так і високих 

доз мінеральних добрив. 

 Підвищення ущільнення ґрунту з 1,2 до 1,4 г/см3 сприяло зниженню 

продуктивності інтенсивного сорту на 14 %, напівінтенсивного сорту – на 

11 % на варіантах без добрив; на 27 та 43 % – за умов післядії N45P45K45; на 

11 та 30 % – в умовах післядії N90P90K90 відповідно. 

Встановлено, що за рахунок передпосівного регулювання щільності 

будови орного шару ґрунту можна поліпшити умови мінерального живлення 

ячменю ярого та встановити економічно вигідну дозу мінеральних добрив 

без зниження врожайності культури з одночасним зменшенням техногенного 

навантаження на навколишнє середовище. За середнього (1,2 г/см3) та 

низького (1,0 г/см3) рівня щільності будови ячмінь ярий максимально 

використовував елементи живлення з ґрунту: азоту – 20,9 та 19,9 % для 

інтенсивного та напівінтенсивного сортів; фосфору – 9,1 та 9,3 % та калію – 

22,1 та 17,2 % відповідно. За високого рівня ущільнення (1,4 г/см3) значення 

коефіцієнтів використання елементів живлення з ґрунту знижувалося: азоту – 

на 4,0 % для інтенсивного та 2,0 % для напівінтенсивного сортів; фосфору – 

на 3,4 та 4,7 %; калію – на 10,7 та 6,3 % відповідно порівняно з 

вирощуванням культури на ґрунті з низьким (1,0 г/см3) рівнем ущільненням. 

Результати розрахунків економічної ефективності оптимізації 

щільності будови ґрунту за вирощування сортів ячменю ярого свідчать про 

те, що вирощування даної культури за середнього рівня щільності будови 

ґрунту (1,2 г/см3) здатне забезпечити отримання максимального прибутку, 

який склав в середньому за період досліджень 119,9 USD/га для інтенсивного 

сорту і 79,8 USD/га для напівінтенсивного сорту за умов внесення N45P45K45.  
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Зниження прибутку до 82,7 і 79,0 USD/га відзначено відповідно для 

інтенсивного та напівінтенсивного сортів після внесення високих доз 

мінеральних добрив (N90P90K90) порівняно з внесенням середніх доз добрив, 

оскільки витрати на придбання і внесення високих доз добрив є вищими. 

Вирощування культури на переущільненому ґрунті (1,4 г/см3) дало найнижчу 

прибавку врожаю порівняно з контролем, що призвело до збитків.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у підвищенні 

продуктивності інтенсивних та напівінтенсивних сортів ячменю ярого 

шляхом оптимізації основних агрофізичних параметрів орного шару, зокрема 

створення щільності будови ґрунту на рівні 1,0-1,2 г/см3 під час проведення 

його передпосівного обробітку та внесення економічно обґрунтованих доз 

мінеральних добрив, що сприятиме покращенню умов росту та розвитку 

культури, збільшенню поглинання елементів живлення з ґрунту та 

забезпеченню стабільного підвищення урожайності в умовах змін клімату. 

Практичне значення та новизну отриманих результатів підтверджено 

охоронним документом України (патент на корисну модель) № 135753 

«Спосіб підвищення ефективності дії мінеральних добрив під різні за 

інтенсивністю сорти ячменю ярого», який перевірено у виробничих умовах 

державного підприємства дослідного господарства (ДП ДГ) «Граківське» 

Харківського району Харківської області (акт апробації від 22.10.2018 р.) 

 

Ключові слова: вологість, мінеральні добрива, продуктивність, 

чорнозем типовий важкосуглинковий, щільність будови, ячмінь ярий. 
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3. Уваренко Е.Ю. Влияние агрофизических параметров 

черноземной почвы на эффективность минеральных удобрений при 
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SUMMARY 

Uvarenko K.Yu. Influence of the soil density and soil humidity of the arable 

layer of typical heavy loam soil on the productivity of spring barley – Qualifying 

scientific work as a manuscript. 

Thesis for Candidate’s a degree in agricultural sciences, specialty 06.01.03 

“Agrarian Sciences and Agrophysics” (Agrarian Sciences). – National Scientific 

Center “Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after 

O.N. Sokolovsky” of NAAS, Kharkiv, 2020. 

The issue of increasing the yield of spring barley, as the second in Ukraine 

in terms of grain production with high productivity potential is especially true in 

today's agricultural conditions. In this relation, typical chernozem is one of the 

suitable soils for growing spring barley. However, the negative anthropogenic 

impact on the agrophysical properties of this soil determines the search for ways to 

optimize them. This issue is especially important in the context of climate change, 

which manifests in the uneven distribution of precipitation during the growing 

season, rising air temperatures in winter, which is an unfavorable factor in the 

formation of sufficient spring moisture during plant germination, because under 

such conditions slowing the growth of the root system of the culture. Need a more 

detailed study the issue of the impact of soil compaction on the absorption and 

assimilation of nutrients by barley plants and on the productivity of different sorts 

for intensity in condition of fertilizer application. The research on the topic of the 

dissertation was aimed at solving this actual problem. 

The dissertation work was performed in the soil geoecophysics laboratory 

in accordance with the plans of research works of NSC “Institute of Soil Science 

and Agrochemistry named after ON Sokolovsky” within the implementation of RP 

NAAS 01“Fertility, protection and rational use of soils” (2011-2015) and RP 

NAAS 1 “Soil resources: development forecast, balanced use and management” 

(2016-2020). 
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Analytical-bibliographic, laboratory-analytical, laboratory-model, field 

(small-area), calculated mathematical-statistical (including regression-correlation) 

research methods were used to solve the problems outlined in the dissertation. 

The research was conducted in laboratory model experiments, where three 

levels of humidity (60; 80 and 100 % of the field soil water capacity (S.W.C.)) and 

soil density (1.0; 1.2 and 1.4 g/cm3) were artificially created, respectively low, 

medium and high levels), and field experiments, which studied the influence of soil 

compaction on the productivity of sorts of spring barley in condition by the 

fertilizer application. 

The scientific novelty of the obtained results is that for the first time for typical 

heavy loam chernozem of the Left Bank Forest-Steppe of Ukraine, northern moderately 

humid agro-climatic region of Kharkiv region the complex influence of soil moisture 

and compaction levels was revealed and their optimal parameters for growing different 

sorts of spring barley at which reached maximum yield in the conditions of soil 

fertilization; it was established the influence of compaction of the arable layer of the 

soil on the absorption, removal and use of nutrients from the soil by intensive and semi-

intensive sorts of spring barley;  the influence of soil compaction (taking into account 

humidity) on the parameters of the root system and the total biological mass of 

intensive and semi-intensive sorts of spring barley was established. The elements of the 

technology of growing different sorts of spring barley by improving the optimal  

density of the arable layer during pre-sowing tillage and determining economically 

justified doses of mineral fertilizers in the context of climate change. 

The dissertation is a complete scientific research on the study of issue of 

agrophysical implementation to increase the yield of different for intensity sorts of 

spring barley on the example of typical heavy loam chernozem by regulating the main 

agrophysical properties of the arable soil layer - soil moisture and density in conditions 

of application mineral fertilizers. There are studied the influence of the  soil density and 

moisture of the arable layer of the soil on: germination and development of the root 

system; height, number of productive stems and tillering coefficient; absorption, use of 

nutrients and productivity of intensive and semi-intensive sorts of spring barley. 
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Based on the modeling of density and moisture levels, it was found that a high 

level of soil compaction (1.4 g/cm3) in combination with low humidity (60 % of 

S.W.C.) leads to slow and uneven germination of spring barley, reducing the length and 

diameter of roots and a reduction in the overall biological yield of the crop. There was a 

decrease in the diameter of the roots from 0.45-0.50 to 0.2-0.3 mm and a decrease in 

their length from 10-12 to 7-6 cm with increasing soil compaction from 1.0 g/cm3 to 

1.4 g/cm3, which was observed against the background of low soil moisture. Under the 

same conditions, a tendency to decrease the productivity of the root system of plants of 

intensive sorts was established. During the cultivation of semi-intensive sorts, the 

increase in soil compaction from 1.0 to 1.4 g/cm3, on the contrary, contributed to an 

increase in the productivity of the root system by reducing the biological mass of the 

aboveground part of plants. 

The research have revealed the optimal ratio of moisture and density 

parameters of typical heavy-loam chernozem, which provide the formation of 

maximum biomass (biological yield) of growing sorts of spring barley. It was 

established that the high level of moisture and average level of soil density (100 % 

of S.W.C. and 1.2 g/cm3) ground the formation of the maximum biological yield of 

intensive sort under conditions by the application high doses of mineral fertilizers - 

N90, P90 and K90, and average moisture  and  density levels (80 % of S.W.C. and 

1.2 g/cm3) - in semi-intensive sort under conditions by the application of average 

doses of nitrogen (N45) and phosphorus (P45) fertilizer and high dose of potassium 

fertilizer (K90). The relationship between the levels of moisture and density of the 

arable layer of typical heavy-loam chernozem and the productivity of spring barley 

sorts is confirmed by high correlation coefficients (for intensive sort r = 0.77-0.96, 

for semi-intensive sort – r = 0.83-0.96). 

According to the results of field experiments, it was observed that growing 

plants under average (1.2 g/cm3) level of soil density and by the application 

mineral fertilizers, regardless of their dose, increased the height of spring barley, 

the number of productive stems, tillering coefficient. The smallest number of 

productive stems per 1 m2 (675 and 491 pcs/m2 for intensive and semi-intensive 
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sorts of barley) was formed on compacted variants, the largest number of 

productive stems (1075 and 961 pcs/m2 in intensive and semi-intensive sorts) was 

formed at the average level (1.2 g/cm3) under soil fertilizer (N90P90K90). The 

coefficient of tillering of the intensive sort was in the range of 1.50-2.39, of the 

semi-intensive sort - was in the range of 1.09–2.14 and reaching the maximum 

value under the average level of soil compaction. 

These biometric indicators largely depend on agro-technological factors, in 

particular on the density of soil and the application of mineral fertilizers. This 

practically makes it possible to regulate the levels of the elements of productivity, 

thus regulating the yield. 

The highest yields in the experiment: 75.0 c/ha for the intensive sort and 

77.0 c/ha for the semi-intensive sort were obtained under the average (1.2 g/cm3) 

level of soil density under condition by the application N90P90K90, which is 2.0 and 

8.5 c/ha more compared to the application of N45P45K45. 

The average level of soil density also contributed to obtaining the 

maximum crop yield under the conditions of the aftereffect of mineral fertilizers: 

18.5 c/ha of intensive sort of barley under the conditions of the aftereffect 

N90P90K90; 23.5 c/ha of semi-intensive sort under the conditions of aftereffect of 

both medium and high doses of mineral fertilizers.  

Increasing soil compaction from 1.2 to 1.4 g/cm3 reduced the productivity 

of intensive sort by 14 %, semi-intensive sort - by 11 % on variants without 

fertilizers; by 27 and 43 % - under the conditions of the aftereffect N45P45K45; by 

11 and 30 % - in the aftereffect of N90P90K90, respectively. 

It was established that due to pre-sowing regulation of the density of the arable 

soil layer it is possible to improve the conditions of mineral nutrition of spring barley 

and establish a cost-effective dose of mineral fertilizers without reducing crop yields 

while reducing technogenical load on the environment. Under medium (1.2 g/cm3) and 

low (1.0 g/cm3) level of density, spring barley maximally used nutrients from the soil: 

nitrogen - 20.9 and 19.9 % for intensive and semi-intensive sorts; phosphorus - 9.1 and 

9.3 % and potassium - 22.1 and 17.2 %, respectively. Under high level of compaction 
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(1.4 g/cm3) the value of coefficient nutrient use from the soil decreased: nitrogen - by 

4.0 % for intensive and 2.0 % for semi-intensive sorts; phosphorus - by 3.4 and 4.7 %; 

potassium - by 10.7 and 6.3 %, respectively, compared to growing the crop on soil 

under low (1.0 g/cm3) level of compaction. 

The results of calculations of economic efficiency of optimization of soil 

density for growing sorts of spring barley indicate that the cultivation of this crop under 

average level of soil density (1.2 g/cm3) can provide maximum profit, which averaged 

over the research period was 119.9 USD/ha for intensive sort and 79.8 USD/ha for 

semi-intensive sort under the conditions the application N45P45K45. 

It was fixed the decreases yield to 82.7 and 79.0 USD/ha for intensive and 

semi-intensive sorts under condition the application high doses of mineral 

fertilizers (N90P90K90), respectively, compared to medium doses of fertilizers, as 

the costs of purchasing and application high doses of fertilizers are higher. 

Growing the crop under compacted soil (1.4 g/cm3) gave the lowest increase in 

yield compared to the control, which led to losses. 

The practical value of the obtained results is to increase the productivity of 

intensive and semi-intensive sorts of spring barley by optimizing the basic 

agrophysical parameters of the arable layer, in particular creating soil density at 

1.0-1.2 g/cm3 during its pre-sowing tillage and making economically justified 

doses mineral fertilizers, which will improve the conditions of growth and 

development of the crop, increase the absorption of nutrients from the soil and 

ensure a stable increase in yield in the context of climate change. 

The practical significance and novelty of the obtained results are confirmed 

by the protection document of Ukraine (patent on utility model) № 135753 

"Method of increasing the efficiency of mineral fertilizers for different intensity 

sorts of spring barley", which was tested in the production conditions of the State 

Enterprise "Experimental Farm "Grakivske" Kharkiv district of Kharkiv region 

(act of approbation dated 22.10.2018). 

Key words: soil moisture content, mineral fertilizers, productivity, typical 

heavy-loamy chernozem, soil bulk density, spring barley. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми досліджень. У сучасних умовах змін 

клімату (підвищення температури повітря та нестійкого зволоження ґрунту у 

важливі фази росту рослин) надзвичайно актуальним для агропромислового 

комплексу України є агрофізичне забезпечення підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур, зокрема, ячменю ярого, та підбору сортів 

цієї культури, більш адаптованих до посушливих умов. 

Чорноземи типові є найбільш придатними за властивостями для 

вирощування ячменю ярого. Проте, антропогенні фактори негативно 

впливають на показники його родючості, зокрема, на фізичні властивості, що 

відбивається у переущільненні кореневмісного шару, зниженні 

водопроникності й доступності вологи рослинам, руйнуванні агрономічно-

корисної структури, формуванні глиб, тріщин та ін. Це визначає актуальний 

напрям наукових досліджень щодо пошуків шляхів оптимізації агрофізичних 

показників для підвищення біологічного потенціалу продуктивності 

культури. 

Роль фізичних властивостей у формуванні родючості ґрунту, 

забезпеченні росту та розвитку сільськогосподарських рослин та їх 

продуктивності відображено у наукових працях В.Р. Вільямса (1893), 

А.Г. Бондарєва (2002), Е.В. Шеїна (2015), J. Lipiec (2002, 2018), В.В. 

Медведєва (2004, 2011, 2016), L.G.G. Yapa (1988), A.R. Dexter (2006), J. Kuht 

(2004) та ін.  

Разом з тим, недостатньо вивченими залишаються питання, пов’язані зі 

встановленням сумісного впливу щільності будови та вологості орного шару 

чорнозему типового задля виявлення оптимальних їх параметрів за вирощування 

сортів ячменю ярого різного типу інтенсивності, яким надають перевагу сучасні 

землекористувачі у Лісостепу України.  

У зв’язку з вищеозначеним значну актуальність набуває дослідження 

впливу агрофізичних показників орного шару ґрунту на продуктивність сортів 
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ячменю ярого різного типу інтенсивності, а також визначення їх впливу на 

засвоєння елементів живлення дослідною культурою задля підвищення її 

врожайності за внесення мінеральних добрив.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконано протягом 

2014-2018 рр. у лабораторії геоекофізики ґрунтів відповідно до планів 

науково-дослідних робіт ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського» у рамках виконання ПНД НААН 01 «Родючість, 

охорона і раціональне використання ґрунтів» (2011-2015 рр.) за завданням 

01.00.02.01 Ф «Удосконалити методологічні і практичні основи оцінювання 

якості ґрунтів та агрономічно орієнтованого районування з використанням 

баз даних про властивості ґрунтів України» (№ ДР 0111U002970); ПНД 

НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та 

управління» (2016-2020 рр.) за завданнями 01.01.02.01 Ф «Розробити 

методологічні та практичні підходи до просторово-диференційованої 

системи управління якістю ґрунтів з використанням картографо-аналітичної 

характеристики властивостей ґрунтів та педотрансферних моделей» 

(№ ДР 0116U000574) та 01.01.02.02. Ф «Удосконалити критерії і параметри 

фізичної деградації орних ґрунтів, встановити закономірності, регіональні 

особливості її прояву і прогноз подальшого розвитку залежно від природних 

і господарських умов» (№ ДР 0116U000575). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – визначити вплив 

агрофізичних параметрів орного шару ґрунту на продуктивність сортів 

ячменю ярого різного типу інтенсивності за умов застосування мінеральних 

добрив на прикладі чорнозему типового глибокого малогумусного 

глибокоскипаючого важкосуглинкового. 

Для досягнення поставленої мети вирішували наступні завдання: 

- дослідити вплив вологості та щільності будови орного шару 

ґрунту на проростання, ріст, розвиток кореневої системи та біологічний 

урожай досліджуваних сортів ячменю ярого; 
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- провести моделювання агрофізичних параметрів (вологість, 

щільність будови) орного шару ґрунту для встановлення їх впливу на 

біометричні показники та врожайність ячменю ярого за умов застосування 

мінеральних добрив;  

- визначити оптимальні значення щільності будови та вологості 

ґрунту для забезпечення максимальної врожайності інтенсивних та 

напівінтенсивних сортів ячменю ярого за внесення мінеральних добрив; 

- встановити вплив ущільнення ґрунту на поглинання та 

використання елементів живлення рослинами ячменю ярого;  

- оцінити економічну ефективність оптимізації щільності будови 

орного шару ґрунту за вирощування різних за інтенсивністю сортів ячменю 

ярого. 

Об’єкт дослідження – регулювання основних агрофізичних параметрів 

орного шару ґрунту для підвищення продуктивності ячменю ярого за умов 

внесення мінеральних добрив. 

Предмет дослідження – агрофізичні показники орного шару чорнозему 

типового (вологість, щільність будови), продуктивність с.-г. культур (ячмінь 

ярий інтенсивного та напівінтенсивного типу). 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення 

задач використовували такі методи: аналітично-бібліографічний – для 

аналізу та узагальнення результатів аналогічних досліджень, описаних у 

літературних джерелах; лабораторно-аналітичний – для визначення 

фізичних, фізико-хімічних показників досліджуваного ґрунту, вмісту NPK у 

рослинах та для визначення параметрів агрофізичних властивостей ґрунту в 

ході проведення дослідів; лабораторно-модельний – для моделювання різних 

рівнів ущільнення та зволоження ґрунту та визначення оптимальних їх 

параметрів; польовий (дрібноділянковий) – для визначення впливу щільності 

будови ґрунту на продуктивність сортів ячменю ярого за умов внесення 

добрив; математично-статистичний – для встановлення достовірності 

здобутих даних і виявлення взаємозв’язків між досліджуваними факторами у 
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вигляді регресійних моделей; розрахунковий – для розрахунку економічної 

ефективності оптимізації щільності будови орного шару ґрунту за 

вирощування різних за інтенсивністю сортів ячменю ярого. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

Уперше для чорнозему типового глибокого малогумусного 

глибокоскипаючого важкосуглинкового на лесовидному суглинку Лівобережної 

частини Лісостепу України, північного середньозволоженого агрокліматичного 

району Харківської області: 

- виявлено комплексний вплив рівнів зволоження та ущільнення ґрунту і 

встановлено їх оптимальні параметри за вирощування різних за 

інтенсивністю сортів ячменю ярого, за яких досягнуто їх максимальну 

урожайність в умовах удобрення ґрунту; 

- встановлено вплив ущільнення орного шару ґрунту на поглинання, винос 

та використання елементів живлення з ґрунту інтенсивним та напівінтенсивним 

сортами ячменю ярого; 

- встановлено вплив ущільнення ґрунту (з урахуванням вологості) на 

параметри кореневої системи та загальну біологічну масу інтенсивного та 

напівінтенсивного сортів ячменю ярого. 

Удосконалено елементи технології вирощування різних за 

інтенсивністю сортів ячменю ярого шляхом створення оптимальної 

щільності будови орного шару під час проведення передпосівного обробітку 

ґрунту та визначення економічно обґрунтованих доз мінеральних добрив в 

умовах кліматичних змін. 

Практичне значення отриманих результатів полягає підвищенні 

продуктивності інтенсивних та напівінтенсивних сортів ячменю ярого 

шляхом оптимізації основних агрофізичних параметрів орного шару, зокрема 

створення щільності будови ґрунту на рівні 1,0-1,2 г/см3 під час проведення 

його передпосівного обробітку та внесення економічно обґрунтованих доз 

мінеральних добрив, що сприятиме покращенню умов росту та розвитку 
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культури, збільшенню поглинання елементів живлення з ґрунту та 

забезпеченню стабільного підвищення урожайності в умовах змін клімату. 

Практичне значення та новизна отриманих результатів підтверджено 

охоронним документом України: патент на корисну модель № 135753 

«Спосіб підвищення ефективності дії мінеральних добрив під різні за 

інтенсивністю сорти ячменю ярого» (додаток А), який перевірено у 

виробничих умовах державного підприємства дослідного господарства 

(ДП ДГ) «Граківське» Харківського району Харківської області, акт 

апробації від 22.10.2018 р. (додаток Б). 

Особистий внесок здобувача полягає у безпосередній участі в 

розробці програми досліджень, схем дослідів, плануванні та проведенні 

лабораторних і польових дрібноділянкових дослідів. Автором особисто 

підібрано та проаналізовано вітчизняну та зарубіжну наукову літературу, а 

також електронні джерела інформації за обраною темою; відібрано та 

проаналізовано зразки ґрунту та рослин; проведено фенологічні 

спостереження; визначено параметри агрофізичних властивостей ґрунту; 

виміряно параметри кореневої системи рослин; проведено математично-

статистичну обробку експериментальних даних; сформульовано та 

обґрунтовано основні положення і висновки дисертаційної роботи, 

розроблено рекомендації виробництву. За участі автора проведено виробничу 

перевірку результатів досліджень. Наукові праці опубліковано самостійно та 

у співавторстві (додаток В). Зі спільних наукових публікацій у дисертаційній 

роботі автором використано тільки власні ідеї та отримані результати 

наукових досліджень. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

доповідалися, обговорювалися і були опубліковані у матеріалах:  

ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Екологія і 

природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства» 

(м. Тернопіль, 19-20 березня 2015 року); Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (м. Умань, 
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17 листопада 2016 р.); Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Підвищення ефективності функціонування сільського 

господарства в умовах зміни клімату» (м. Херсон, 9 грудня 2016 року); 

Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта 

Поділля» (м. Кам’янець-Подільський, 14-16 березня 2017 р.); Міжнародної 

наукової конференції «Молодежь и наука ХХІ века» (г. Ульяновск, 20-

21 сентября 2017 года); Науково-практичної конференції «Сучасний стан 

ґрунтового покриву України та перспективи його раціонального 

використання» (м. Харків, 30-31 жовтня 2017 р.); ХІ Делегатському з’їзді 

Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та 

агрохіміків» (м. Харків, 17-21 вересня 2018 р.); Міжнародної науково-

практичної конференції «Ґрунти України: генезис, географія, класифікація та 

раціональне використання» (м. Харків, 17-19 квітня 2019 року). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних джерел, який 

налічує 243 найменування (з них 32 латиницею) та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 185 сторінок, із них 120 сторінок основного тексту. 

Робота містить 17 таблиць, з яких 4 винесено у додатки та 55 рисунків, з яких 

6 винесено у додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЛЬ ОСНОВНИХ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ҐРУНТІВ У ФОРМУВАННІ УРОЖАЙНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР (огляд літератури) 

 

Сприятливі фізичні властивості та процеси, що протікають у ґрунті – 

одна з неодмінних умов прояву ґрунтової родючості, отримання високих і 

сталих урожаїв сільськогосподарських культур. Агрофізичні властивості 

ґрунтів обумовлюють формування водно-повітряного та теплового режиму, 

впливають на чутливість ґрунту до агрозаходів, вибір технологій та 

ефективність господарювання у поєднанні з достатньою кількістю елементів 

живлення забезпечують максимальну продуктивність агрофітоценозів [129, 

133, 154, 161, 165]. 

Учення про фізику ґрунтів зароджувалося та розвивалося разом із 

землеробством. Вперше фізичне обґрунтування землеробству дав російський 

агроном І.М. Комов у своїй праці «О земледелии» [99]. Формування 

агрофізики як науки розпочалося наприкінці ХІХ ст. (праці В.В. Докучаєва, 

К.А. Тімірязєва, П.А. Костичева [98], О.О. Ізмаїльського, О.Г. Дояренка, 

В.Р. Вільямса та ін.). Академік В.Р. Вільямс, розроблюючи учення про 

фізичні властивості ґрунтів, розглядав його як невід’ємну складову частину 

ґрунтознавства [30]. Агрофізичні та меліоративні властивості ґрунтів 

досліджували Н.А. Качинський, А.Д. Воронін [89] та багато інших вчених. 

Німецький вчений M.Е. Wollny у своїх дослідженнях [241] доводив велике 

значення фізичних властивостей ґрунту для рослин, розробивши методику їх 

визначення та підкреслюючи їх роль в утворенні родючості ґрунту.  

В Україні у різні часи в галузі агрофізики працювали М.К. Сафотеров, 

О.Н. Соколовський, Д.Г. Віленський, М.М. Годлін (гранулометричний та 

структурний склад, фізичні властивості ґрунтів), В.П. Попов, М.Г. Йовенко, 

Г.М. Самбур, Н.І. Середа (водні, водно-фізичні та меліоративні властивості 

ґрунту) [29, 38, 86, 179]. 
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Теоретичної та практичної значущості набули дослідження у галузі 

агрофізики ґрунтів таких іменитих дослідників, як І.М. Антипов-Каратаєв, 

С.В. Астапов, О.Ф. Лебедєв, П.В. Вершинін, О.Ф. Тюлін, О.А. Роде, 

С.І. Долгов, О.М. Гринченко, Г.Я. Чесняк, В.Д. Муха, Д.Г. Тихоненко, 

В.В. Медведєв, Є.В. Шеїн [10, 12, 13, 28, 58, 84, 105, 106, 120, 127, 135, 139, 

167, 184, 199, 206].  

 

1.1 Значення вологості та щільності будови ґрунту для росту і 

розвитку сільськогосподарських культур 

 

Одним з основних показників агрофізичного й агрокліматичного 

стану ґрунту є вміст вологи у ґрунті, тобто, її кількість на одиницю маси або 

об'єму ґрунту – вологість ґрунту. Роль води в процесах, що протікають у 

ґрунті, багатогранна, і її складно переоцінити. Процеси переносу поживних 

речовин та енергії, формування умов існування та живлення рослин 

(доступність поживних елементів та їх концентрація), газовий режим ґрунтів, 

значення агрофізичних показників – все це визначається вологістю ґрунтів 

або залежить від неї. 

Фізичні властивості в значній мірі формують водний режим ґрунту та 

мають вплив на забезпечення вологою рослин. Різна вимога рослин до 

водного режиму ґрунту склалася в процесі їх еволюційного розвитку і під 

впливом життєдіяльності людини.  

Вологозабезпеченість рослин суттєво впливає на умови їх повітряного 

живлення. Від насичення тканин рослин вологою залежить ступінь відкриття 

продихів, через які надходить вуглекислий газ і відбувається газообмін між 

листям і повітрям. В одних випадках прискорюється настання фаз за 

оптимального водного режиму (поява сходів, кущіння тощо), а розвиток 

репродуктивних органів нерідко затримується, що необхідно враховувати 

при вирощуванні сільськогосподарських культур. 
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Як свідчать дослідження деяких науковців, ярий ячмінь серед 

хлібів першої групи є найбільш посухостійкий та продуктивно витрачає 

вологу на створення одиниці органічної речовини. Однак, на початку 

вегетації у цієї культури недостатньо розвинена коренева система і 

рослини погано переносять весняні посухи. Тому запізнення з сівбою 

може спричинити недружне з’явлення сходів і сповільнення розвитку 

рослин на пізніших етапах росту. Для проростання насіння ячменю 

необхідно 48-57 % води від їх повітряно-сухої маси [123]. По мірі 

збільшення вологості ґрунту швидкість проростання насіння зростає і 

сягає максимуму при 70-90 % польової найменшої вологоємності (НВ) 

[20]. За вегетаційний період від фази кущіння до виходу в трубку ячмінь 

використовує 22 % від загальної потреби ґрунтової вологи, за період 

виходу в трубку – колосіння – 33 % і за період колосіння – повна 

стиглість – близько 33 % [25]. 

Сільськогосподарські культури страждають не лише від нестачі, але й 

від надлишку ґрунтової вологи. Ячмінь ярий дуже чутливий до надмірної 

вологості ґрунту і різко знижує свою врожайність на заболочених ґрунтах, 

недостатньо пухких, з близьким заляганням підґрунтових вод. Висока 

вологість ґрунту діє на рослини у різні періоди їхнього розвитку неоднаково. 

Наприклад, надмірно висока вологість ґрунту за вирощування хлібних злаків 

на стадії яровизації призводить до зменшення кількості колосків, що 

утворюються, в світловій стадії затримує диференціацію і формування квітів, 

що призводить до зменшення загальної кількості зерен.  

Перезволоження ґрунту зумовлює нестачу кисню, необхідного в 

ґрунтовому повітрі для нормального функціонування кореневої системи 

рослин. Надмірне зволоження ґрунту затримує ріст і розвиток рослин, а при 

тривалому перезволоженні обумовлює зниження кількості зерен у головних і 

бічних пагонах [33]. Крім того, відбувається пригнічення життєдіяльності 

аеробних бактерій, денітрифікація нітратів і ретроградація фосфатів. Проте, 
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поняття про недостатню чи надмірну вологість є відносним тому, що фактор 

вологості проявляється як функція інших факторів життєдіяльності рослин. 

Урожайність зернових культур суттєво залежить від умісту вологи в 

ґрунті, особливо в критичні періоди їх вегетації. За літературними даними 

найбільший урожай культур формується при вологості 70-80 % від НВ [10, 

81]. За іншими даними [208], оптимальний водний режим у ґрунті 

складається за достатньої рухомості вологи і знаходиться в інтервалі 65-75 % 

від НВ.  

Нестійкість урожаїв ранніх ярих зернових культур на території України 

обумовлюється невідповідністю наявної в ґрунті вологи та її потреби для 

створення максимального урожаю. Протягом вегетаційного періоду волога з 

ґрунту витрачається не лише на утворення вегетативної маси і продуктивних 

органів. Частина її випаровується, фільтрується вниз за профілем і стікає у 

понижені місця [40, 76]. Кількість води (в метрах кубічних), яка витрачається 

рослинами і ґрунтом на утворення 1 тони (або центнера) товарного врожаю, 

називають коефіцієнтом водоспоживання [115], величина якого залежить від 

біологічних особливостей культури, кліматичних і метеорологічних умов зони, 

пори року. Для ячменю встановлені коефіцієнти водоспоживання і складають 

наступні величини [88]: Степ південний – 700-800 м3/т; центральний – 720-

820 м3/т; північний – 630-720 м3/т; Лісостеп – 500-640 м3/т; Полісся – 510-

580 м3/т. 

За різної вологості ґрунту потреба сільськогосподарських рослин у 

воді є різною. Витрати вологи рослинами ярих культур при 60 % вологості є 

значно вищими, ніж при 40 % від НВ. Особливо ці відмінності 

спостерігаються у фазах трубкування та колосіння. У період формування 

колосу ярих зернових культур умови водопостачання зумовлюють 

зернистість колосу. Загальне використання води рослинами збільшується у 

період від сходів до колосіння. Якщо під час фази сходів та кущіння опади 

відсутні, то верхній шар ґрунту (3-5 см) висихає, що перешкоджає утворенню 

вторинної кореневої системи. З цієї причини в роки весняної посухи ярий 
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ячмінь має слабкі вторинні корені і не може використовувати вологу з більш 

глибоких шарів ґрунту 50-100 см. Максимальна витрата її припадає на фази 

вихід в трубку – колосіння [177].  

У дослідженнях Т.Є. Линдіної [99, 105] відмічається (до фази 

цвітіння) збільшення довжини коренів за зниження рівня вологості ґрунту, 

що пов’язано з реакцією рослин на пошук вологи. В інші періоди розвитку 

ячменю розвиток його кореневої системи погіршується, корені відмирають. В 

таких умовах рослини не здатні утворити міцну кореневу систему.  

У своїх дослідженнях L.G.G. Yapa із співавторами [242] та A.R. Dexter 

[221] відмічали, що вологість сама по собі не впливає на ріст коренів рослин, 

її вплив проявляється лише через взаємодію зі щільністю будови. 

Комплексним узагальнюючим показником агрофізичних властивостей 

ґрунту є його щільність будови (маса абсолютно сухого ґрунту в одиниці 

об'єму непорушеної будови, виражена в грамах на кубічний сантиметр), від 

якої залежать фільтрація, утримання та збереження вологи, вміст і склад 

повітря, газообмін з атмосферою, умови життєдіяльності рослин і 

мікроорганізмів [42, 138].  

До середини минулого століття щільність ґрунту майже не вивчали. 

Найбільше уваги приділялося структурі ґрунту, вивчення других питань 

фізики ґрунту, в тому числі, й щільності будови, здавалося неактуальним, 

другорядним. Лише окремі вчені, і серед намагалися найти місце для 

щільності у своїх дослідах, відстоюючи її самостійне значення. Уже в 60-х 

роках минулого століття стало зрозуміло, що щільність – своєрідний місток 

між ґрунтознавством та землеробством, здатний примножити досягнення 

обох наук. 

Вивчення оптимальних параметрів будови ґрунту, особливо його 

орного шару, відображені у працях І.Б. Ревута [166], О.Г. Бондарєва зі 

співавторами [22, 23], В.В. Медвєдєва [133]. 

Відомий науковець І.Б. Ревут наголошував, що щільність ґрунту є 

первинним фактором, який визначає всю фізику ґрунтів. З цим показником 
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безпосередньо пов’язані водний, повітряний і тепловий режими ґрунту. 

Величина щільності будови залежить від гранулометричного складу, 

структури та будови ґрунту, від наявності органічної речовини та характеру 

рослинності. Для чорноземних ґрунтів у верхніх шарах (0-30 см) 

оптимальною є щільність будови у межах 1,0-1,3 г/см3, у нижніх шарах 

(глибше 0-30 см) – 1,3-1,6 г/см3 [164]. 

Згідно з ДСТУ 4362 [63], оптимальне значення рівноважної щільності 

будови для ґрунтів середнього та важкого гранулометричного складу має 

перебувати в межах від 1,1 до 1,3 г/см3, для супіщаних і піщаних — від 1,3 до 

1,5 г/см3. 

Дослідження реакції різних сільськогосподарських культур на 

ущільнення ґрунту було об’єктом багатьох наукових досліджень [47, 121, 

147, 159]. За даними В.В. Медведєва [128, 130, 132, 134, 138], оптимальною є 

щільність будови ґрунту для ячменю ярого в орному шарі від 1,05 до 

1,35 г/см3. На думку І.Б. Ревута [163] та А.С. Кушнарева [104] – 

1,10-1,25 г/см3, під кінець вегетації ячменю ярого допустимим є ущільнення 

орного шару до 1,4-1,5 г/см3. Особливо негативний вплив на рослини ячменю 

є підвищення ущільнення ґрунту в посушливі та надмірно зволожені 

роки [171]. 

Н.А. Качинський [89] вважав, що щільність будови орного шару 

ґрунтів для різних культур повинна коливатися в межах від 1,00 до 1,40 г/см3, 

саме за такої величини показника сільськогосподарські культури 

розвиваються найкраще. А.В. Корольов [96] встановив, що оптимальна 

щільність будови для окремих оброблюваних зернових культур на важко- та 

середньосуглинкових ґрунтах становить відповідно – 1,15-1,40 г/см3 та 

1,25-1,40 г/см3. Однак закордонні дослідники встановили зменшення впливу 

високої щільності ґрунту на врожайність сільськогосподарських культур за 

високої забезпеченості рослин елементами живлення [231]. 

Разом з тим, оптимальний інтервал щільності будови не є константою, 

оскільки він змінюється у часі і значною мірою залежить від вологості ґрунту 
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та його аерації. Щільність будови залежить від структури ґрунту, вмісту 

органічної речовини [238]. Щільність змінюється внаслідок дії кількох 

процесів: замерзання та відтаювання [224, 239], збільшується під впливом 

кінетичної енергії крапель дощу [238] та зменшується під впливом коріння та 

риючих тварин. Технологічні операції з обробітку ґрунту також можуть 

змінювати щільність будови [136, 229]. 

У роботах В.В. Медведєва [3] доведено, що орний шар потрібно 

формувати таким чином, щоб він складався з підшарів з різним структурним 

складом, а не був рівномірним на всю глибину оранки. За найкращої будови 

орного шару насіння під час заробки знаходиться на ущільненому ложі, і 

його покриває поверхневий шар розпушеного дрібногрудкуватого матеріалу. 

За таких умов насіння добре контактує з ґрунтом, під час зволоження не 

виходить на поверхню, а поверхневий підшар сприяє аерації та зберігає 

вологу. 

Вплив щільності на властивості ґрунту та життєдіяльність рослин є 

багатогранним. Вона впливає на накопичення вологи та поживних речовин, 

на співвідношення води і повітря у ґрунті. Підвищена щільність ґрунту 

несприятливо позначається на водному режимі, газообміні та біологічній 

активності. За поступового ущільнення ґрунту, тобто за зменшення його 

об’єму, збільшується частка твердої фази і частка, займана недоступною 

вологою. За щільності 1,5–1,6 г/см3 на частку доступної вологи приходиться 

лише 5-10 % від об’єму ґрунту, причому ця вода є лише за високої 

вологоємності. Чим сухіший ґрунт, тим більш пригнічуються рослини від 

підвищеної щільності. Із збільшенням щільності на 0,1 г/см3 вміст 

недоступної для рослини вологи збільшується на 10 %. 

Пересування вологи усередині ґрунту також залежить від щільності 

будови ґрунту. У пухкому ґрунті, зазвичай, більша глибина промивання, а у 

щільному – менше, і в той час, висока ймовірність виникнення поверхневого 

та горизонтального стоку у середині ґрунту. Будь-які зміни щільності по 

профілю ґрунту затримують потік вологи. Якщо поверхневий пухкий шар 
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змінюється щільним, існує велика ймовірність перезволоження верхніх 

горизонтів. 

Одним із основних шляхів утрати ґрунтової вологи у посушливих 

районах – фізичне випаровування. Величина його залежить від двох груп 

факторів: зовнішніх – температури та вологості повітря, швидкості вітру; 

внутрішніх – будови, щільності та структурного стану ґрунту, кількості та 

розміщення у ній вологи. Для регулювання цього процесу потрібно знати 

природу дії та взаємодії факторів.  

Вивченню зв’язків між будовою ґрунту та його випаровуванням 

присвячено багато робіт. У своїй роботі В.П. Гордієнко та П.В. Костогриз 

проводять дослідження визначення кількісної та якісної сторони 

випаровування вологи із ґрунту за різної щільності верхнього шару.  

Авторами встановлено, що випаровування ґрунтової вологи 

обумовлюється спільною дією висушування, вологості та щільності ґрунту. При 

постійному режимі висушування величина випаровування із ґрунту є 

результатом складної динамічної дії щільності та вологості. Наприклад, за 

щільності 1,3 г/см3 випаровується 2,37 мм води, а за щільності 0,9 г/см3 – 2,07 мм, 

або на 0,3 мм менше. Таким чином, змінюючи щільність верхнього шару ґрунту, 

можна дещо посилити або послабити випаровування ґрунтової вологи [41].  

З підвищенням ущільнення чорнозему значно зменшується загальна 

пористість і об’єм пор аерації, збільшується об’єм неактивних пор, в яких 

волога є практично недоступною для рослин, знижується швидкість 

фільтрації, обмежується проникнення коренів у глибші шари ґрунту.  

Пухкий ґрунт швидше пересихає, зменшується контакт насіння, коренів 

рослин з ґрунтом [162]. Просочування вологи у такий ґрунт супроводжується 

його ущільненням, швидшим настанням рівноважного стану. Переміщення 

вологи всередині ґрунту також залежить від щільності будови: у пухкому ґрунті, 

зазвичай, глибина просочування є більшою, в ущільненому – меншою. 

Ущільнений ґрунт менше насичений повітрям, швидше прогрівається вдень і 

швидше охолоджується вночі, що підвищує випаровування вологи.  
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За поступового ущільнення ґрунту, тобто, за зменшення його об’єму, 

збільшується частка твердої фази і частка, займана недоступною вологою. За 

щільності 1,5-1,6 г/см3 на частку доступної вологи припадає лише 5-10 % від 

об’єму ґрунту, причому ця вода є лише за високої вологоємності. Чим 

сухіший ґрунт, тим більш пригнічуються рослини від підвищеної щільності. 

Із збільшенням щільності на 0,1 г/см3 вміст недоступної для рослини вологи 

збільшується на 10 % [26]. 

Згідно досліджень В.В. Медведєва [138] пересування вологи 

усередині ґрунту також залежить від щільності. У пухкому ґрунті, зазвичай, 

більша глибина промочування, а у щільному – менша, і в той же час, висока 

ймовірність виникнення поверхневого та горизонтального стоку усередині 

ґрунту. Будь-які зміни щільності за профілем ґрунту затримують потік 

вологи. Якщо поверхневий пухкий шар змінюється щільним, велика 

ймовірність перезволоження верхніх горизонтів. 

Разом з тим доведено, що на ґрунтах важкого гранулометричного  

складу підвищення щільності орного шару вище 1,3–1,4 г/см3 призводить до 

різкого зниження врожаїв. На пухких, не ущільнених ґрунтах ефективність 

дії гербіцидів підвищується, що дозволяє відмовитися від застосування 

різних прийомів обробітку ґрунту [48]. 

Антропогенне навантаження значною мірою змінює агрофізичні 

показники ґрунту, найчастіше викликаючи їхню фізичну деградацію – 

руйнування агрономічно-корисної структури, формування глиб, кірки, 

тріщин, ущільнення кореневмісного шару, зниження водопроникності й 

доступності вологи рослинам, посилення диспергованості ґрунту та 

агрофізичної гетерогенності ґрунтового профілю [140, 223]. 

Переущільнення ґрунтів є основною причиною зниження їхньої 

продуктивності. Підвищення щільності на 10 % знижує їхню продуктивність 

на 40 % [130], що призводить до значного відставання культури у розвитку та 

зниження врожайності, погіршення якості отриманої продукції. 

А.В. Барвінським [17, 18] встановлено, що на 5 %-му рівні значущості 
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встановлений достовірний тісний кореляційний зв’язок між рівноважною 

щільністю будови орного шару ґрунту і урожайністю сільськогосподарських 

культур (коефіцієнт кореляції (r) складає 0,86-0,93). Тільки через 

переущільнення ґрунту урожайність пшениці знижується на 10 %, цукрових 

буряків на 15 %, картоплі, навіть, на 50 % [72]. 

Продуктивність посівів також залежить від щільності будови ґрунту. 

Добре відомо, що за надлишку опадів рослини краще розвиваються на 

пухкому ґрунті, при нестачі – на більш щільному. Тобто, максимальна 

продуктивність рослин при кожному рівні зволоження досягається тільки за 

цілком оптимальної щільності ґрунту у певний період [24, 234]. 

На думку багатьох дослідників [27, 122, 182] переущільнення ґрунту 

призводить до зниження вегетаційної маси рослин, що супроводжується 

негативними змінами у ґрунті – збільшенням твердості та погіршенням 

повітропроникності в межах кореневої системи. Надмірно розпушений ґрунт 

також негативно впливає на урожай сільськогосподарських культур через 

збільшення випаровування, погіршення контакту між ґрунтом і насінням та 

пошкодженням кореневої системи під час висихання ґрунту [83]. 

Відмічається зменшення загального біологічного урожаю як на надмірно 

ущільненому (1,4 г/см3), так і на пухкому (0,8 г/см3) ґрунті. 

Щільність ґрунту впливає на ріст коренів рослин, так як ущільнений 

ґрунт є суттєвою перепоною для їх проникнення. Характерною реакцією 

коренів на переущільнення ґрунту є зменшення розміру коренів, потовщення, 

скорочення їхньої довжини [236]. Згідно з дослідженнями G. Acady, J. Lipiec 

та ін. [212, 230, 242], при зростанні ущільнення в ґрунті знижується 

швидкість дифузії кисню та накопичується вуглекислота, що призводить до 

пригнічення розвитку коренів. Ущільнений ґрунт характеризується низькою 

пористістю, що означає недостатню кількість води у ґрунті. При випаданні 

опадів пори швидко заповнюються водою і залишають малу кількість 

повітря, необхідного для росту коренів і розвитку рослин. У разі ж надмірно 

пухкого ґрунту поровий простір настільки великий, що коріння рослин не 
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мають щільного контакту з поверхнею твердої фази, де містяться в 

поглиненому стані багато елементів живлення. Це призводить до зниження 

врожаю в розпушеному ґрунті. Необхідно застосовувати прийоми 

прикочування ґрунту для створення оптимальної щільності. 

Проблема створення оптимального орного шару, за агрофізичними 

показниками (зокрема, за щільністю будови) – одна з найважливіших проблем 

сучасної фізики ґрунтів і агротехніки. Вона полягає в тому, щоб розпушити 

ґрунти і не допустити його ущільнення важкою сільськогосподарською 

технікою. Останнє обумовлено своєчасністю проведення агротехнічних робіт, 

обов’язково пов’язаних з розорюванням ґрунту. Ґрунт є особливо схильним до 

ущільнення при підвищеній вологості. Варто важкій техніці лише один раз 

заїхати на поле, коли вологість трохи вище оптимальної для обробітку, як 

поверхневий шар ґрунту стає надмірно ущільненим [222]. 

Отже, фізичні властивості ґрунту – важливий, а іноді й вирішальний 

фактор формування урожаю сільськогосподарських культур та ефективності 

різних агроприйомів. Саме ґрунтово-фізичні фактори характеризують 

здатність ґрунтів забезпечувати потреби рослин у воді, повітрі, теплі, об’ємі 

кореневмісного шару і, в цілому, створювати умови для їх ефективного 

росту, розвитку, продуктивності, а також успішно реалізувати в урожаї 

потенційний запас поживних речовин із ресурсів ґрунту та із внесених 

добрив, тому їх вивчення – важливий шлях до підвищення ефективності 

вирощування сільськогосподарських культур. 

 

1.2 Вплив вологості та щільності будови ґрунту на продуктивність 

ячменю ярого та засвоєння основних елементів живлення за умов його 

удобрення 

 

Агрофізичні властивості ґрунтів мають вплив на чутливість ґрунту до 

агрозаходів, ефективність господарювання, а в поєднанні з достатньою 

кількістю елементів живлення, забезпечують максимальну продуктивність 
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вирощуваних сільськогосподарських культур. Одним з найважливіших 

заходів підвищення врожайності та ефективного використання запасів 

ґрунтової вологи є застосування добрив на науковій основі, тобто, 

врахування конкретних умов, у яких вони матимуть найвищу ефективність. 

Тому важливо мати уявлення про ті властивості ґрунту, які, в першу чергу, 

впливають на використання добрив рослинами.  

З літературних джерел відомо, що ефективність добрив в значній мірі 

залежить не тільки від агрохімічних, але й від агрофізичних властивостей 

ґрунтів, в першу чергу, від вологості та щільності ґрунту, а їхнє регулювання 

є ефективним прийомом підвищення врожайності сільськогосподарських 

культур, а отже і ефективності мінеральних добрив [9, 17, 34, 112, 148, 168]. 

За умов зволоження ґрунту, в середньому, 80-90 % від НВ відмічається 

найвища ефективність добрив [198]. У своїй роботі Р.Б. Усманова [197] 

відмічає, що внесення добрив навесні, при достатній вологозабезпеченості, 

призводить до підвищення урожайності зернових культур. Якщо ж вміст 

вологи менше 80 мм в метровому шарі ґрунту, внесення добрив є 

неефективним. 

Дія добрив також пов’язана і з кількістю вологи у період 

максимальної потреби в елементах живлення. Якщо в цей період у ґрунті 

вологи недостатньо, то внесені добрива, у зв’язку з низькою інтенсивністю 

їхнього надходження в рослини та послабленням всіх фізіологічних процесів, 

зменшують свою ефективність [210]. 

Через відсутність вологи у другій половині вегетації культури добрива 

можуть негативно вплинути на врожайність, оскільки більш розвинені на 

удобрених фонах рослини сильніше страждають від її нестачі.  

А.С. Алов [9] відзначає, що на зниження вологості ґрунту різні види 

мінеральних добрив реагують неоднаково. Значно знижується урожайність за 

внесення азотних добрив, у меншій мірі – калійних, при цьому ефективність 

фосфорних добрив практично не змінюється.  
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За нестачі вологи в ґрунті високі дози добрив не тільки неефективні, 

але й найчастіше є шкідливими. За цих умов створюється несприятлива для 

рослин підвищена концентрація ґрунтового розчину, що негативно впливає 

на їх ріст, також не в повній мірі використовуються ресурси тепла і 

живлення.  

За умов надлишку вологи корені рослин страждають від нестачі 

повітря, а тепло витрачається на випаровування води з поверхні ґрунту [31].  

Продуктивність сільськогосподарських культур за умов удобрення 

помітно зростає з підвищенням зволоження до 90 % НВ на ґрунтах меншої 

щільності будови (з об’ємною масою 1,1-1,3 г/см3) і до 80 % НВ – щільних 

ґрунтах (з об’ємною масою - 1,4-1,6 г/см3).  

Б.М. Князєв та М.Б. Хоконова вважають, що в умовах достатнього 

зволоження внесення мінеральних добрив у дозі 45 кг/га д.р. кожного з 

елементів живлення істотно підвищує врожайність ячменю ярого порівняно з 

контролем (без добрив), а також сприяє зростанню маси 1000 зерен, 

підвищенню натури зерна, маси зерна з одного колосу [93]. 

За результатами вегетаційних дослідів, надлишкова вологість ґрунту в 

період кущення ярих зернових призводить до зниження їх продуктивності на 

неудобреному фоні на 24 %, на варіантах з внесенням N60P60K60 – на 17 % 

Внесення добрив N120P120K120 призводило до збільшення продуктивності на 

11 % [9]. 

В цілому, в умовах посухи прирости врожаю від застосування добрив 

зменшуються на 25-30 % порівняно з роками зі сприятливими погодними 

умовами. Нестійкі метеорологічні умови року зумовлюють коливання 

врожайності сільськогосподарських культур у межах від 40 до 50 % [210].  

У більшості експериментів встановлено, що через переущільнення 

ґрунту знижується поглинання рослинами елементів мінерального живлення 

з ґрунту і добрив. Так, А.В. Бикін [34] зазначає, що переущільнення ґрунту 

призводить до гальмування процесів засвоєння азоту ячменем і зниження 

його концентрації в надземній частині. Головною проблемою гальмування 
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процесів засвоєння рослинами фосфору за підвищеної щільності і його 

надходження до надземних органів вважаються негативні зміни якісних та 

кількісних характеристик кореневої системи. У дослідженнях P.S. Cornish 

[218] встановлено, що збільшення щільності будови ґрунту викликає 

зменшення довжини коренів, що лінійно пов’язано з поглинанням фосфору 

(коефіцієнт детермінації (R2) дорівнює 0,94).  

За підвищеної щільності будови знижується чисельність 

мікроорганізмів, які розкладають мінеральні та органічні форми фосфорних 

сполук і ферментів, що стимулюють процеси розчинення фосфатів, 

зменшуються розміри і погіршується морфологія кореневих систем, 

уповільнюється рухомість ґрунтового розчину. Все це призводить до 

зниження доступності фосфору для рослин. Найкраще фосфор з добрив 

засвоюється за середнього (1,2 г/см3) рівня ущільнення. 

За щільності 1,1-1,2 г/см3 відбувається найбільш інтенсивне засвоєння 

калію. У пухкому ґрунті доступність калію зменшується через зниження 

відносної концентрації цього елементу в об’ємі ґрунту, а за підвищеної 

щільності – уповільнюється через погіршення параметрів кореневої системи 

[138]. 

Багаторічними дослідженнями В.В. Медведєва та ін. [137] 

встановлено, що надходження основних елементів живлення до рослин за 

підвищеної щільності знижується: азоту – на 44 %, фосфору – на 11 %, калію 

– на 18 %.  

Дослідженнями J. Kuht та E. Reintam [228] встановлено сильний 

негативний ефект, особливо, ущільненого вологого ґрунту на засвоєння 

поживних речовин (N, P, K, Ca, Mg), так здатність рослин ярої пшениці до 

поглинання азоту знизилася майже на 30 %, ячменю – на 40 %. Якщо 

рослини ростуть на ґрунтах, які мають проблеми з аерацією через високий 

вміст води, ущільнення ґрунту може призвести до анаеробного середовища 

коріння, що обмежує поглинання поживних речовин [219].  

https://www.researchgate.net/profile/Peter_Cornish2
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Вченими з Великобританії було досліджено взаємозв’язок між 

ущільненням ґрунту та вмістом азоту в ґрунті та їхній вплив на ріст та 

розвиток рослин ячменю. В ході досліджень встановлено, що високий рівень 

щільності будови ґрунту зменшує загальну довжину коренів на 23 %, площу 

листової поверхні – на 21 %. На варіантах з дефіцитом азотного живлення та 

за високого рівня щільності коренева біомаса знижувалася на 42 %. 

Суттєвого взаємозв’язку між щільністю ґрунту та рівнем азотного живлення 

не виявлено, але до кінця експерименту швидкість поглинання азоту на 

одиницю кореневої сухої маси зменшувалась приблизно на 50 % за високого 

рівня ущільнення та дефіциту азотного живлення [215]. 

Польовий експеримент з дослідження впливу різних рівнів 

ущільнення ґрунту на поглинання поживних речовин рослинами зернових 

культур було проведено J. Аrvіdsson [213], M. Ishaq [237]. Авторами 

зазначено, що в умовах низької та високої об’ємної щільності знижувалася 

біомаса та поглинання поживних речовин зернових культур, зокрема, 

ячменем порівняно з середнім рівнем об’ємної щільності, де врожай зерна 

був приблизно на 20 % вищим. На початку вегетації, концентрація фосфору і 

калію була найнижчою у рослин, вирощуваних на найбільш ущільненому 

(неоптимальному для росту рослин) ґрунті. У пухкому ґрунті, на відміну від 

помірно ущільненого, причинами зменшення поглинання поживних речовин 

було погіршення контакту кореня з ґрунтом, низький коефіцієнт дифузії 

поживних речовин, а також погіршення умов перенесення води до насіння та 

коріння. 

У своїй роботі D.L. Armstrong [213] відзначив, що поглинання 

фосфору корінням рослин вимагає енергії з вуглеводів, створення цієї енергії 

вимагає кисню для нормального обміну речовин кореня. Якщо ґрунт 

ущільнюється, поровий простір зменшується, обмежується вміст кисню і 

поглинання фосфору зменшується. Ущільнення також обмежує використання 

фосфору за рахунок зменшення товщини водних плівок на частинках ґрунту, 

через які фосфор рухається до поверхні коренів. Підвищення концентрації 
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фосфору в ґрунті шляхом удобрення може допомогти компенсувати цей 

ефект. Недостатня кількість вологи також знижує доступність фосфору і його 

поглинання. 

За даними Z.Y. Murel [233], в ущільненому ґрунті за рахунок 

зменшення аерації знижується доступність для рослин калію на 70 %, азоту – 

на 30 %, магнію – на 20 %, кальцію – на 10 %. Крім того, в такому ґрунті 

посилюється процес денітрифікації, створюються умови які сприяють 

накопиченню в верхній частині орного шару розчинів солей у токсичній для 

рослин концентрації. 

Отже, враховуючи вищенаведені результати досліджень, можна 

сказати, що регулювання агрофізичних властивостей орного шару ґрунту 

сприяє більш продуктивному використанню елементів живлення рослинами 

ячменю ярого та підвищує його врожайність. 

 

1.3 Особливості вирощування ячменю ярого як однієї з 

найпоширеніших зернових культур у світі 

 

Ячмінь ярий (Hordeum vulgare L.) – є однією з найпоширеніших 

зернових культур у світі, загалом, і в Україні, зокрема. Посівні площі 

ячменю, за даними ФАО, у світовому землеробстві становлять біля 80 млн га, 

що займає четверте місце серед хлібних злаків після пшениці, рису та 

кукурудзи. Найбільш поширений він у США, Канаді, Індії, Туреччині, 

Франції [216, 226, 243]. Валовий збір зерна ячменю становить близько 

160 млн т на рік, а частка України у світовому виробництві ячменю дорівнює 

8 % [16, 153].  

Ярий ячмінь відіграє також важливу роль у зерновому балансі 

України, так як він є культурою багатоцільового призначення: ячмінь ярий – 

важлива продовольча, кормова та технічна культура, що займає друге місце у 

вітчизняній структурі виробництва зерна. Зерно ячменю незамінне як 

сировина для пивоварної промисловості та кормовиробництва. За обсягом 
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використання ячменю в народному господарстві він є, перш за все, однією з 

цінних зернофуражних культур, яка є більш дешевою по витратам на 

вирощування порівняно з пшеницею та кукурудзою, але витратною по 

затратам на зберігання та реалізацію.  

Україна має достатньо великий потенціал у виробництві та експорті 

цієї культури, який потребує постійного вивчення. За обсягами виробництва 

та експортування ячменю Україна входить до п’ятірки найпотужніших 

світових виробників цієї культури разом з Росією, Німеччиною, Канадою та 

Францією. Основними регіонами вирощування ячменю в Україні є 

центральні, східні та південні області. В останні роки найбільше його 

збирають в господарствах Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, 

Херсонської, Миколаївської, Полтавської та Харківської областей [15]. У 

Лісостепу близько 10 % посівних площ займає ячмінь ярий [173]. 

Згідно даних Державної служби статистики України, виробництво 

ячменю в Україні демонструє тенденцію до зростання, попри суттєве 

зменшення посівних площ (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Виробництво ячменю ярого 

Показник Регіон 
Рік 

2010 20131) 20151) 20161) 20171) 20181) 

Посівна 

площа, тис.га 

Україна 4505,8 3359,4 2825,2 2867,2 2506,9 2484,3 

Харківська 

обл. 
242,9 182,1 168,3 159,8 140,7 146,6 

Валовий 

збір, тис.т 

Україна 8484,9 7561,6 8288,4 9435,7 8284,9 7349,1 

Харківська 

обл. 
346,0 445,8 438,5 501,6 488,6 450,7 

Урожайність, 

ц/га 

Україна 19,7 23,4 29,5 33,0 33,1 29,6 

Харківська 

обл. 
14,2 24,5 26,1 31,4 34,7 30,8 

 

1) Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. 
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За останнє десятиріччя посівні площі ячменю в Україні скоротились 

майже в два рази: з 4,5 млн га в 2010 році до 2,4 млн га в 2018-му. Причина 

цьому – розширення площі посівів під кукурудзою, соняшником і соєю. При 

цьому врожайність за той же період збільшилася з 19,7 до 33 ц/га. Однак це 

все одно в два рази нижче за показник в країнах Європейського союзу 

(70 ц/га) та рівень потенційної врожайності (до 100 ц/га) сучасний сортів 

даної культури. 

Ячмінь ярий характеризується високою посухостійкістю, її 

транспіраційний коефіцієнт близько 400. Для проростання насіння ячменю 

потребує 45-50 % води від його сухої маси, що значно менше, ніж для 

насіння пшениці й вівса. Проте слід враховувати, що в ячмені на початку 

вегетації недостатньо розвивається коренева система і рослини погано 

витримують весняну посуху, тому не можна затримуватись із сівбою, бо це 

може зумовити недружне проростання зерна і зріджені сходи. У зв’язку з цим 

ячмінь треба сіяти в перші дні весняних польових робіт у достатньо вологий 

ґрунт. Разом з тим, ячмінь дуже чутливий до надмірної вологості ґрунту та 

різко знижує свою врожайність на заболочених ґрунтах, недостатньо пухких, 

з близьким заляганням ґрунтових вод [123]. 

Культура не вибаглива до тепла. Насіння починає проростати за 

температури (+1) – (+3)°С, сходи в польових умовах можуть з’являтися за 

(+4) – (+5)°С. Сходи витримують заморозки до (–3) – (–4)°С, за температури 

(–6) – (–8)°С спостерігається пожовтіння листків. Однак, за нестачі тепла 

насіння проростає дуже повільно. Оптимальна температура для росту та 

розвитку культури – (+20) – (+25)ºС. У міру збільшення вологості ґрунту 

швидкість проростання насіння зростає і досягає максимуму за 70-90 % 

польової вологості (НВ) [20]. Швидкість появи сходів залежить від температури 

і вологості ґрунту, глибини загортання насіння. За температури (+16) – (+18)ºС та 

добрій зволоженості верхнього шару ґрунту сходи з’являються через 7-10 днів. 

Сходи легко витримують короткочасні заморозки до (–3) – (–6) ºС. Сума 

біологічних активних температур, необхідна протягом вегетативного періоду, 
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для ранньостиглих сортів ячменю становить 1250 ºС, для пізньостиглих – 1450 ºС 

[19]. 

Норма висіву ячменю залежить від кліматичних і ґрунтових умов, 

рівня культури землеробства, способів сівби, якості насіння, особливостей 

сорту та інших факторів. Орієнтовні норми висіву ячменю 1-3-ї репродукцій 

в основних ґрунтово-кліматичних зонах України коливаються в таких межах: 

у поліських і західних районах 4,5-5 млн схожих зерен на 1 га, в Лісостепу, 

центральних і північних районах Степу 4-4,5, у південних і південно-східних 

степових районах 3,5-4 млн зерен на 1 га. Вагова норма висіву становить 

відповідно від 180-220 до 140- 160 кг/га [80]. 

Відповідно до біологічних особливостей ячменю ярого, через 

слаборозвинену кореневу систему та нетривалий строк інтенсивного 

поглинання і накопичення поживних речовин, він є досить вимогливим до 

родючості ґрунту, вологозабезпеченості реакції ґрунтового розчину. Погано 

росте ячмінь на легких піщаних ґрунтах, дуже пригнічується на кислих 

торфовищах (при рН < 6), а в умовах надто кислої реакції ґрунтового розчину 

(рН 3,5) зовсім не дає сходів.  

Ячмінь - найбільш скоростигла яра зернова культура, вегетаційній 

період якої складає 60-110 днів. 

Експериментальні дані, отримані науковими установами України, 

свідчать про суттєві відхилення ґрунтово-фізичних факторів від вимог 

сільськогосподарських рослин, зокрема ячменю ярого та пояснюють значні 

коливання його врожайності за роками залежно від кліматичних умов [52, 

128, 141, 217]. 

В сучасних умовах дефіциту агроресурсів можна реально вплинути на 

рівень і стабільність урожаїв ячменя ярого шляхом підбору сортів з 

відповідним рівнем інтенсивності [55, 174]. Урожайність сорту, як ячменю, 

так і будь-якої іншої сільськогосподарської культури, є результатом 

реалізації генетично обумовленого її потенціалу при взаємодії з конкретними 

агроекологічними умовами вирощування [87, 103, 240]. Сучасні сорти 
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ячменю ярого здатні формувати вагомі врожаї, при чіткому дотриманні 

технології вирощування середні врожаї цієї культури в Україні можуть 

досягати до 70 ц/га, як в європейських державах. Отже, існує можливість 

повністю забезпечити потреби нашої держави в фуражному зерні і 

пивоварній сировині.  

За даними європейських агроекологів, середньоєвропейський 

показник впливу едафічного фактору (ґрунтових умов) на рівень урожайності 

зернових культур становить 25 %. Дослідженнями встановлено, що добором 

сорту з різним ступенем інтенсивності можна значно послабити вплив цього 

фактору на рівень урожайності через різну пристосованість конкретного 

сорту до несприятливих умов вирощування [53, 91]. 

Сорти ячменю ярого відрізняються між собою за біологічними 

особливостями та господарсько-цінними ознаками (стійкістю до посухи, 

виляганням, осипанням, ураженням хворобами і шкідниками, 

скоростиглістю, продуктивністю, хімічним складом зерна). Сорти різні не 

тільки за напрямом використання, але й за типом вирощування – інтенсивні 

для господарств із розвинутою матеріально-технічною базою і 

напівінтенсивні для господарств із обмеженими фінансовими можливостями, 

яких, на жаль, ще дуже багато в Україні [9, 172]. 

У науковій літературі [91] висвітлені агротехнологічні особливості 

сортів ячменю з різною нормою реакції на умови вирощування. 

Екстенсивний тип сорту характеризується високою стійкістю до 

зональних лімітуючих факторів. Такі сорти біологічно пристосовані 

формувати урожай зерна і зеленої маси на найбідніших на поживні речовини 

ґрунтах конкретної зони. Мають найменший винос на формування урожаю 

основних елементів мінерального живлення та найбільшу ефективну реакцію 

на добрива при основному внесенні і стартових дозах при посіві. На 

додаткові підживлення під час вегетації реагують негативно, бо можуть дуже 

«проростати». Налив зерна сортів екстенсивного типу припиняється за 

високої вологості. 
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Сорти напівінтенсивного типу характеризуються підвищеною 

стійкістю як проти короткочасних, так і триваліших посух або підвищеної 

вологості, які припадають на один із періодів проходження будь-якої 

фенофази. Ці сорти ефективніше, ніж сорти екстенсивного та інтенсивного 

типу, використовують природні ресурси ґрунтів, внесення мінеральних 

добрив в обмежених дозах і застосування прикореневого підживлення. Такі 

сорти пластичніші, ніж сорти екстенсивного та інтенсивного типу на строки і 

норми висіву. Припиняють налив зерна при 30-35 % вологості, тому їх можна 

збирати як роздільним, так і прямим комбайнуванням. 

Для сортів інтенсивного типу характерним є здатність однаково 

активно нагромаджувати фітомасу і пластичні речовини в зерні на всіх 

етапах проходження основних фенофаз вегетативного росту, розвитку 

рослин і наливу зерна, що зумовлює високий потенціал урожайності цих 

сортів і відповідність до застосування винятково інтенсивних технологій 

вирощування. Інтенсивні сорти реалізують свій потенціал урожайності в 

умовах степової і лісостепової зон при розміщенні після чорного пару, а в 

поліській зоні – після багаторічних бобових трава. Такі сорти, в основному, 

припиняють налив зерна за низької вологості – в межах 25 %, тому при їх 

збиранні доцільно застосовувати переважно пряме комбайнування.  

Сорти універсального типу поєднують у собі ознаки інтенсивних 

сортів (морфотип рослини) із властивостями напівінтенсивних сортів 

(невибагливість до умов вирощування), але найкращу віддачу дають при 

вирощуванні за інтенсивною технологією [79]. 

У виробництві, особливо при недотриманні сприятливих умов 

вирощування, сорти інтенсивного типу сильніше знижують врожаї, ніж старі 

сорти екстенсивного типу. Тут випливає технологічна незабезпеченість 

виробництва, яка не дозволяє вирощувати ячмінь відповідно до 

рекомендованих технологій. Усе це призводить до того, що потенціал 

урожайності сортів використовується в Україні в середньому на 30-50 %, 

знижуючись в окремі роки до 24-26 %, а в деяких областях, навіть, до 20 %. 
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Аналізуючи літературні дані [79, 94, 124, 174, 178] ми дісталися 

висновку, що різні сорти ячменю неоднаково відгукуються на добрива. Сорти 

інтенсивного типу найбільш повно реагують на підвищення доз мінерального 

живлення. Згідно з дослідженнями Л.П. Луганцева [116], застосування 

мінеральних добрив дозволяє повніше використовувати потенційні 

можливості інтенсивних сортів ячменю, що забезпечує отримання прибавки 

врожаю до 7,9 ц/га. 

Дослідженнями В.Д. Абашева [1] встановлено, що зі збільшенням доз 

мінеральних добрив врожайність всіх досліджуваних сортів ячменю зростала 

до внесення добрив у дозі 90 кг/га діючої речовини мінеральних добрив. 

Внесення більш високих доз добрив не сприяло підвищенню врожайності 

ячменю. Серед вирощуваних в досліді сортів максимальну врожайність 5 т/га 

забезпечив інтенсивний сорт при внесенні N90Р90К90. Урожайність ячменю 

визначалася в основному застосуванням азотних і фосфорних добрив. У 

формуванні прибавки врожаю зерна ячменю частка азоту становила 60 %, 

фосфору – 25 %, калію – 15 %.  

Підводячи підсумок, треба зазначити, що агрофізичні параметри 

ґрунту як середовища для вирощування рослин визначають умови 

проростання насіння, росту та формування врожаю ячменю ярого. 

Оптимальних агрофізичних умов вирощування сортів ячменю ярого різного 

типу інтенсивності не визначено, через що біологічний потенціал 

продуктивності культури розкрито не в повній мірі.  

 

Висновки до розділу 1 

1. Аналіз наявної літератури показав, що агрофізичні властивості 

орного шару ґрунту та їх вплив на розвиток та урожайність 

сільськогосподарських культур, в тому числі і ячменю ярого, є важливим 

напрямком дослідження, актуальність якого зростає в умовах глобальних 

змін клімату та підвищення антропогенного навантаження на ґрунти. 
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2. Враховуючи те, що ячмінь ярий є однією з найпоширеніших 

культур у світі і в Україні зокрема, а чорноземи є одними з найбільш 

придатними для вирощування посівів ячменю ярого, то ці фактори і 

обумовили використання даної культури як тестової (показової) для 

дослідження способів підвищення її продуктивності, зокрема, шляхом 

створення оптимальної щільності будови орного шару під час проведення 

передпосівного обробітку ґрунту.  

3. Вченими доведено, що регулювання щільності будови ґрунту дає 

можливість раціонально використовувати елементи живлення з ґрунту та із 

внесених добрив, значно підвищуючи при цьому врожайність 

сільськогосподарських культур. 

4. Разом з тим, недостатньо вивченими є питання пошуку шляхів 

оптимізації агрофізичних параметрів орного шару чорнозему типового за 

вирощування сортів ячменю ярого різного типу інтенсивності, які останнім 

часом широко використовуються у Лісостепу України. Відсутнє 

агроґрунтознавче забезпечення підвищення врожайності вищезазначених 

сортів культури. Потребує додаткового детального вивчення питання впливу 

різних параметрів щільності та вологості орного шару на врожайність сортів 

ячменю ярого за внесення мінеральних добрив. У зв’язку з вищенаведеним 

виникає необхідність проведення досліджень за темою дисертації. 

Аналіз наукових джерел який подано в розділі, висвітлено в працях 

[152, 180, 186-194]. 
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РОЗДІЛ 2  

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Ґрунтово-кліматична характеристика зони досліджень  

У структурі ґрунтового покриву України переважають чорноземні 

ґрунти (в основному у зоні Лісостепу та Степу), площа яких становить 

27,8 млн га, з яких 22 млн га, або близько 65 % орних земель [149]. За 

літературними даними [101] близько 53 % від площі орних ґрунтів 

Харківської області займають чорноземи типові, які є найбільш агрономічно 

цінними ґрунтами та характеризуються високою потенційною родючістю. 

Саме тому даний ґрунт було обрано в якості об’єкту дослідження.  

Об’єкт досліджень – чорнозем типовий глибокий малогумусний 

глибокоскипаючий важкосуглинковий на лесовидному суглинку (далі – 

чорнозем типовий), що знаходиться на території дослідної ділянки, площею 

238 м2, державного підприємства «Дослідне господарство «Граківське»» 

ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» (с. Комунар (нині с. Новий Коротич) 

Харківського району Харківської області), яка розташована на південний 

захід від м. Харків (рис. 2.1). Координати місця знаходження розрізу: 

49°97397'' пн широти, 35°98956'' сх довготи. 

 

Рис. 2.1 Космічний знімок території розміщення об’єкту дослідження  
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Територія, на якій проведено основні дослідження, відноситься до 

Лісостепової Лівобережної провінції Харківсько-Зміївського агроґрунтового 

району України [48, 49]. 

Рельєф району являє собою типову підвищену широкохвилясту, 

місцями вузькохвилясту, рівнину з густою сіткою сильно розгалужених 

балок та багаточисленних низовин з переважним ухилом поверхні на південь, 

південний-захід та південний-схід. Основні елементи рельєфу району 

займають високі міжрічкові вододіли – корінні плато, які порізані балками і 

ярами [50, 204]. 

Головними ґрунтотворними породами даної території району є леси та 

лесовидні суглинки. Різноманітність рельєфу, умов зволоження, а також 

почергова зміна степової та лісової рослинності призвели до строкатості 

ґрунтового покриву: південно-західна частина району суцільно представлена 

чорноземами, а в східній і північно-східній частинах на основному фоні 

чорноземів є плями опідзолених, темно-сірих та сірих ґрунтів, які займають 

ділянки, що раніше були під лісом. Ці ґрунти поширені в основному в балках 

і рідше на вододілах. В цілому, в ґрунтовому покриві даної території 

переважають типові та опідзолені чорноземи, а також реградовані ґрунти, які 

придатні для вирощування всіх сільськогосподарських культур [48, 50, 51, 

204].  

У генетичному відношенні чорноземи – це тип гумусових, кальцієвих, 

монтморилонітових ґрунтів складної й тривалої історії процесу 

ґрунтотворення – від ранніх гідроморфних до сучасних автоморфних стадій 

розвитку. В історії формування чорноземів основним слугував позитивний 

баланс біогенних речовин і космічної енергії, внаслідок чого в профілі 

утворилася система ґрунтових горизонтів (Но + Н +Нрк + НРк + Рк), 

збагачених гумусом, зі значними запасами азоту, фосфору, калію, 

мікроелементів, що формує оптимальний водно-повітряний режим, активні 

внутрішньоґрунтові біологічні та біохімічні процеси [155]. 
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Дослідна ділянка, з якої відібрано ґрунтову масу для лабораторно-

модельних дослідів, та на якій закладено польовий дрібноділянковий дослід, 

розташована у західній частині Харківського району, має вирівняний рельєф. 

Ґрунтовий розріз було закладено в червні 2015 року на захисній смузі 

дослідної ділянки. Профіль ґрунту описано співробітниками лабораторії 

геоекофізики ґрунтів ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» (рис. 2.2). 

Морфологічний опис профілю досліджуваного ґрунту: 

 

H 0-33 см – гумусовий, темно-сірий, однорідний 

за кольором, грудкувато-зернистий, до 15 см 

рихлий, далі – слабоущільнений, 

важкосуглинковий пронизаний корінням трав, 

поступово за кольором і щільністю переходить у 

Hp 33-70 см – верхній гумусовий перехідний, 

темно-сірий з буруватим відтінком, свіжий, 

грудкувато-зернистий, ущільнений, пронизаний 

корінням, поступовий перехід за кольором в 

Phk 70-110 см – нижній гумусовий перехідний, 

бурий з темно-сірим включенням, свіжий, 

ущільнений, пронизаний корінням до глибини 

100 см, на глибині 86 та 100 см зустрічаються 

темні гумусовані ходи – кротовини, слабке 

скипання від HСl з 70 см, поступовий перехід за 

кольором в 

Pk >110 см – материнська порода лесовидний 

суглинок, бурувато-палевого кольору, однорідна 

за кольором, карбонатна. 

Рис. 2.2 Профіль чорнозему глибокого малогумусного 

глибокоскипаючого важкосуглинкового на лесовидному суглинку 
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Для характеристики профілю ґрунту та визначення його генетичного 

типу використовували «Полевой определитель почв» за ред. М.І. Полупана, 

Б.С. Носко, В.П. Кузьмичева та «Атлас почв Украинской ССР» за ред. 

М.К. Крупського та М.І. Плупана [157, 14]. З кожного генетичного горизонту 

у 3-кратному повторенні з кожного генетичного горизонту було відібрано 

зразки ґрунту для визначення агрохімічних, агрофізичних, фізико-хімічних 

показників генетичних горизонтів ґрунту. Відбір зразків проводили за ДСТУ 

4287:2004 [61]. 

Основні агрохімічні характеристики дослідженого ґрунту 

представлено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Агрохімічні показники досліджуваного ґрунту 

Генетичний 

горизонт, 

шар ґрунту, 

см 

Загальний 

вміст 

гумусу, % 

(за 

Тюріним) 

pH 
За методом 

Чирикова 

Мінеральний 

азот 

в
о
д

н
и

й
 

со
л
ьо

в
и

й
 

P2O5, 

мг/кг 

ґрунту 

K2O, 

мг/кг 

ґрунту 

N-NO3, 

мг/кг 

ґрунту 

N-NH4, 

мг/кг 

ґрунту 

Н 0-33 3,6 

7,6 6,5 

219,3 225,9 5,2 7,7 

Нр 33-70 2,4 95,0 60,3 0,9 3,3 

Рh 70-110 1,0 91,0 144,6 0,5 1,8 

Pk >110 0,5 93,3 138,6 0,7 2,1 

Згідно з аналітичними даними досліджуваний ґрунт має нейтральну 

реакцію ґрунтового розчину, низький рівень забезпеченості мінеральним 

азотом, дуже високий рівень забезпеченості рухомим фосфором та калієм 

(згідно чинної градації [63, 126, 144]), вміст гумусу в даному ґрунті є 

підвищеним (згідно з групуванням ґрунтів за вмістом гумусу [126, 142]), хоча 

за класифікацією ґрунтів України та ДСТУ 4362:2004, даний ґрунт 

вважається малогумусним [63, 160]. 

Ємкість поглинання у генетичних горизонтах до глибини 110 см 

коливається в межах 280-300 ммоль/кг ґрунту, що цілком відповідає 

чорнозему важкосуглинковому на лесових породах. Вміст СаСО3 до глибини 
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110 см знаходиться в межах 0,1-0,7 %, що свідчить про те, що в цій частині 

профілю ґрунт є вилугованим, нижче 110 см вміст карбонатів кальцію – 3 %, 

без видимих акумуляцій СаСО3. 

За класифікацією Н.А. Качинського [4, 89] досліджений ґрунт є 

важкосуглинковим, вміст фізичної глини у верхньому 0-33 см шарі складає 

52,7 %. Результати визначення гранулометричного та мікроагрегатного складу 

наведено у табл. 2.2. 

Результати визначення щільності будови ґрунту (за методом ріжучого 

кільця Н.А. Качинського [70]) показали, що в орному шарі щільність будови 

становить 1,19 г/см3, яка з глибиною збільшується, особливо у нижньому 

перехідному горизонті (до 1,4 г/см3). 

Таблиця 2.2 

Гранулометричний та мікроагрегатний склад досліджуваного ґрунту 

Г
ен

ет
и

ч
н

и
й

 г
о

р
и

зо
н

т,
 

ш
ар

 ґ
р

у
н

ту
, 
см

 

Вміст гранулометричних 

фракцій, % 

С
у

м
а 

ф
р

ак
ц

ій
 <

0
,0

1
 м

м
 

Склад 

Назва 

ґрунту за 

гранскла-

дом К
о

еф
іц

іє
н

т 

д
и

сп
ер

сн
о

ст
і,

 %
 

1
-0

,2
5

 м
м

 

0
,2

5
-0

,0
5

 м
м

 

0
,0

5
-0

,0
1

 м
м

 

0
,0

1
-0

,0
0

5
 м

м
 

0
,0

0
5
-0

,0
0
1

 м
м

 

<
0

,0
0
1

 м
м

 

Н 

0-33 

3,5 12,4 31,3 10,8 10,8 31,0 52,7 Гранул. 
Суглинок 

важкий 
 

9,3 23,8 46,9 8,3 8,4 3,1  Мікроагр.  10,1 

Hp 

33-70 

0,4 4,0 39,4 9,1 12,1 35,0 56,1 Гранул. 
Суглинок 

важкий 
 

8,5 31,3 40,7 7,2 9,3 2,9  Мікроагр.  8,3 

Ph 

70-

110 

0,9 5,1 32,5 11,1 10,7 39,6 61,5 Гранул. 
Глина 

легка 
 

6,1 27,8 44,3 6,9 12,0 2,7  Мікроагр.  6,9 

Pk 

>110 

0,7 2,5 24,8 10,5 11,1 40,2 61,9 Гранул. 
Глина 

легка 
 

К
ар

б
. 

К
ар

б
. 

К
ар

б
. 

К
ар

б
. 

К
ар

б
. 

К
ар

б
. 

 Мікроагр.   
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Територія Харківського району відноситься до північного 

середньозволоженого агрокліматичного району Харківської області, який 

характеризується помірно-континентальним кліматом з підвищенням 

континентальності на південному сході [71]. 

У ґрунтово-кліматичному відношенні район поділяється на дві ґрунтово-

екологічні провінції: південно-західну, більш зволожену, і північно-східну. 

Середньорічна кількість опадів в північно-східній частині Харківського району 

складає 480-510 мм, в південно-західній частині – 510-570 мм за 

середньобагаторічної кількості 521 мм. Особливістю зволоження 

південно-західної провінції є підвищена на 15-25 мм порівняно з північно-

східною провінцією кількість опадів у першій частині теплого періоду. 

Найбільша кількість опадів випадає у травні-липні, тобто у весняно-літній 

період, але більша частина вологи випаровується та з поверхневим стоком 

надходить у водойми. Середня багаторічна сума опадів у Харківському районі 

становить 500-520 мм. У зимовий період (листопад-березень) випадає також 

досить велика кількість опадів, але вже у вигляді снігу. За середніми 

багаторічними даними (за зимовий період) висота снігового покриву 

складає 9,2 см, промерзання ґрунту спостерігається на глибину 50-70 см, 

запаси вологи у сніговому покриві Харківського району становлять 

37 мм. В зимовий період часто спостерігаються відлиги (до 8 кожного 

зимового місяця). Це обумовлює періодичне сходження снігового 

покриву та від танення ґрунту. 

Внаслідок чергування вологих та посушливих років та 

нерівномірність розподілу випадання опадів по території Харківської 

області спостерігається нестійкість зволоження ґрунтів, що є негативною 

рисою клімату досліджуваної території. 

За даними Харківської гідрометеорологічної станції тривалість 

безморозного періоду в районі в середньому складає 160  днів. У 

найхолоднішому місяці – січні середня температура повітря коливається 

від (– 7) до (– 4) °С. Абсолютний мінімум температури перебуває в межах 
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від (– 33) до (– 38) °С. Мінімальна температура (–20) °С і нижча буває 

щороку. На поверхні ґрунту заморозки навесні закінчуються пізніше, а 

восени починаються на 10 – 20 днів раніше, ніж у повітрі.  

Середня багаторічна сума температур вище 10 °С за вегетаційний 

період становить 2800 °С. Максимальна температура повітря коливається у 

межах від (+36) до (+39) °С. Найтепліші місяці липень та серпень із 

середньодобовою температурою повітря (+21,9) °С. Абсолютні максимуми 

досягають (+39) – (+40) °С [21, 166]. 

Згідно ґрунтово-екологічного районування України [158, 183], 

територія району, де знаходиться дослідна ділянка, відноситься до 

зимово-сильно-холодної фації лісостепової зони чорноземів типових, 

опідзолених та сірих лісових ґрунтів. Ця ґрунтово-екологічна провінція 

належить до північного середньозволоженого агрокліматичного району 

Харківської області, що характеризується помірно-континентальним 

кліматом. 

За останні роки погодні умови району досліджень відрізняються 

від середньобагаторічних даних. Відмічається нерівномірність  розподілу 

опадів за роками, частішим проявом посух та різкими коливаннями 

температури повітря, що є наслідком глобального потепління клімату 

[166]. За науковими даними [54, 92, 95, 97, 119] протягом останнього 

десятиріччя середньорічна температура повітря підвищилася на (2–3) оС, 

а кількість опадів, за останні 25 років, знизилася на 25 %. Погодні умови 

динамічно змінюються, їх чергування за окремими роками стає все менш 

прогнозованим, що призводить до нестабільного рівня продуктивності 

сільськогосподарських культур. 

2.2 Агрометеорологічні умови за період проведення досліджень  

Агрометеорологічні умови мають значний вплив на урожайність 

сільськогосподарських культур. У науковій літературі [11, 77, 85, 170] 

дослідниками встановлено зниження урожайності сільськогосподарських 
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культур у менш зволожені роки, тому вкрай важливим є спостереження за 

метеорологічними умовами на час проведення досліджень, з метою 

встановлення їхнього впливу на продуктивність вирощуваної культури. 

За даними метеостанції у м. Харків (додаток Г, табл.Г.1-Г.2) [8], яка є 

найближчою до території досліду, середньорічна температура повітря за роки 

досліджень мала тенденцію до підвищення порівняно із середньою 

багаторічною температурою і коливалася від (+9,4) °С у 2015 році, (+8,9) °С у 

2016 році до (+9,5) °С у 2016 році за середніх багаторічних показників 

(+8,1) °С.  

Найхолоднішими місяцями року в Харківському районі є січень та 

лютий. За проведення досліджень абсолютний мінімум зафіксовано у 

січні 2016 року (–23,4) °С, найвища температура спостерігалась у липні 

2016 року (+38,4) °С, що згідно з середніми багаторічними показниками 

характеризує цей місяць як найтепліший.  

Середньорічна кількість опадів коливалася від 616,2 мм у 

2015 році, 1075,3 мм у 2016 році до 649,2 мм у 2017 році за середньої 

багаторічної норми 560 мм. За роки досліджень найбільша кількість 

опадів випала у 2016 році – на 92 % більше від середньої багаторічної 

норми. 

Під час характеристики вегетаційного періоду ячменю ярого 

(квітень-липень) встановлено, що температурні умови за вегетацію 

культури мали тенденцію до підвищення порівняно зі 

середньобагаторічними нормами (рис. 2.3), проте були цілком 

сприятливими для формування високої його врожайності. Найбільше 

відхилення температури повітря від середньої багаторічної у бік 

збільшення спостерігали у травні 2015 року – на (+2) °С квітні 2016 року 

– на (+2,5) °С та в липні – на (+1,4) °С.  

Опади, що випали за осінньо-зимовий період 2015−2016 рр., в 

цілому були достатніми для сходів ячменю ярого в оптимальні строки, та 

сприяли отриманню високого за роки досліджень врожаю.  



55 
 

Найбільша кількість опадів за вегетаційний період 2015 року 

випала у липні (109 мм), найменша – у травні (38 мм). У 2016 році 

спостерігалося значне збільшення кількості опадів впродовж всього 

періоду вегетації порівняно із середньобагаторічними даними: найбільше 

відхилення зафіксовано у травні та липні (на 163,7 та 55,7  мм більше 

відповідно), де випало 219,7 та 128,7 мм опадів за середньої багаторічної 

норми 56 та 73 мм відповідно (рис. 2.4).  

 

Рис. 2.3 Середня температура повітря за період вегетації ячменю ярого  

 

 

Рис. 2.4 Кількість опадів за період вегетації ячменю ярого (2016-2017 рр.) 
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На початку вегетації 2017 року кількість опадів було практично на 

рівні з середньобагаторічними даними, але вже до кінця вегетації відмічалося 

зниження кількості опадів у червні – на 35,6 мм, у липні – на 5,9 мм. 

Враховуючи те, що кількість опадів за вегетацію відіграє важливу 

роль у формуванні показників врожайності, було розраховано гідротермічний 

коефіцієнт (ГТК) Селянинова (додаток Г, табл. Г.3) [175] за формулою (2.1): 

ГТК =                                                  (2.1) 

де ∑ r - сума опадів за місяць, мм;  

 ∑ t - сума температур повітря понад 10 °С за місяць, °С 

Згідно літературних джерел, інтенсивність посух характеризуються 

такими значеннями гідротермічного коефіцієнту: ГТК < 0,5 – дуже сильна 

посуха, сильна посуха; ГТК = 0,6...0,7 – недостатнє зволоження (дуже 

посушливо); 0,8... 0,9 – середня посуха; 1,0... 1,2 – слабка посуха; 1,3...1,6 – 

достатньо волого; ГТК > 1,7 – надмірно волого, істотно надмірне зволоження 

з ГТК ≥ 2,0 [118, 209]. 

Оскільки сходи ячменю у роки досліджень з’явились наприкінці 

квітня, то значення ГТК вегетаційного періоду було розраховано за 

середньодекадними даними та наведено в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Значення ГТК вегетаційного періоду ячменю ярого  

 

 

Декада 

Рік 

Місяць 
Середнє 

за 

вегетацію 

квітень травень червень липень 

ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І 

2015 1,0 1,9 0,7 0,5 0,3 1,2 2,8 0,4 1,6 

2016 5,2 2,7 4,9 5,6 0,2 3,3 1,1 3,4 3,2 

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

 

Аналізуючи умови зволоження окремих декад бачимо, що умови 

зволоження 2015 року характеризувалися як достатньо вологими в 
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середньому за вегетацію, дуже сильну посуху зафіксовано в ІІІ декаді травня 

та І декаді червня. Зволоження 2016 року було сприятливим для росту 

ячменю ярого. Сильну посуху було зафіксовано лише в І декаді, а слабку 

посуху – в ІІІ декаді червня. В цілому, вегетаційний період 2016 року 

дослідження характеризувався як істотно надмірно зволожений, що стало 

одним із факторів отримання високого врожаю вирощуваної культури. 

За вегетаційний період 2017 року достатньо та надмірно вологі умови 

було зафіксовано лише у ІІІ декаді квітня, ІІ декаді травня, решта часу 

спостерігалася сильна та середня посуха в поєднанні зі зростанням 

температури повітря. Загалом, весь період характеризувався як достатньо 

вологий. 

Отже, погодні умови, які склалися на території проведення 

досліджень у період вегетації ячменю ярого за роки досліджень дещо 

відрізнялися у порівнянні з середньобагаторічними даними. За роки 

досліджень середня температура за вегетаційний період ячменю ярого 

коливалась від (+17,7) °С (2015 р.); (+17,6) °С (2016 р.) до (+16,1) °С (2017 р.) 

за середніх багаторічних показників (+16,9) °С. Кількість опадів за 

вегетаційний період становила відповідно 368,6; 512,7 та 211,2 мм за 

середньої багаторічної норми 235 мм. Характерною особливістю 

досліджуваних років була нерівномірність розподілу опадів по місяцях та 

значні перепади температури повітря. Така динаміка метеорологічних 

показників мала неоднозначний вплив на ріст, розвиток рослин і формування 

продуктивності вирощуваних сортів ячменю ярого. 

2.3 Методика проведення досліджень 

2.3.1 Лабораторно-модельні досліди 

Дослідження було проведено протягом 2015-2017 рр. в декілька етапів. 

Для вивчення впливу агрофізичних властивостей ґрунту на продуктивність 

(біологічний урожай) сортів ячменю ярого протягом 2015 року було проведено 

серію лабораторно-модельних дослідів в лабораторії геоекофізики ґрунтів 
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Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського». Основною метою проведення дослідів було вивчення 

впливу різних рівнів вологості та щільності будови орного шару чорнозему 

типового на параметри кореневої системи та біомаси (біологічного урожаю) 

інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю ярого за умов внесення 

азотних, фосфорних та калійних добрив.  

Досліди було проведено за схемою В 3 (Бокс – 3 фактори) і закладені 

у відповідності до загальноприйнятої методики [209]. Схеми та матрицю 

планування лабораторних експериментів представлено в табл. 2.4-2.7. 

Експерименти було проведено у світловій шафі (додаток Д, рис. Д. 1) у 

пластикових посудинах ємкістю 1,4 дм3 у 3-кратному повторенні. Процес 

закладання лабораторно-модельних дослідів зображено в додатку Д, рис. Д. 2. 

Пластикові посудини були підібрані за висотою та діаметром. Скляні трубки для 

поливу були підібрані діаметром приблизно 1-1,5 см та висотою на 2-3 см вище 

стінок посудини. Загальна маса ґрунту становила 2 кг. 

Таблиця 2.4 

Схема лабораторного досліду № 1  

Фактори 

Рівні варіювання факторів 

0 

(низький) 

1 

(середній) 

2 

(високий) 

Вологість, % від найменшої 

вологоємності (НВ) (Х1) 
60 80 100 

Щільність будови ґрунту, г/см3 (Х2) 1,00 1,20 1,40 

Доза азотних добрив, кг/га д.р. (Х3) 0 45 90 

Таблиця 2.5 

Схема лабораторного досліду № 2  

Фактори 

Рівні варіювання факторів 

0 

(низький) 

1 

(середній) 

2 

(високий) 

Вологість, % від НВ (Х1) 60 80 100 

Щільність будови ґрунту, г/см3 (Х2) 1,00 1,20 1,40 

Доза фосфорних добрив, кг/га д.р. (Х3) 0 45 90 
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Таблиця 2.6 

Схема лабораторного досліду № 3  

Фактори 

Рівні варіювання факторів 

0 

(низький) 

1 

(середній) 

2 

(високий) 

Вологість, % від НВ (Х1) 60 80 100 

Щільність будови ґрунту, г/см3 (Х2) 1,00 1,20 1,40 

Доза калійних добрив, кг/га д.р. (Х3) 0 45 90 

Таблиця 2.7 

Матриця планування лабораторно-модельних дослідів 

Фактори 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Х1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 0 2 1 1 1 1 

Х2 0 0 2 2 0 0 2 2 1 1 1 0 2 1 1 

Х3 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 2 

Ґрунт для дослідів (орний шар 0-30 см) було попередньо просіяно 

через сита діаметром 0,1-10 мм, таким чином було взято агрономічно-цінні 

агрегати ґрунту [129, 156]. В якості дренажу було взято попередньо 

промитий, висушений і просіяний через сито з діаметром 1 мм кварцовий 

пісок [6]. 

Досліджувана культура – ячмінь ярий (інтенсивний сорт – Взірець 

та напівінтенсивний сорт – Здобуток). В якості умов дослідження 

мінеральні добрива вносили у вигляді аміачної селітри (34 % N) у досліді 

№ 1, суперфосфату простого (20 % P2O5) у досліді № 2 та калійної солі 

(40 % K2O) у досліді № 3.  

Згідно з даними Державної служби статистики України [32] та 

дослідженнями А.В. Кучера [103] в 2015 році сільгосппідприємствами 

України із розрахунку на 1 га посівної площі було внесено 79 кг д.р. 

мінеральних добрив, в тому числі 55 кг д.р. азотних добрив, 12,5 кг д.р. – 

фосфорних, 11,5 кг д.р. – калійних. У дослідженнях в Харківській області [91, 

124] дози мінеральних добрив, за яких отримано найбільшу прибавку 

урожайності у посівах сучасних сортів ячменю ярого склали N30P30K30 та 
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N60P60K60. Також встановлено, що для отримання високих врожаїв на 

родючих ґрунтах необхідно вносити N45-60P45-60К45-60, а високопродуктивні 

(інтенсивні), чутливі на добрива і стійкі до вилягання сорти забезпечують 

максимальні врожаї з підвищенням доз добрив до N90P90K90 - N120P90K90. Тому 

в наших дослідженнях було обрано дві дози мінеральних добрив: 45 кг/га д.р. 

– як середня доза та 90 кг/га д.р. – як підвищена доза. Доза добрив 

розраховувалась на 1 кг абсолютно сухого ґрунту. Три рівні ущільнення 

ґрунту, заданих схемою досліду (низький – 1,0 г/см3; середній або 

оптимальний – 1,2 г/см3 та високий – 1,4 г/см3) було змодельовано штучно 

дерев’яним ущільнювачем шляхом трамбування. Процес трамбування 

виконувався послідовними ударами, що рівномірно розподілялися по всьому 

діаметрі посудини. Кількість ударів було встановлено експериментальним 

шляхом (для створення щільності 1,0 г/см3 – до 10 разів; для 1,2 г/см3 – 20 

разів; для 1,4 г/см3 – 40 разів). 

Для розрахунку норми поливу було визначено НВ, яку розраховували 

наступним чином: скляну трубку, нижній кінець якої обв’язаний тканиною, 

ставили у фарфорову чашку та зважували на технічних терезах. Це була маса 

тари. Заповнювали трубку повітряно-сухим ґрунтом, так щоб незаповненим 

лишилося 1,5-2,0 см і зважували. Це була маса тари + повітряно-сухий ґрунт. 

Трубку з повітряно-сухим ґрунтом ставили у стакан на сито, щоб 

гравітаційна вода могла стікати і наливали у трубку води. Накривали трубку 

склом і залишали на добу відстоювати. Потім трубку з ґрунтом зважували. 

Це була маса тари + ґрунт, насичений вологою. 

Величину НВ розраховували за формулою (2.2): 

НВ =                                                (2.2) 

де А – маса тари, г;  

 Б – маса тари + повітряно-сухий ґрунт, г;  

 В – маса тари + ґрунт насичений вологою, г;  

 В-Б – маса води, г. 
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Норму поливу розраховували наступним чином: попередньо було 

визначено вологість ґрунту під час закладання досліду та кількість 

гравітаційної води, яку може утримувати ґрунт (методом прямого 

зважування) [5]. Ці дані були прийняті за НВ. Масу посудини до поливу 

визначали, виходячи із бажаної оптимальної вологості ґрунту, яка в нашому 

випадку становила 60; 80 та 100 % від НВ (низький, середній та високий 

рівні). Масу посудини до поливу знаходили, сумуючи масу посудини, піску 

(в якості дренажу доданого до посудини, під час закладання досліду), трубки, 

абсолютно сухого ґрунту та знайденої шляхом розрахунку кількості води. 

Полив проводили дистильованою водою через день до встановленої маси. 

Тривалість проведення лабораторних дослідів – до фази появи у рослин 4-го 

листка. 

Під час проведення досліджень проводили спостереження за 

температурою повітря та за температурою ґрунту всередині світлової 

установки, також проводилося фенологічне спостереження за ростом і 

розвитком рослин, а саме: були визначені показники схожості рослин, дати 

появи сходів (перші і масові), появи 1-го, 2-го, 3-го та 4-го листків. Через 

місяць після посіву було зібрано біологічний урожай у фазі 4-х листків. У 

зібраних рослинах, за варіантами було визначено загальну довжину та масу 

надземної частини (у вологому та сухому стані), морфологічні параметри 

кореневої системи (загальну масу, діаметр, довжину, коефіцієнт 

продуктивності). Біологічний урожай включав в себе масу надземної частини 

+ масу коренів з кожної посудини. Цей розрахунок проведено шляхом 

зважування надземної маси та маси коренів у вологому стані з кожної 

посудини з кожного повторення з подальшим зведенням даних до середнього 

значення по кожному варіанту досліду. Біологічна врожайність завжди 

більша ніж господарська та більш достовірно свідчить про потенційні 

можливості вирощуваної культури. 

Діаметр коренів визначали за допомогою поляризаційного 

мікроскопу МИН-8 із використанням об’єкт-мікрометра, що пропускає 
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світло, який представляє собою металеву пластинку із шкалою довжиною 

до 1 мм і ціною поділу 0,01 мм із застосуванням лінзи (рис. 2.5). 

 

а)     б) 

Рис. 2.5 Об’єкт-мікрометр, що пропускає світло: 

а) загальний вигляд об’єкт-мікрометра; 

б) шкала об’єкт-мікрометра 

2.3.2 Польові (дрібноділянкові) досліди 

Другий (2016 рік) та третій (2017 рік) етап дослідження – тимчасові 

польові дрібноділянкові досліди.  

Мета дослідження – дослідити вплив щільності будови ґрунту на 

продуктивність інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю ярого за 

умов дії (2016 рік) та післядії (2017 рік) мінеральних добрив. 

Польовий дрібноділянковий дослід закладено за загальноприйнятими 

методиками [37, 100, 143, 145, 150] та ДСТУ 7080 [67]. Схему та матрицю 

досліду представлено в табл. 2.8-2.9, схематичне розміщення варіантів на 

ділянці наведено на рис. 2.6.  

У досліді вивчали щільність будови та дози NPK, повторність – 

триразова, розміщення варіантів систематичне, із розміщенням повторень в 

три яруси. Розмір кожної ділянки – 1 м × 1 м. Кожна ділянка була ізольована 

поліетиленовою плівкою на глибину 30 см з усіх боків. Перед закладкою 

досліду, восени 2015 року на ділянці було проведено оранку на глибину 25-

30 см. 
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Таблиця 2.8 

Схема польового дрібноділянкового досліду  

Фактори 

Рівні варіювання факторів 

0 

(низький) 

1 

(середній) 

2 

(високий) 

Щільність будови ґрунту, г/см3 (Х1) 1,0 1,2 1,4 

Доза NPK, кг/га д.р. (Х2)  0 N45P45K45 N90P90K90 

Таблиця 2.9 

Матриця планування досліду 

Фактори 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Х1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Х2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 

                 Рис. 2.6 Схематичне розміщення варіантів на ділянці 

Захисна смуга (контроль) 

І, ІІ, ІІІ – повторення 

0,5 м 

2 м 13 м 

16 м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 І 

ІІ 

ІІІ 

3 4 5 6 7 8 9 1 2 

5 6 7 8 9 1 2 3 4 

інтенсивний сорт напівінтенсивний сорт 

І 

ІІ 

ІІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 4 5 6 7 8 9 1 2 

5 6 7 8 9 1 2 3 4 
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Дослідження передбачали створення варіантів з різною щільністю будови 

піднасіннєвого шару ґрунту. Для цього спеціально було виготовлено металевій 

ущільнювач, що являє собою квадратну платформу зі сторонами 35 см та ручку 

висотою 80 см (додаток Д, рис. Д.3). Попередньо перед посівом було визначено 

фактичну щільність будови ґрунту та експериментально встановлено необхідну 

кількість ударів ущільнювачем для створення заданих рівнів ущільнення. 

Ущільнення ділянок створено вручну методом трамбування. 

В якості умов проведення досліджень використовували мінеральні 

добрива у вигляді аміачної селітри (азотні), суперфосфату простого 

(фосфорні) та калійної солі (калійні). Добрива змішувалися та вносилися під 

час посіву, врозкид рівномірно по всій ділянці. Доза добрив розраховувалась 

за вмістом діючої речовини на площу ділянки.  

Посів ячменю проводили звичайним рядковим способом з міжряддям 

15 см та нормою висіву 4,5 млн шт/га, глибина загортання насіння становила 

5-6 см (додаток Д, рис. Д.4-Д.5). Догляд за посівами проводили вручну, 

засоби захисту від хвороб та шкідників не застосовували. Урожайність 

визначали шляхом обмолоту снопа вручну з кожної ділянки з перерахунком в 

центнери з гектару. 

У 2017 році досліди проведено в умовах післядії мінеральних добрив, 

попередньо відновивши рівні ущільнення ґрунту. 

2.3.3 Методи лабораторно-аналітичних досліджень 

Аналітичні роботи було проведено в лабораторії геоекофізики ґрунтів 

та лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів (свідоцтво про 

атестацію № 100-153/2014 від 01.08.2014 року та № 01-0105/2017 від 

1.08.2017 року) ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» за чинними 

методиками.  

Для характеристики досліджуваного ґрунту, до закладки дослідів було 

відібрано ґрунтові зразки в яких, за генетичними горизонтами в 3-кратному 

повторенні, було визначено наступні показники: 



65 
 

- вміст вологи у ґрунті за ДСТУ ISO 11465:2001 [71];  

- рівноважну щільність будови ґрунту (щільність будови на суху масу 

ґрунту) за ДСТУ ISO 11272:2001 [70]; 

- гранулометричний склад ґрунту методом піпетки в модифікації 

Н.А. Качинського згідно з ДСТУ 4730:2007 [66];  

- мікроагрегатний склад ґрунту методом піпетки в модифікації 

Н.А. Качинського за ДСТУ 4728:2007 [64]; 

- визначення органічної речовини (загальний вміст гумусу) за ДСТУ 

4289:2004 [62]; 

- активна кислотність (рН водний) за ДСТУ 7862:2015 [68]; 

- обмінна кислотність (рН сольовий) за ДСТУ 7910:2015 [69]; 

- вміст нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА 

ім. О.Н. Соколовського за ДСТУ 4729:2007 [65]; 

- вміст рухомих сполук фосфору за модифікованим методом Чирикова 

за ДСТУ 4115:2002 [60]; 

- вміст рухомих сполук калію в ґрунті за модифікованим методом 

Чирикова за ДСТУ 4115:2002 [60]. 

Під час проведення польового дрібноділянкового досліду для 

дослідження впливу щільності будови на вміст елементів живлення у ґрунті 

також визначали вміст мінерального азоту, рухомих сполук фосфору та калію 

[60, 65]. Глибина визначення: 0-30 см, повторність визначень: 3-разова, 

періодичність визначень: перед посівом культури та в кінці вегетації. 

У рослинних зразках з кожного варіанту у 3-кратному повторенні 

проведено визначення вмісту азоту, фосфору та калію в зерні та соломі – 

методом мокрого озолення за МВВ 31-497058-019-2005 [125]. 

У період вегетації ячменю ярого проводили фенологічні 

спостереження за ростом та розвитком рослин (згідно загальноприйнятих 

методик [143]): фіксували дату появи сходів, основні фази розвитку рослин, 

вимірювали висоту рослин, визначали продуктивну кущистість та проводили 

облік урожаю.  
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Для оцінки впливу щільності будови орного шару ґрунту на 

ефективність мінеральних добрив розраховували винос поживних речовин та 

коефіцієнти використання рослинами елементів живлення з ґрунту. 

Винос поживних речовин з ґрунту залежить від величини урожаю та 

вмісту в зерні елементів живлення. Розраховували за формулою (2.3) [57]: 

Вз = ,                                                 (2.3) 

де Вз – винос елементів (азот, фосфор, калій) урожаєм зерна, кг/га;  

 Уз – урожай зерна, ц/га;  

 Сз – вміст елементів живлення (азот, фосфор чи калій) в зерні, %. 

Винос поживних речовин з ґрунту урожаєм соломи залежить від 

величини урожаю і вмісту в соломі елементів живлення. Розрахунок виносу 

кожного елементу виконували за формулою (2.4) [57]:  

Вс = ,                                                (2.4) 

де Вс – винос елемента живлення (азот, фосфор, калій) урожаєм 

соломи, кг/га;  

Ус – урожай соломи, ц/га;  

Сс – вміст елемента живлення (азот, фосфор, калій) в соломі, %. 

Запаси рухомих форм елементів живлення в орному шарі ґрунту було 

розраховано як добуток вмісту поживної речовини в ґрунті, щільності будови 

ґрунту та глибини орного шару [144]. 

Коефіцієнт використання досліджуваною культурою того чи іншого 

елемента живлення (Кгрунту) з ґрунту відображає частку його споживання по 

відношенню до загального вмісту рухомої форми цього елемента в орному 

шарі на 1 га розраховували за формулою (2.5) [46]: 
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К грунту = ,                                    (2.5) 

де В - кількість елемента живлення, винесеного з урожаєм, кг/га;  

 З – запас рухомої форми елемента живлення в орному шарі ґрунту, 

кг/га;  

100 – коефіцієнт перерахунку у відсотки. 

Статистичну обробку результатів досліджень та визначення 

достовірності одержаних експериментальних даних оброблено методом 

дисперсійного аналізу за методикою Б.А. Доспєхова [59], з використанням 

стандартних програмних пакетів Microsoft Excel та спеціальної програми для 

обробки багатофакторних дослідів. Дана програма базується на застосуванні 

комп’ютера за допомогою електронної таблиці Excel і була розроблена в 

Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського» О.О. Єгоршиним та М.В. Лісовим [75]. 

У запропонованій програмі макрос (програма у традиційному сенсі) виконує 

всі розрахунки – замінює дані, проводить послідовні вибраковки незначущих 

членів моделі, формує рівняння регресії та на основі якого будує графіки 

залежностей, обчислює межі 95 % довірчих смуг, автоматично визначає 

значущість побудованих моделей і розраховує коефіцієнти кореляції, регресії 

та значення коефіцієнту Фішера. 

2.4 Характеристика досліджуваних сортів ячменю ярого 

Урожайність ячменю ярого тісно пов’язана з умовами його 

вирощування, тому для виробництва найбільш цінними є сорти, які здатні 

максимально реалізувати потенціал свого генотипу в мінливих умовах 

вирощування. Високоадаптивні та інтенсивні сорти здатні формувати досить 

високі врожаї за сприятливих умов та незначною мірою зменшити врожай і 

його якість у несприятливих. Це особливо актуально в умовах глобальних 

змін клімату та частого недотримання виробниками рекомендованих 
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технологій вирощування [91, 108]. Тому вибір сорту відіграє важливу роль. 

Наразі для отримання стабільних врожаїв зерна ячменю ярого великого 

значення мають такі біологічні властивості, як адаптивність та типи 

інтенсивності сорту [124]. 

В процесі досліджень нами було обрано поширені в зоні Лісостепу 

України різні за інтенсивністю сорти ячменю ярого: інтенсивний сорт – 

Взірець та напівінтенсивний сорт – Здобуток селекції ННЦ «Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр’єва» Національної академії аграрних наук, які 

занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні [56].  

Взірець – зерновий сорт (рис. 2.7). Рік занесення до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні – 2009. 

Рекомендовані зони вирощування: Лісостеп і Полісся. З 2012 року сорт 

Взірець є національним стандартом України. 

 

Рис. 2.7 Загальний вигляд (сорт Взірець) 

Сортовирізняльні ознаки. Різновидність – субмедікум (submedicum). 

Низькорослий, висота рослин 61-78 см. Антоціанове забарвлення кінчиків 

остюків сильне, остюки довгі, зазублені тільки у верхній частині. Колос 

дворядний, має помірний восковий наліт, циліндричний, нещільний (11,5 

члеників на 4 см), середньої довжини (7,6 см). Стерильний колосок 
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паралельний стрижню. Квіткові луски тонкозморшкуваті, зі слабко 

вираженою нервацією, поступовим переходом в остюк. Зерно еліптичне, 

жовте, плівчасте. Основна щетинка довговолосиста. Маса 1000 зерен 48-52 г. 

Біологічні ознаки. Група стиглості – середньоранній, тривалість 

вегетації 87-94 доби. Стійкий до вилягання (8,2-9,0 балів) та посухи 

(9,0 балів). Сорт є джерелом групової стійкості до ураження збудниками 

летючої і кам’яної сажки (9 балів) та борошнистої роси (7-8 балів). 

Господарські ознаки. Сорт інтенсивного типу. Рекомендована норма 

висіву 4,0-4,5 млн схожих насінин на 1 га. Агротехніка звичайна для зони 

вирощування, строки сівби ранні. 

У виробничих умовах урожайність сорту досягала 6,13 т/га 

(Вовчанська ДСДС Харківська обл.) та 8,13 т/га («Агрофірма Джулинка» 

Вінницька обл.). Навіть за дуже посушливих умов урожайність Взірця у 

Сумському ІАПВ була 5,19 т/га. Потенційна урожайність 9,5-10,5 т/га. Вміст 

білка у зерні 12,0-15,0 %. Вихід кондиційного насіння 75-85 %.  

Здобуток – зерновий сорт (рис. 2.8). Рік занесення до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні – 2007. 

Рекомендована зона вирощування: Лісостеп. 

Сортовирізняльні ознаки. Різновидність – субмедікум (submedicum). 

Рослини середньої висоти (78-85 см). Антоціанове забарвлення кінчиків 

остюків сильне, остюки довгі, зазублені тільки у верхній частині. Колос 

дворядний, має сильний восковий наліт, циліндричний, нещільний 

(11,1 члеників на 4 см), середньої довжини. Стерильний колосок відхилений. 

Квіткові луски тонкозморшкуваті, зі слабко вираженою нервацією, 

поступовим переходом в остюк. Зерно еліптичне, жовте, плівчасте. Основна 

щетинка довговолосиста. Дуже крупнозерний – маса 1000 зерен 55-58 г, до 

60 г. 

Біологічні ознаки. Група стиглості – середньостиглий, тривалість 

вегетації 78-102 доби. Стійкий до вилягання (8,0-8,9 балів) та посухи (8,4-
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9,0 балів). Сорт є джерелом групової стійкості до ураження збудниками 

летючої і кам’яної сажки (8 балів). 

 

 

Рис. 2.8 Загальний вигляд колосу (сорт Здобуток) 

Господарські ознаки. Сорт напівінтенсивного типу. Рекомендована 

норма висіву 4,0-4,5 млн схожих насінин на 1 га. Агротехніка звичайна для 

зони вирощування, строки сівби ранні. 

У виробничих умовах урожайність сорту досягала 5,50 т/га 

(Вовчанська ДСДС Харківська обл. та ТОВ «НПЦ зернового господарства 

ім. А.І. Бараєва, Казахстан») та 7,93 т/га («Агрофірма Джулинка» 

Вінницька обл.). Потенційна урожайність 9,5-10,0 т/га. Вміст білка у зерні 

12,0-15,0 %, вирівняність 98,2 %. Вихід кондиційного насіння 75-85 %.  

Методика, об’єкти та умови досліджень висвітлено в опублікованих 

працях [152, 180, 185, 186, 188-194, 196]. 
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РОЗДІЛ 3  

МОДЕЛЮВАННЯ АГРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОРНОГО 

ШАРУ ГРУНТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ РІЗНИХ ЗА 

ІНТЕНСИВНІСТЮ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

 

У науковій літературі зазначено, що щільність будови ґрунту та його 

зволоження відіграє важливу роль під час появи сходів та подальшого 

зростання і розвитку сільськогосподарських культур [2, 110, 132, 202]. 

Значний вплив щільність будови ґрунту має, перш за все, на кореневу 

систему рослин і, вже через неї, на розвиток надземної маси та урожай. Вода 

є незамінним джерелом живлення коренів рослин, головною передумовою 

їхнього нормального розвитку і функціонування [184].  

Тому, дослідження впливу агрофізичних параметрів за умов внесення 

мінеральних добрив на показники схожості та розвиток кореневої системи 

ячменю ярого є вкрай актуальним. 

Ряд науковців [113, 207] зазначають, що вивчення взаємодії між 

ґрунтом, сільськогосподарською культурою і навколишнім середовищем 

потребує системного підходу та має реалізовуватися на наступних трьох 

етапах: 1) виявлення фізіологічних потреб вирощуваної культури і 

визначення умов її життєзабезпечення; 2) дослідження взаємодії елементів 

системи «ґрунт-рослина» між собою та з навколишнім середовищем; 

3) розробка методичної бази аналізу, узгодження та узагальнення результатів 

перших двох етапів. Перераховані етапи дозволяють сформулювати 

методологічні принципи регулювання та оптимізації агрофізичних 

властивостей ґрунту, діагностики мінерального живлення 

сільськогосподарських рослин, а також управління продукційних процесом 

агроценозів. Виконання цих етапів полегшується з використанням методу 

такого дослідження як моделювання, що дозволяє спостерігати поведінку 

рослин не тільки в реальних, а й гіпотетичних (штучно змодельованих) 

умовах в ході проведення контрольованого експерименту в польових або 
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лабораторних умовах, на основі чого можна оцінити ступінь впливу ряду 

факторів на продуктивність вирощуваної культури. 

 

3.1 Експериментальне дослідження впливу щільності будови та 

вологості ґрунту на продуктивність культури за умов внесення азотних 

добрив 

 

Ячмінь ярий добре реагує на внесення добрив, особливо в умовах 

достатнього зволоження. За даними М.М. Городнього [43], в зоні 

Лісостепу України частка приросту врожаю зернових культур від 

внесення азотних добрив становить 38-55 %. С. Левштанов зазначав, що 

внесення, навіть, невеликої норми азоту під час сівби ячменю ярого (N20–30) 

забезпечує приріст урожаю на рівні 5–8 ц/га, а застосування аміачної 

селітри у нормі 1,5 ц/га під передпосівну культивацію здатне підвищити 

врожайність залежно від погодно-кліматичних умов на 0,5-1,6 т/га [107].  

За результатами лабораторно-модельних дослідів встановлено, що 

ущільнення ґрунту до 1,4 г/см3 призводило до запізнення появи сходів 

обох досліджених сортів ячменю ярого. Перші сходи, з’явились на 

варіантах із низьким та середнім рівнем ущільнення в поєднанні з 

високим рівнем зволоження. За низького рівня зволоження відмічалося 

нерівномірність та затримання появи сходів рослин на два дні порівняно 

із середнім рівнем зволоження.  

У ході досліджень було визначено також морфологічні показники 

кореневої системи. Як відомо, щільність будови ґрунту впливає на ріст 

коренів рослин, так як ущільнений ґрунт є суттєвою перепоною для 

проникнення коренів. У разі ж надмірно пухкого ґрунту, поровий простір 

є настільки великим, що коріння рослин не мають доброго контакту з 

поверхнею твердої фази, де містяться в поглиненому стані елементи 

живлення. 
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Встановлено, що щільність будови ґрунту на рівні 1,0 г/см3 

позитивно впливала на розвиток кореневої системи рослин ячменю ярого. 

За ущільненого ґрунту (1,4 г/см3) зафіксовано зменшення діаметру 

(рис. 3.1), довжини (рис. 3.2) та загальної маси коренів досліджуваної 

культури (рис. 3.3). 

Діаметр коренів ячменю ярого майже не відрізнявся між сортами, 

але відмічалася різниця за варіантами: збільшення рівня щільності будови 

ґрунту з 1,0 до 1,4 г/см3 сприяло зниженню діаметру коренів із 0,45–0,50 

до 0,2–0,3 мм, що негативно впливало на їхню здатність до поглинання 

вологи, забезпечення рослин елементами живлення та транспортування їх 

до надземної маси. 

Встановлено, що збільшення щільності будови ґрунту від низького 

(1,0 г/см3) до високого (1,4 г/см3) рівня негативно позначалося на довжині 

коренів. Відмічалася тенденція зменшення довжини кореневої системи за 

збільшення рівня ущільнення ґрунту, особливо за низького рівня 

вологості (60 % від НВ). 

 

Рис. 3.1 Вплив вологості та щільності будови ґрунту на діаметр коренів 

ячменю ярого за внесення азотних добрив (пояснення варіантів див. у 

табл. 2.7) 
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Рис. 3.2 Вплив вологості та щільності будови ґрунту на довжину 

коренів ячменю ярого за внесення азотних добрив 

 

 

Рис. 3.3 Вплив вологості та щільності будови ґрунту на загальну масу 

коренів ячменю ярого за внесення азотних добрив 

На варіантах із щільністю будови ґрунту 1,4 г/см3 пригнічувався 

ріст та розвиток кореневої системи, їхня маса була на 5 % нижчою 

порівняно з кореневою частиною рослин вирощуваної за середнього рівня 
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щільності будови ґрунту. Найбільша маса коренів інтенсивного сорту 

ячменю ярого (0,73 г/посудину) сформувалася за високого рівня вологості 

та низького рівня щільності будови ґрунту – 100 % від НВ та 1,0 г/см3 

відповідно. Найбільшу масу коренів напівінтенсивного сорту 

(0,62 г/посудину) зафіксовано при вологості ґрунту на рівні 80 % від НВ, 

щільності будови ґрунту – 1,2 г/см3 та за умов внесення N90. 

Отримані результати показують, що висока (1,4 г/см3) щільність 

будови та низький (60 % від НВ) рівень вологості ґрунту негативно впливає 

на морфологію коренів вирощуваних сортів культури суттєво зменшуючи їх 

діаметр, довжину та масу. 

В ході досліджень виявлено істотний вплив агрофізичних параметрів 

орного шару ґрунту на коефіцієнт продуктивності кореневої системи (Кпр), який 

відображає співвідношення сухої маси надземних органів до маси коренів [90, 

181] (рис. 3.4). 

 

 

 

а)  

Рис. 3.4 Залежність коефіцієнта продуктивності коренів ячменю ярого 

від зволоження та ущільнення ґрунту за внесення азотних добрив: 

а) інтенсивний сорт Взірець, R2=0,71; 
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б)  

- за середніх рівнів варіювання інших факторів (80 % від НВ; 1,2 г/см3; N45); 

- за низьких рівнів варіювання інших факторів (60 % від НВ; 1,0 г/см3; без 

добрив). 

Рис. 3.4 аркуш 2: 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток, R2=0,92. 

Встановлено, що вологість ґрунту на рівні 60 % від НВ та високий 

рівень щільності будови ґрунту (1,4 г/см3) призводив до зниження 

коефіцієнта продуктивності коренів рослин інтенсивного сорту ячменю. 

Для напівінтенсивного сорту підвищення щільності будови ґрунту 

сприяло підвищенню коефіцієнта продуктивності кореневої системи, що 

могло статися за рахунок зменшення біологічної маси надземної частини 

рослин. 

В результаті проведення лабораторного досліду встановлено, що 

моделювання рівнів ущільнення та зволоження ґрунту позначилося на 

величині біологічного урожаю різних за інтенсивністю сортів ячменю 

ярого за умов внесення азотного добрива (рис. 3.5). За середнього рівня 

зволоження (80 % від НВ) сформувався найбільший біологічний урожай 

напівінтенсивного сорту. За таких умов біологічний урожай становив 
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3,1 г/посудину, що на 44 % більше порівняно з низьким рівнем 

зволоження (60 % від НВ). 

 

а)  

 

б)  

- за середніх рівнів варіювання інших факторів (80 % від НВ; 1,2 г/см3; N45); 

- за низьких рівнів варіювання інших факторів (60 % від НВ; 1,0 г/см3; без 

добрив). 

Рис. 3.5 Вплив вологості (Х1) та щільності будови (Х2) на біологічний 

урожай ячменю ярого за внесення азотних добрив (Х3): 

а) інтенсивний сорт Взірець, R2 = 0,60; 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток, R2 = 0,88. 
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Підвищення щільності будови ґрунту до 1,4 г/см3 негативно впливало 

на розвиток рослин ячменю та формування біологічного врожаю 

досліджуваних сортів. Спостерігалося зниження врожаю інтенсивного сорту 

в 1,5 рази за високого рівня ущільнення в поєднанні з низькими значеннями 

інших факторів (за вологості ґрунту 60 % від НВ та без внесення азотних 

добрив). За середнього рівня вологості ґрунту (80% від НВ) та внесенні 

добрив у дозі 45 та 90 кг/га д.р. не виявлено негативного впливу високого 

рівня щільності будови на біологічний урожай інтенсивного сорту.  

Встановлено, що за високого рівня щільності будови (1,4 г/см3) 

спостерігалася тенденція зниження біологічного врожаю напівінтенсивного 

сорту, як за низьких, так і за середніх значень інших досліджуваних факторів. 

На удобрених варіантах біологічний урожай ячменю підвищувався, однак 

залежно від сорту ця реакція була різною. Так, високі дози азотних добрив 

(90 кг/га д.р.) внесені під напівінтенсивний сорт були малоефективними 

порівняно з середніми дозами (45 кг/га д.р.). 

Інтенсивний сорт ячменю, навпаки, позитивно реагував на підвищені 

дози азотних добрив, особливо за середніх значень фізичних параметрів 

ґрунту. Так, на варіанті із внесенням N90 за умов вологості 80 % від НВ та 

щільності будови ґрунту 1,2 г/см3 біологічний урожай інтенсивного сорту 

становив 3,50 г/посудину, тоді як за високої щільності будови та середнього 

рівня вологості – зменшувався на 30 % (до 1,16 г/посудину). 

Вплив досліджуваних факторів на біологічний урожай інтенсивного 

сорту описується наступним рівнянням регресії (3.1): 

У = 2,61 + 0,01587·(Х1 - 80,0) - 0,002881·(Х3 - 45,0) - 0,0001625·(Х3 - 45,0)·2 +  

+0,0338·(Х2 - 1,2)·(Х3 - 45,0),                                    (3.1) 

де Х1 – вологість ґрунту, % від НВ;  

 Х2 – щільність будови ґрунту, г/см3;  

 Х3 – доза азотних добрив, кг/га д.р.  



79 
 

Коефіцієнт детермінації (R2) дорівнює 0,60, це означає, що 60 % 

мінливості урожаю пояснюється прийнятою квадратичною моделлю. 

Рівняння регресії (3.2), що описує вплив агрофізичних параметрів 

ґрунту на біологічний урожай напівінтенсивного сорту за внесення азотного 

добрива має вигляд: 

У = 2,84 + 0,01853·(Х1 - 80,0) – 1,862·(Х2 - 1,2) + 0,008474·(Х3 - 45,0) – 

- 0,001762·(Х1 - 80,0)·2 – 7,161·(Х2 – 1,2)·2 - 0,01699·(Х2 - 1,2)× 

×(Х3 - 45,0),                                             (3.2) 

Коефіцієнт детермінації (R2) дорівнює 0,88, тобто 88 % мінливості 

урожаю пояснюється прийнятою квадратичною моделлю. В цілому, обидві 

моделі є значущими за критерієм Фішера, оскільки F > F01.  

Встановлено, що із підвищенням вологості ґрунту біологічний урожай 

інтенсивного сорту збільшувався на 1,8 г/посудину порівняно з низьким 

рівнем вологості (з 1,89 г за вологості 60 % від НВ до 3,7 г за 100 % від НВ). 

3.2 Щільність будови та вологість ґрунту як чинник підвищення 

продуктивності ячменю за умов внесення фосфорних добрив 

 

За високої щільності ґрунту і поганої аерації ріст коренів ячменю 

ярого сповільнюється. Через нестачу повітря пригнічується окислювальна 

діяльність кореневих виділень, тому доступність поживних елементів 

знижується, а оскільки ячмінь має слаборозвинену кореневу систему – все це 

призводить до зниження продуктивності даної культури. 

За даними М.М. Городнього [43], в зоні Лісостепу України частка 

приросту врожаю зернових культур від внесення фосфорних добрив 

становить 33-45 %. Фосфорні добрива забезпечують менший приріст 

урожаю, ніж азотні, проте їхня відсутність в системі живлення ярих зернових 

культур призводить до зниження ступеня засвоєння азоту і калію. 

Застосування фосфорних добрив у нормі 10-20 кг/га під час сівби підвищує 
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врожайність на 0,2-0,4 т/га [44, 45]. Недостатня забезпеченість молодих 

рослин фосфором на початкових етапах росту та розвитку може призвести до 

недобору врожаю, незважаючи на посилене фосфорне живлення в пізніші 

терміни. 

У ході проведення досліджень за низького рівня зволоження та 

ущільненого ґрунту (60 % від НВ та 1,4 г/см3) відмічалося збільшення 

тривалості проростання рослин, в середньому на 2-3 дні порівняно з ґрунтом 

з щільністю 1,0-1,2 г/см3. Внесення фосфорних добрив сприяло отриманню 

більш рівномірних сходів рослин ячменю. 

Вплив досліджуваних факторів на діаметр та довжину коренів ячменю 

ярого зображено відповідно на рис. 3.6 та 3.7. 

З’ясовано, що зниження діаметру та довжини коренів ячменю 

ярого відбувається зі збільшенням щільності будови ґрунту до 1,4 г/см3 та 

зниженням вологості ґрунту до 60 % від НВ. Найбільший діаметр 

(0,42 мм) та довжина (17 см) коренів ячменю встановлено за такого 

співвідношення факторів: вологість ґрунту – 80 % від НВ, щільність 

будови – 1,2 г/см3 за внесення фосфорних добрив у дозі 45 кг/га діючої 

речовини. 

Рис. 3.6 Вплив вологості та щільності будови ґрунту на діаметр коренів 

ячменю ярого за внесення фосфорних добрив 
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Рис. 3.7 Вплив вологості та щільності будови ґрунту на довжину 

коренів ячменю ярого за внесення фосфорних добрив 

За результатами досліду розраховано коефіцієнт продуктивності 

кореневої системи ячменю та побудовано графіки його залежності від 

досліджуваних факторів (рис. 3.8). 

 

   

а) 

Рис. 3.8 Залежність коефіцієнта продуктивності коренів ячменю ярого 

від вологості, щільності будови ґрунту та доз фосфорних добрив: 

а) інтенсивний сорт Взірець, R2=0,78; 
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б) 

- за середніх рівнів варіювання інших факторів (80 % від НВ; 1,2 г/см3; P45); 

- за низьких рівнів варіювання інших факторів (60 % від НВ; 1,0 г/см3; 

без добрив). 

Рис. 3.8, аркуш 2: 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток, R2=0,54. 

Встановлено, що цей показник кореневої системи вирощуваних сортів 

культури збільшується з підвищенням щільності будови ґрунту із 1,2 до 1,4 г/см3, 

що, напевно, пов’язано з невеликими розмірами коренів та з посиленням їх 

фізіологічної активності та збільшенням надземної маси. 

Залежність біологічного урожаю дослідної культури від досліджуваних 

факторів представлено на рис. 3.9.  

В результаті моделювання рівнів вологості та щільності будови ґрунту 

виявлено їх вплив на параметри біомаси (біологічний урожай) сортів 

досліджуваної культури за внесення фосфорних добрив. В ході проведених 

досліджень встановлено, що низький рівень вологості ґрунту призводить до 

зниження біологічного врожаю ячменю ярого. За середнього рівня вологості 

ґрунту зафіксовано максимальний біологічний урожай інтенсивного сорту 

(4 г/посудину). При підвищенні рівня зволоження до 100 % від НВ 

збільшення врожаю цього сорту не спостерігалося, тож вологість ґрунту на 
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рівні 80 % від НВ є оптимальною для отримання максимальної урожайності 

інтенсивного сорту ячменю ярого. 

 

а)  

 

б)  

- за середніх рівнів варіювання інших факторів (80 % від НВ; 1,2 г/см3; P45);  

- за низьких рівнів варіювання інших факторів (60 % від НВ; 1,0 г/см3; без 

добрив). 

Рис. 3.9 Вплив вологості (Х1) та щільності будови (Х2) на біологічний 

урожай ячменю ярого за внесення фосфорних добрив (Х3): 

а) інтенсивний сорт Взірець, R2 = 0,94; 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток, R2 = 0,69. 

Іншу тенденцію встановлено для напівінтенсивного сорту ячменю 

ярого: зі збільшенням рівня зволоження ґрунту до 100 % від НВ біологічний 
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урожай збільшувався на 40 % порівняно з урожаєм, отриманим за низького 

рівня вологості. 

За середніх значень вологості та щільності будови ґрунту (80 % від 

НВ та 1,2 г/см3) отримано максимальний біологічний урожай, а отже і 

ефект від внесення високої дози фосфорних добрив (90 кг/га д.р.) за 

вирощування інтенсивного сорту ячменю ярого. Внесення Р90 сприяло 

отриманню 4 г/посудину біологічної маси, що на 70 % більше врожаю 

отриманого за низьких значень вологості та щільності будови ґрунту 

(2,3 г/посудину). 

Для напівінтенсивного сорту внесення фосфорних добрив 

виявилося малоефективним. За умов внесення Р90 в поєднанні з середнім 

значенням вологості і щільності будови ґрунту біологічний урожай , 

навіть, знижувався на 30 % порівняно з варіантом без добрив, що скоріш 

за все пов’язано з досить високим вмістом рухомих форм фосфору у 

досліджуваному ґрунті. 

Рівняння регресії (3.3), що описує залежність біологічного урожаю 

інтенсивного сорту ячменю від вологості та щільності будови за умов 

удобрення фосфорним добривом є наступним: 

У = 4,65 + 0,04467·(Х1 - 80,0) + 3,268·(Х2 - 1,2) - 0,006096·(Х3 - 45,0) - 

-0,002304·(Х1 - 80,0)·2 + 0,0002487·(Х3 - 45,0)·2 + 0,05073·(Х1 - 80,0)·( Х2 - 

-1,2) - 0,0003097·(Х1 - 80,0)·( Х3 - 45,0) + 0,04366·(Х2 - 1,2)·( Х3 - 45,0)   (3.3) 

де Х1 – вологість ґрунту, % від НВ;  

 Х2 – щільність будови ґрунту, г/см3;  

 Х3 – доза фосфорних добрив, кг/га д.р. 

Коефіцієнт детермінації (R2) = 0,94, тобто 94,4 % мінливості урожаю 

пояснюється прийнятою квадратичною моделлю. Модель є значимою в 

цілому за критерієм Фішера. 
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Залежність біологічного урожаю напівінтенсивного сорту ячменю від 

досліджуваних факторів описується таким рівнянням регресії (3.4): 

У = 2,5 + 0,02047·(Х1 - 80,0) - 0,01061·(Х3 - 45,0) + 10,11·(Х2 - 1,2)·2 – 

-0,0004366·(Х1 - 80,0)·(Х3 - 45,0)                            (3.4) 

Коефіцієнт детермінації (R2) = 0,69, отже, 69,5 % мінливості урожаю 

пояснюється прийнятою квадратичною моделлю. F05 = 3,47; F01 = 5,99. Модель 

значима за рівнем довіри 95 %. 

3.3 Вплив щільності будови та вологості ґрунту на параметри 

біомаси у досліджуваних сортів культури за умов внесення калійних 

добрив 

За умов коли ущільнення ґрунту зростає вище оптимального (>1,1-

1,3 г/см3), врожайність починає знижуватись. У сухі роки за недостатнього 

зволоження ущільнення ґрунту може призвести до затримки росту рослин. 

Без своєчасних дощів і вчасно внесених добрив врожайність знижується. 

Численними дослідженнями визначено роль калію у фізіологічних та 

біохімічних процесах, що проходять в рослині. За достатньої кількості цього 

елементу в ґрунті підвищується пружність тканин і стійкість до вилягання, 

прискорюється налив зерна. Також він сприяє регуляції водного й азотного 

обміну в рослинах [39, 108, 109]. За даними М.М. Городнього [43], в зоні 

Лісостепу України частка приросту врожаю зернових культур від внесення 

калійних добрив становить 15-24 %. 

У ході дослідження відмічено вплив вологості та щільності будови 

ґрунту на параметри кореневої системи (діаметр та довжину коренів) за 

умови внесення калійних добрив (рис. 3.10 та 3.11). 

Встановлено, що найбільший діаметр коренів рослин інтенсивного 

сорту (0,54 мм) сформувався за низького (1,0 г/см3) рівня ущільнення ґрунту 

за внесення K90, тоді як напівінтенсивного (0,43 мм) – за середнього 
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(1,2 г/см3) рівня щільності будови. Загалом, збільшення щільності будови 

ґрунту спричиняло зниження діаметру коренів досліджуваних сортів.  

 

Рис 3.10 Вплив вологості та щільності будови ґрунту на діаметр 

коренів ячменю ярого за внесення калійних добрив 

 

Рис. 3.11 Вплив вологості та щільності будови ґрунту на довжину коренів 

ячменю ярого за внесення калійних добрив 

Отримані в ході досліджень результати підтверджуються і 

літературними даними. Згідно A.R. Dexter та R.К. Misra [220, 232] у разі 
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зіткнення з ущільненим шаром ґрунту коренева система не здатна його 

подолати і тому набуває горизонтального розвитку, що призводить до 

зниження загальної глибини проникнення кореневої системи та зменшення 

діаметру коренів. 

Дослідженнями В.В. Медведєва [138] та Т.Є. Линдіної [117] встановлено, 

що в переущільненому ґрунті коренева система рослин деформується та 

спостерігається ниткоподібність. Встановлено, що збільшення щільності 

ґрунту з 1,0 до 1,4 г/см3 призводило до різкого зниження довжини коренів 

ячменю (з 23-25 до 12-15 см відповідно) як за середніх, так і за низьких 

значень інших досліджених факторів. 

В свою чергу, встановлено вплив досліджених факторів на 

значення коефіцієнта продуктивності кореневої системи ячменю 

(рис. 3.12), який був значно вищим (майже у 1,5 рази) для інтенсивного 

сорту порівняно з напівінтенсивним.  

Побудована модель продуктивності кореневої системи 

досліджуваних сортів ячменю є значущою за критерієм Фішера і пояснює 

91 % мінливості даного показника для інтенсивного сорту та 80  % - для 

напівінтенсивного.  

   

а)  

Рис. 3.12 Залежність коефіцієнта продуктивності коренів ячменю 

ярого від вологості, щільності будови ґрунту та доз калійних добрив: 

а) інтенсивний сорт Взірець, R2=0,91; 
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б)  

 - за середніх рівнів варіювання інших факторів (80 % від НВ; 1,2 г/см3; K45); 

- за низьких рівнів варіювання інших факторів (60 % від НВ; 1,0 г/см3; без 

добрив). 

Рис. 3.12 , аркуш 2: 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток, R2=0,80. 

Низький рівень вологості (60 % від НВ) та щільність будови ґрунту  

на рівні 1,0 г/см3 сприяли зниженню коефіцієнта продуктивності коренів 

інтенсивного сорту рослин з 7,9 до 3,5 порівняно з високим (100 % від НВ) 

рівнем зволоження ґрунту. Це вказує на пригнічення росту і розвитку 

кореневої системи ячменю. Максимальний коефіцієнт продуктивності 

коренів напівінтенсивного сорту (2,8) зафіксовано за умов високого рівня 

вологості та щільності будови на рівні 1,0 г/см3.  

Вплив досліджуваних факторів на біологічний урожай сортів ячменю 

ярого показано на рис. 3.13.  

Згідно отриманих даних загальний біологічний урожай 

інтенсивного сорту на 58 % перевищував урожай напівінтенсивного сорту 

вирощуваної культури. Встановлено, що збільшення вологості ґрунту до 

100 % від НВ за середнього (1,2 г/см3) рівня щільності будови за умови 

внесення середньої дози калійного добрива сприяло зростанню 
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біологічної маси інтенсивного сорту культури. Максимальний 

біологічний урожай за таких умов був на 30 % вищим, порівняно з 

урожаєм, отриманим за високого (100 % від НВ) рівня зволоження та 

низького (1,0 г/см3) рівнем щільності будови. 

 

а) 

 

б)  

- за середніх рівнів варіювання інших факторів (80 % від НВ; 1,2 г/см3; K45); 

- за низьких рівнів варіювання інших факторів (60 % від НВ; 1,0 г/см3; без 

добрив). 

Рис. 3.13 Вплив вологості (Х1) та щільності будови (Х2) на біологічний 

урожай ячменю ярого за внесення калійних добрив (Х3): 

а) інтенсивний сорт Взірець, R2 = 0,85; 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток, R2 = 0,94. 
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За вирощування напівінтенсивного сорту середній рівень зволоження 

та ущільнення ґрунту (80 % від НВ та 1,2 г/см3) сприяли утворенню 

максимальної біологічної маси вирощуваної культури (на 15 % більше 

порівняно з високим рівнем зволоженням і майже в 2 рази більше порівняно з 

низьким рівнем зволоження). 

Відзначено тенденцію до зменшення біологічного врожаю 

інтенсивного сорту не тільки за високого, але й за низького рівня щільності 

будови ґрунту, як за середнього, так і за низького значення вологості ґрунту. 

Підвищення рівня ущільнення ґрунту не призводило до суттєвого зменшення 

біологічного врожаю напівінтенсивного сорту, що, на нашу думку, пов'язано 

з кращою пристосованістю таких сортів до несприятливих умов 

вирощування. 

Встановлено, що вирощування інтенсивного сорту ячменю ярого за 

середнього рівня вологості та ущільнення ґрунту сприяло отриманню 

максимального ефекту за умов внесення високої дози калійних добрив 

(K90): біологічного врожаю інтенсивного сорту зростав на 15%, порівняно 

з варіантами без добрив і на 35 % – за низьких значень вологості та 

щільності (60 % від НВ та 1,0 г/см3). 

Для напівінтенсивного сорту культури за середніх значень 

вологості та щільності будови ґрунту підвищення дози калійних добрив з 

45 до 90 кг/га д.р. сприяло підвищенню біологічного врожаю на 14  %. 

Вплив вологості та щільності будови ґрунту на біологічний урожай 

інтенсивного сорту ячменю ярого описується таким рівнянням регресії 

(3.5): 

У = 3,36 + 0,039·(Х1 - 80,0) + 0,9583·(Х2- 1,2) - 0,001981·(Х1 - 80,0)·2 +  

+0,0002836·(Х3 - 45,0)·2 – 0,0002194·(Х2 - 80,0)·(Х3 - 45,0),     (3.5) 

де Х1 – вологість ґрунту, % від НВ;  

 Х2 – щільність будови ґрунту, г/см3;  

 Х3 – доза калійних добрив, кг/га д.р. 
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Залежність біологічного урожаю культури від досліджуваних 

факторів є статистично достовірною, відмічався тісний кореляційний 

зв’язок (r = 0,92). Коефіцієнт детермінації (R2) дорівнює 0,85, отже 85,3 % 

мінливості урожаю пояснюється прийнятою квадратичною моделлю. 

Модель є значущою за критерієм Фішера. 

Рівняння регресії (3.6), що описує вплив вологості, щільності будови 

ґрунту та калійних добрив на біологічний урожай напівінтенсивного сорту 

ячменю ярого наведено нижче: 

У= 8,95 + 0,09515·(Х1 - 80,0) + 1,118·(Х2 - 1,2) + 0,01191·(Х3 - 45,0) – 

-0,002736·(Х1 - 80,0)·2 - 24,61·(Х2 - 1,2)·2 + 0,09167·(Х1 - 80,0)× 

×(Х2 - 1,2)-0,05361·(Х2 - 1,2)·(Х3 - 45,0),                         (3.6) 

Дана модель є значущою за критерієм Фішера і пояснює 94 % 

мінливості урожаю.  

Висновки до розділу 3 

1. У результаті проведених досліджень шляхом моделювання, 

встановлено вплив щільності будови та вологості ґрунту на проростання, ріст 

та розвиток ячменю ярого; показники їх кореневої системи та параметри 

біомаси різних за інтенсивністю сортів культури за умови внесення 

мінеральних добрив. 

2. Виявлено, що високий рівень щільності будови (1,4 г/см3), особливо 

в поєднанні з низькою вологістю ґрунту (60 % від НВ), призводить до 

уповільнення та нерівномірності проростання рослин ячменю, зменшення 

довжини та діаметру їх коренів, а також зниження загального біологічного 

урожаю сортів ячменю ярого. 

3. Середній рівень щільності будови (1,2 г/см3) та високий рівень 

зволоження ґрунту (100 % від НВ) сприяли отриманню максимальної біомаси 

інтенсивного сорту ячменю ярого за внесення високих доз азотних добрив 

(N90), тоді як для напівінтенсивного сорту найбільший біологічний урожай 
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було отримано за середньої щільності (1,4 г/см3) та середнього рівня 

зволоження (80 % від НВ) за умов внесення середніх доз азотних (N45) 

добрив. 

4. Встановлено, що щільність будови на рівні 1,2 та 1,4 г/см3 та 

середній рівень вологості (80 % від НВ) ґрунту сприяють отриманню 

максимального біологічного урожаю за вирощування інтенсивного сорту за 

умов внесення фосфорних добрив. Іншу тенденцію встановлено для 

напівінтенсивного сорту ячменю ярого: зі збільшенням рівня зволоження 

ґрунту з 60  до 100 % від НВ його біологічний урожай підвищувався на 40 %. 

При цьому доведено доцільність використання високих доз (Р90) фосфорних 

добрив під інтенсивні та недоцільність їх внесення під напівінтенсивні сорти 

культури. 

5. За середньої щільності будови (1,2 г/см3) та високого рівня 

зволоження (100 % від НВ) біологічний урожай досліджуваних сортів 

культури підвищувався за умов збільшенням доз калійного добрива (з K45 до 

K90). 

Результати проведених досліджень опубліковано у працях [151, 184, 

188-190]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

РОЗДІЛ 4  

ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ БУДОВИ ОРНОГО ШАРУ ГРУНТУ НА 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ІНТЕНСИВНОГО ТА НАПІВІНТЕНСИВНОГО 

СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

 

Важливим показником ефективності застосовуваних агрозаходів є 

рівень врожайності культури. Згідно досліджень вітчизняних та 

закордонних вчених [27, 47, 112, 225] ущільнений ґрунт впливає на 

потоки повітря та води, параметри вологості та поживних речовин, 

обмежує кількість коренів рослин та їх розвиток та пригнічує поглинання 

поживних речовин, через що знижується урожайність культури. Можна 

також сказати, що крім погіршення характеристик ґрунту, ущільнення 

також послаблює рослини ячменю в стійкості до хвороб та знижує 

конкуренцію культури з бур’янами через більшу пристосованість 

останніх до умов надмірного ущільнення [227]. Довгострокові 

дослідження E. Reintam та ін. [235] показали зменшення кількості пагонів 

ячменю ярого, його фітомаси та врожайності зерна за надмірного 

ущільнення ґрунту на більш як 50 % порівняно з оптимальною щільністю 

будови. Тобто, вплив щільності будови ґрунту на урожай ячменю ярого є 

очевидним. 

 

4.1 Вивчення впливу ущільнення ґрунту на біометричні 

показники та продуктивність ячменю ярого за умов застосування 

мінеральних добрив 

 

З метою дослідження впливу щільності будови орного шару 

чорнозему типового врожайність інтенсивного та напівінтенсивного 

сортів ячменю ярого за внесення мінеральних добрив у 2016 році було 

закладено тимчасовий польовий дрібноділянковий дослід.  
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Для більш детальнішої оцінки впливу досліджуваних факторів на 

особливості росту та розвитку рослин і, як результат, на продуктивність 

врожаю сортів ячменю ярого проводилося візуальне спостереження за 

проростанням та розвитком рослин (додаток Д, рис. Д.6). 

У 2016 році сівбу ячменю проводили 14 квітня. Перші сходи 

спостерігали на варіантах із низьким (1,0 г/см3) та середнім (1,2 г/см3) 

рівнями щільності будови ґрунту вже через 6 днів після посіву. Щільність 

будови ґрунту на рівні 1,4 г/см3 призводила до запізнення появи сходів 

для обох сортів ячменю ярого на три дні порівняно з низьким та середнім 

рівнем щільності будови ґрунту та уповільнювала ріст та розвиток рослин 

протягом вегетації. 26 квітня (через 12 днів після посіву) відмічено 

масову появу сходів (>75 % рослин) на всіх варіантах досліду. Урожай 

збирали 21 липня. Таким чином вегетаційний період культури склав 86 

днів (від появи сходів до збирання врожаю), що не відрізняється від 

заявленої виробником. 

У ході польових досліджень визначено деякі фітометричні 

показники рослин досліджуваних сортів, зокрема, висоту рослин та 

кількість продуктивних стебел (кількість пагонів з колоссям  від, що дало 

зерно), також розраховано коефіцієнт кущіння (частка  ділення всієї 

кількості пагонів з колоссям на загальну кількість рослин з однієї 

ділянки), результати наведено на рис. 4.1. 

Вирощування рослин за середнього (1,2 г/см3) рівня щільності 

будови ґрунту та за внесення мінеральних добрив, незалежно від їх дози, 

сприяло збільшенню висоти ячменю ярого, де різниця відмічалася 

починаючи з фази 5-го листка. Так, у фазу кущіння за щільності будови 

ґрунту 1,4 г/см3 висота рослин на 8 % була меншою порівняно з 

контролем (за контроль прийнято ділянки без внесення добрив  та з 

природними параметрами щільності будови) і на 16 % меншою порівняно 

з оптимальною (1,2 г/см3) щільністю будови.  
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У першій половині вегетації рослини інтенсивного сорту в 

середньому на 20 % були вищими за рослин напівінтенсивного сорту, але 

вже на кінець вегетації, на момент збору врожаю, середня висота рослин 

інтенсивного сорту була на 18 % меншою порівняно з рослинами 

напівінтенсивного сорту. Протягом усієї вегетації культури 

простежувалася також тенденція до збільшення висоти рослин на 

варіантах з середнім рівнем щільності будови ґрунту.  

Виявлено істотний вплив удобрення на висоту рослин ячменю 

ярого. За внесення N45P45K45 рослини інтенсивного сорту були на 14 %, 

напівінтенсивного сорту – на 21 % вищими ніж на неудобрених варіантах. 

За підвищення норми добрив до N90P90K90 висота рослин ячменю 

знаходилася на одному рівні з внесенням N45P45K45. 

 

 

а)  

Рис. 4.1 Вплив ущільнення на біометричні показники рослин ячменю 

ярого за умови внесення мінеральних добрив: 

а) інтенсивний сорт Взірець 
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б)  

Рис. 4.1, аркуш 2: 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток 

У науковій літературі [114, 200, 211] зазначається, що підвищення 

продуктивності ячменю ярого також залежить і від густоти стояння рослин, 

адже зріджені посіви є низькопродуктивними, а надто загущені, внаслідок 

високої конкуренції за умови освітлення, зволоження та живлення є 

нездатними забезпечити високої врожайності культури.  

На ущільнених варіантах без внесення добрив сформувалася 

найменша кількість продуктивних стебел на 1 м2 та знаходилася на рівні 675 

та 491 шт/м2 для інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю (див. 

рис. 4.1). 

За середнього рівня щільності будови ґрунту (1,2 г/см3) сформувалась 

найбільша кількість продуктивних стебел (1021 та 792 шт/м2 у інтенсивного 

та напівінтенсивного сорту) за умови внесення середніх доз (N45P45K45) 

мінеральних добрив. 

У науковій літературі [35] зазначено, що з підвищенням норм 

мінеральних добрив кількість продуктивних стебел на 1 м2 збільшується. В 

наших дослідженнях, на варіантах за середнього рівня щільності будови 
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кількість продуктивних стебел інтенсивного сорту становила 1075 шт/м2, 

напівінтенсивного – 961 шт/м2 за внесення N90P90K90. На ущільненому ґрунті  

щільність 1,4 г/см3 спостерігається тенденція до їх зменшення порівняно з 

низьким чи середнім рівнями ущільнення.  

 

 

Рис. 4.2 Вплив ущільнення на коефіцієнт кущіння рослин ячменю 

ярого за умов внесення мінеральних добрив 

Розрахунок коефіцієнту кущіння ячменю ярого (рис. 4.2) показав, 

що найвище його значення для інтенсивного сорту (2,39) отримано за 

низького та середнього рівня ущільнення за умови внесення N90P90K90, 

найменше (1,50) – зафіксовано на варіантах за всіх рівнів щільності 

будови ґрунту без внесення добрив. Коефіцієнт кущіння 

напівінтенсивного сорту коливався в межах 1,09–2,14. За вирощування 

цього сорту простежувалася аналогічна тенденція до підвищення даного 

коефіцієнта за середнього рівня щільності будови ґрунту та за умови 

внесення мінеральних добрив, незалежно від їх дози. 

Встановлено, що краще сформовані рослини забезпечують 

отримання вищих показників врожайності. В результаті проведення 
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регресійного аналізу встановлено досить високий кореляційний зв’язок 

між висотою рослин та урожайністю вирощуваних сортів ячменю ярого. 

Коефіцієнти кореляції дають можливість охарактеризувати взаємодію 

ознак між собою. Позитивні коефіцієнти кореляції вказують на 

взаємозв’язок ознак, при якому збільшення величини одної сприяє 

збільшенню іншої. Негативна кореляція вказує на зменшення величини 

однієї ознаки при збільшенні іншої. Вважається, що при r≤ (±0,3) 

кореляційна залежність слабка; при r= ± (0,3-0,7) – середня; при r≥ (±0,7-

1,0) – сильна [59].  

Розраховані в ході досліджень коефіцієнти кореляції та детермінації 

становили r = 0,83; R2 = 0,64 для інтенсивного сорту та r = 0,90; R2 = 0,79 

для напівінтенсивного сорту ячменю. Закономірність даних урожайності 

залежно від висоти рослин описано наступними рівняннями регресії (для 

інтенсивного (4.1) та напівінтенсивного (4.2) сортів):  

У = -103,2299+1,7649·Х;                                     (4.1) 

У = -41,8565+0,0929·Х,                                       (4.2) 

де У – урожайність, ц/га;  

 Х – висота рослин, см. 

Регресійний аналіз також дозволив встановити, що урожай ячменю 

ярого закономірно збільшується зі зростанням кількості продуктивних 

стебел вирощуваної культури. Встановлено існування кореляційної 

залежності між кількістю продуктивних стебел та урожайністю ячменю 

(рис. 4.3). Коефіцієнти кореляції та детермінації становили r = 0,89; 

R2 = 0,77 для інтенсивного сорту та r = 0,97; R2 = 0,93 напівінтенсивного 

сорту ячменю.  
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а)  

 

б)  

Рис. 4.3 Залежність урожайності ячменю ярого від кількості 

продуктивних стебел: 

а) інтенсивний сорт Взірець. 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток. 

Отриману залежність відображено у вигляді рівнянь регресії (для 

інтенсивного (4.3) та напівінтенсивного (4.4) сортів): 

У = -13,9363+0,0824·Х;                                           (4.3) 
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У = -6,4239+0,0929·Х,                                             (4.4) 

де У – урожай, ц/га;  

 Х – кількість продуктивних стебел, шт./м2. 

Досліджені нами фітометричні показники в процесі формування 

урожайності пов’язані з умовами вирощування ячменю. Важливим є те, 

що ці показники значною мірою залежать від агротехнологічних 

факторів, зокрема від щільності будови ґрунту та від внесення 

мінеральних добрив. Це практично дає можливість регулювати рівні 

елементів урожайності регулюючи таким чином і урожайність. 

У багатьох наукових роботах доведено суттєвий вплив щільності 

будови ґрунту на урожайність сільськогосподарських культур [27, 36, 111, 

200]. Зростання параметрів даного показника погіршує накопичення вологи 

та використання її рослинами з орного і кореневмісного шару грунту, 

негативно позначається на подальшому рості та розвитку рослин, знижує 

біологічну активність ґрунту, призупиняє процеси переходу важкодоступних 

елементів мінерального живлення в доступні, ускладнюючи пересування 

поживних речовин в кореневій системі рослин. 

Нашими дослідженнями підтверджено вплив щільності будови на 

урожайність сортів ячменю ярого за внесення мінеральних добрив. На рис. 

4.4-4.5 зображено тривимірна діаграма урожайних даних за сортами 

досліджуваної культури та розраховано відповідні рівняння регресії. 

Встановлено, що за всіма варіантами досліду середні дані врожайності 

інтенсивного сорту знаходилися на рівні 58,9 ц/га, що є близькими до 

підтвердженої у виробничих умовах урожайності сорту (61,3 ц/га) для 

Харківської області. В свою чергу, слід відмітити, що середні дані 

врожайності напівінтенсивного складали 60,9 ц/га, що на 10 % (55 ц/ц/га) 

перевищує середню врожайність сорту у виробничих умовах для 

Харківщини. Таким чином, вплив щільності будови орного шару ґрунту для 

напівінтенсивного сорту є більш значимим. 
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Рис. 4.4 Урожайність інтенсивного сорту ячменю ярого залежно від 

щільності будови ґрунту та удобрення: 

 У – урожайність ячменю, ц/га; 

Х1 – щільність будови ґрунту, г/см3;  

Х2 – доза NPK, кг/га д.р. 

Залежність урожаю інтенсивного сорту ячменю ярого від 

досліджуваних факторів описує рівняння регресії (4.5):  

У = -264,1944+522,7083·Х1+0,9815·Х2-220,8333·(Х1)2+0,0139× 

×Х1·Х2-0,0074·(Х2)2, (R2 = 0,85)                              (4.5) 

Встановлено, що ущільнений ґрунт (1,4 г/см3) порівняно з середнім 

рівнем ущільнення (1,2 г/см3) сприяє зниженню урожайності як інтенсивного 

(на 23 %), так і напівінтенсивного (на 25 %) сортів. Порівняно із розпушеним 

ґрунтом (1,0 г/см3), відповідно – на 5,5 % та 21 %.  

Результати досліджень свідчать про те, що дози внесення 

мінеральних добрив мали вагомий вплив на врожайність ячменю ярого. 
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Відмічено, що за щільності будови ґрунту на рівні 1,2 г/см3 отримано 

найбільший урожай інтенсивного (73,5 ц/га) та напівінтенсивного 

(69 ц/га) сортів за умов внесення середніх доз мінеральних добрив 

(N45P45K45). За високого рівня ущільнення ґрунту урожайність 

знижувалася на 9 та 5,5 ц/га відповідно для інтенсивного та 

напівінтенсивного сортів. 

 

Рис. 4.5 Урожайність напівінтенсивного сорту ячменю ярого залежно 

від щільності будови ґрунту та удобрення: 

У – урожайність ячменю, ц/га; 

Х1 – щільність будови ґрунту, г/см3; 

Х2 – доза NPK, кг/га д.р. 

Залежність урожаю напівінтенсивного сорту від досліджуваних 

факторів описує рівняння регресії (4.6):  

У = -130,1111+314,5833·Х1+0,4963·Х2-139,5833·(Х1)2+0,1667× 

×Х1·Х2-0,0039·(Х2)2, (R2 = 0,69)                            (4.6) 
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За середнього (1,2 г/см3) рівня щільності будови за умов внесення 

високих (N90P90K90) доз мінеральних добрив урожайність інтенсивного та 

напівінтенсивного сортів підвищувалася відповідно на 2 та 8,5 ц/га 

порівняно з внесенням N45P45K45. За таких умов отримано найвищі показники 

урожайності у досліді: 75,0 ц/га – для інтенсивного сорту та 77,0 ц/га – для 

напівінтенсивного сорту. 

За фактичним приростом врожаю ячменю порівняно до ділянки із 

природними параметрами щільності будови та без внесення мінеральних 

добрив (контроль) було оцінено ефективність регулювання щільності 

будови ґрунту за внесення різних доз мінеральних добрив. 

У нашому випадку найбільший приріст урожаю інтенсивного сорту 

ячменю (37,5 ц/га) порівняно до контролю отримано за середнього 

(1,2 г/см3) рівня ущільнення ґрунту за внесення високих доз мінеральних 

добрив (рис. 4.6). Збільшення ущільнення ґрунту до 1,4 г/см3 навпаки 

знижувало урожайність культури. Так, на варіантах з ущільненим 

ґрунтом без внесення добрив отримано на 3 ц/га менший урожай, ніж на 

контролі.  

 

 

Рис. 4.6 Приріст урожаю інтенсивного сорту ячменю до контролю 
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Варто відмітити, що середня урожайність інтенсивного сорту на 

контролі була на 5,5 ц/га (12,6 %) меншою порівняно з урожайністю 

напівінтенсивного сорту, що вказує на те, що для отримання високого 

урожаю інтенсивних сортів необхідне створення оптимальних умов 

вирощування шляхом регулювання щільності будови орного шару 

дослідженого ґрунту. Проте, в цілому, інтенсивний сорт дав більший приріст 

урожаю порівняно до контролю ніж напівінтенсивний сорт. 

Найвищий приріст урожайності напівінтенсивного сорту (34 ц/га та 

30,5 ц/га) порівняно до контролю отримано на варіантах із низьким (1,0 г/см3) 

та середнім (1,2 г/см3) рівнем щільності будови за умови внесення N90P90K90 

(рис. 4.7) Загалом, для даного сорту спостерігалася аналогічна тенденція до 

зниження приросту урожаю за підвищення ущільнення ґрунту до 1,4 г/см3. 

 

Рис. 4.7 Приріст урожаю напівінтенсивного сорту ячменю до контролю 

Варто відмітити, що за отриманими даними урожайність як 

інтенсивного, так і напівінтенсивного сортів вирощуваної культури отримано 

на дуже високому рівні.  

г/см3 
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Згідно даних Державної служби статистики України середня 

урожайність ячменю ярого по Україні в 2016 році становила 33,0 ц/га, по 

Харківській області – 31,4 ц/га [169]. Такі розбіжності із статистичними 

даними можна пояснити дуже сприятливими умовами зволоження 

вегетаційного періоду та тим, що в наших дослідженнях було сформовано 

ідеальні умови для росту даних сортів ячменю ярого та максимального 

розкриття їх генетичного потенціалу. 

Таким чином, встановлено, що щільність будови ґрунту на рівні 

1,2 г/см3 є оптимальною для отримання максимальної урожайності 

інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю ярого за умов внесення 

високих доз мінеральних добрив (N90P90K90). Такі умови забезпечили 

максимальний приріст урожаю культури порівняно до контролю. 

 

4.2 Вивчення впливу ущільнення ґрунту на біометричні 

показники та продуктивність ячменю ярого за умов післядії внесених 

мінеральних добрив 

 

Завершальним етапом досліджень було вивчення впливу щільності 

будови ґрунту на продуктивність інтенсивного та напівінтенсивного 

сортів ячменю ярого в умовах післядії мінеральних добрив. 

У 2017 році сівбу ячменю ярого було проведено 11 квітня. 

Фактично на всіх варіантах досліду перші сходи з’явилися через  15 днів 

після посіву. На варіантах із щільністю будови ґрунту 1,0 та 1,2  г/см3 

сходи були більш рівномірними та вирівняними. Збір урожаю було 

проведено 26 липня. Тривалість вегетаційного періоду склало 92 дні, що 

як зазначає виробник є в межах норми. 

Результати розрахунку біометричних показників рослин ячменю 

наведено на рис. 4.8. Слід зазначити, що у 2017 році в умовах післядії 

мінеральних добрив висота рослин була нижчою порівняно з попереднім 

періодом дослідження.  
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а)  

 

б)  

Рис. 4.8 Вплив біометричних показників рослин ячменю ярого на 

урожайність за різних рівнів ущільнення ґрунту в умовах післядії добрив: 

а) інтенсивний сорт Взірець. 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток. 
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В середньому висота рослин інтенсивного сорту була на 12 % 

меншою порівняно з рослинами напівінтенсивного сорту. Найвищі 

рослини ячменю ярого, 79 та 88 см відповідно для інтенсивного та 

напівінтенсивного сортів, зафіксовано на варіантах щільністю будови 

ґрунту на рівні 1,2 г/см3. 

Відзначено позитивний вплив середнього рівня щільності будови 

ґрунту на висоту рослин вирощуваних сортів за умов післядії 

мінерального удобрення. За низького (1,0 г/см3) рівня щільності будови 

ґрунту рослини інтенсивного сорту сягали висоти 73 см, 

напівінтенсивного – 82 см, за середнього (1,2 г/см3) рівня щільності 

будови – 79 та 86 см, на ущільненому ґрунті (1,4 г/см3) – 71 та 79 см 

відповідно в умовах післядії N45P45K45. В свою чергу, залежно від рівня 

ущільнення ґрунту на варіантах без внесення добрив висота рослин 

коливалася в межах 68-73 см.  

Найменша кількість продуктивних стебел на 1 м2 сформувалася на 

ущільненому ґрунті до 1,4 г/см3 без внесення добрив –530 та 460 шт/м2 

відповідно для інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю.  

За середнього рівня щільності будови ґрунту зафіксовано 

найбільшу кількість продуктивних стебел рослин: для інтенсивного сорту 

– 603 шт/м2 (в умовах післядії N90P90K90), для напівінтенсивного сорту 

ячменю – 527 шт/м2 (в умовах післядії N45P45K45). 

Найвище значення коефіцієнту кущіння (рис. 4.9) інтенсивного 

сорту (1,34) отримано за низького та середнього рівня ущільнення ґрунту 

в умовах післядії N90P90K90. Найменше його значення зафіксовано за умов 

вирощування ячменю за низького (1,0 г/см3) та високого (1,4 г/см3) рівня 

щільності будови ґрунту без внесення добрив. Коефіцієнт кущіння 

напівінтенсивного сорту коливався в межах від 1,02 (за щільності будови 

на рівні 1,0 та 1,4 г/см3) до 1,17 (за середнього рівня щільності будови в 

умовах післядії N45P45K45). 
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Результати статистичної обробки отриманих результатів 

підтвердили, що біометричні показники рослин мали достовірний вплив 

на урожайність вирощуваних сортів. 

 

 

Рис. 4.9 Вплив ущільнення ґрунту на коефіцієнт кущіння рослин 

ячменю ярого в умовах післядії мінеральних добрив 

У результаті проведення регресійного аналізу було встановлено 

залежність урожайності ячменю ярого від висоти рослин. Цю залежність 

описано такими рівняннями регресії (інтенсивний сорт (4.7), 

напівінтенсивний сорт (4.8)): 

У = -12,4116+0,392·Х;                                                (4.7) 

У = -42,5274+0,7352·Х,                                              (4.8) 

де У – урожай, ц/га; 

Х – висота рослин, см. 

Коефіцієнти кореляції та детермінації становили r = 0,65; R2 = 0,42 для 

інтенсивного сорту та r = 0,76; R2 = 0,58 для напівінтенсивного сорту ячменю 

ярого, що характеризуються як середній зв’язок. 
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Графічне зображення впливу кількості продуктивних стебел на 

урожайність досліджуваних сортів показано на рис. 4.10.  

 

 

а)  

 

 

б)  

Рис. 4.10 Залежність урожаю ячменю ярого від кількості 

продуктивних стебел: 

а) інтенсивний сорт Взірець. 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток. 



110 
 

В результаті регресійного аналізу виявлено середній кореляційний 

зв’язок для інтенсивного сорту (r = 0,52; R2 = 0,27) та слабкий – для 

напівінтенсивного сорту (r = 0,14; R2 = 0,02), який описують рівняння регресії 

((інтенсивний сорт (4.9), напівінтенсивний сорт (4.10)): 

У = -12,4353+0,0496·Х;                                         (4.9) 

У = 15,2254+0,0064·Х,                                        (4.10) 

де У – урожай, ц/га; 

Х – кількість продуктивних стебел, шт./м2. 

У досліді також чітко простежувався вплив щільності будови ґрунту 

на урожайність сортів ячменю ярого (рис. 4.11-4.12).  

 

Рис. 4.11 Урожайність інтенсивного сорту ячменю ярого залежно від 

щільності будови ґрунту за умов післядії мінеральних добрив: 

У – урожайність ячменю, ц/га; 

Х1 – щільність будови ґрунту, г/см3; 

Х2 – доза NPK,кг/га д.р. 

Найбільший урожай ячменю ярого інтенсивного сорту (18,5 ц/га) було 

отримано за середнього рівня ущільнення ґрунту на фоні післядії підвищених 
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доз мінеральних добрив. Найменший урожай (13,5 ц/га) сформувався в 

умовах ущільнення ґрунту на рівні 1,4 г/см3 та без внесення добрив. 

Зі збільшенням ущільнення ґрунту до 1,4 г/см3 спостерігалася 

тенденція зниження продуктивності інтенсивного сорту до 16 ц/га (на 

варіантах без добрив), 13,5 ц/га (в умовах післядії середніх доз добрив), 

16,5 ц/га (в умовах післядії підвищених доз добрив), тоді як за середнього 

рівня ущільнення урожай коливався на рівні 18; 17,5 та 18,5 ц/га відповідно.  

Залежність урожаю інтенсивного сорту від досліджуваних факторів 

описує рівняння регресії (4.11):  

У = -86,1111+178,3333·Х1+0,0426·Х2-77,0833·Х1·Х2-0,0278× 

×Х1·Х2+0,0002·(Х2)2, (R2 = 0,74)                              (4.11) 

 

 

Рис. 4.12 Урожайність напівінтенсивного сорту ячменю ярого залежно 

від щільності будови ґрунту за умов післядії мінеральних добрив: 

У – урожайність ячменю, ц/га; 

Х1 – щільність будови ґрунту, г/см3; 

Х2 – доза NPK, кг/га д.р. 



112 
 

За вирощування напівінтенсивного сорту культури за середньої 

щільності будови ґрунту (1,2 г/см3) найбільшу продуктивність встановлено за 

умов післядії як середніх так і високих доз мінеральних добрив, де урожай 

зерна становив 23,5 ц/га, тоді як за високого (1,4 г/см3) рівня ущільнення 

ґрунту врожайність даного сорту закономірно знижувалася. 

Рівняння регресії (4.12), що описує залежність урожаю 

напівінтенсивного сорту від досліджуваних факторів має вигляд:  

У = -161,9167+309,7917·Х1+0,0444·Х2-131,25·Х1·Х1-0,0417× 

×Х1·Х2+0,0004·(Х2)2, (R2 = 0,88)                                (4.12) 

Статистична обробка даних врожайності ячменю вказує на сильний 

кореляційний зв’язок між урожайністю сорту та досліджуваними факторами, 

де коефіцієнти детермінації (R2) становили відповідно 0,74 та 0,88 для 

інтенсивного та напівінтенсивного сортів культури. 

На рис.4.13-4.14 зображено приріст урожаю ячменю за варіантами 

порівняно до контролю. Урожай інтенсивного сорту на контролі отримано на 

рівні 13,0 ц/га, напівінтенсивного – 16,2 ц/га, що підтверджує минулорічні 

результати відносно того, що за рахунок регулювання щільності будови 

ґрунту можливо підвищити рівень продуктивності вирощування 

інтенсивного сорту в умовах післядії мінеральних добрив. 

За щільності будови ґрунту на рівні 1,2 г/см3 отримано найбільший 

приріст урожаю інтенсивного сорту – 5,5 ц/га до контролю (в умовах післядії 

підвищених доз добрив), для напівінтенсивного сорту – 7,3 ц/га порівняно з 

контролем (в умовах післядії середніх та підвищених доз мінеральних 

добрив).  

Встановлено, що за умови ущільнення ґрунту до 1,4 г/см3 приросту 

урожаю (як інтенсивного так і напівінтенсивного сортів) не відмічалося 

на фоні післядії середніх доз добрив. За вирощування ячменю ярого на 

ґрунті з щільністю 1,0 г/см3 найбільший приріст інтенсивного (5,0 ц/га) та 
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напівінтенсивного сорту (3,3 ц/га) отримано в умовах післядії підвищених 

(N90P90K90) доз добрив. 

 

 

Рис. 4.13 Приріст урожаю інтенсивного сорту до контролю 

 

 

Рис. 4.14 Приріст урожаю напівінтенсивного сорту до контролю 
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Слід відзначити, що біологічний потенціал сортів ячменю в 

2017 році не було розкрито в повній мірі, оскільки, згідно даних 

оригінатора [94], вони здатні формувати значно вищі врожаї. Причиною 

цього, на нашу думку, є погодні умови (значне коливання температури 

повітря та посушливі умови в період наливу зерна) та недостатня 

кількість елементів живлення. 

В цілому, за 2 роки досліджень середня врожайність інтенсивного 

сорту становила 37,4 ц/га, що на 6 % нижче, ніж напівінтенсивного сорту 

(39,6 ц/га). Доведено, що ущільнення ґрунту на рівні 1,4 г/см3 призводить 

до зниження урожайності як інтенсивного (на 23  %), так і 

напівінтенсивного (на 25 %) сортів порівняно з середнім (1,2 г/см3) 

рівнем ущільнення і на 5,5 та 21 % (інтенсивного та напівінтенсивного 

сорту відповідно) порівняно із низьким (1,0 г/см3) рівнем щільності 

будови.  

Висновки до розділу 4 

1. В умовах високої щільності будови (1,4 г/см3) за вирощування 

ячменю ярого спостерігалось запізнення появи сходів на три дні порівняно з 

низьким (1,0 г/см3) та середнім (1,2 г/см3) рівнем щільності будови ґрунту та 

уповільнення росту та розвитку рослин протягом вегетації. 

2. За середнього рівня ущільнення ґрунту (1,2 г/см3) за вирощування 

інтенсивного сорту зафіксовано найвищі значення коефіцієнтів кущення 

рослин: 2,39 – за умов внесення N90P90K90; 2,27 – за умов внесення N45P45K45. 

За вирощування напівінтенсивного сорту простежувалася аналогічна 

тенденція до підвищення значень цього коефіцієнту за середнього рівня 

щільності будови ґрунту, максимальні значення коефіцієнтів кущення 

становили: 1,94 – за умов внесення N90P90K90; 1,76 – за умов внесення 

N45P45K45. 

3. На основі тривимірних діаграм урожайних даних виявлено, що за 

високого рівня щільності будови ґрунту (1,4 г/см3) порівняно з середнім 

рівнем (1,2 г/см3) відмічено зниження урожайності ячменя ярого: 
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інтенсивного сорту – на 23 %, напівінтенсивного – на 25 %, порівняно з 

низьким (1,0 г/см3) рівнем щільності будови ґрунту – відповідно на 5,5 % та 

21 % в умовах дії мінеральних добрив 

4. Вирощування культури за середнього (1,2 г/см3) рівня ущільнення 

ґрунту сприяло отриманню максимальної продуктивності вирощуваної 

культури в умовах післядії мінеральних добрив. Підвищення ущільнення 

ґрунту з 1,2 до 1,4 г/см3 сприяло зниженню продуктивності інтенсивного 

сорту на 14 %, напівінтенсивного сорту – на 11 % на варіантах без добрив; на 

27 та 43 % – за умов післядії N45P45K45; на 11 та 30 % – в умовах післядії 

N90P90K90 відповідно. 

Результати даного розділу висвітлено в опублікованих працях [193-

196]. 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ БУДОВИ ГРУНТУ НА ЗАСВОЄННЯ 

ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ СОРТАМИ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

5.1 Особливості впливу щільності будови на поглинання, винос та 

використання поживних речовин ячменем ярим за умов внесення 

мінеральних добрив 

Для отримання високих врожаїв ячменю ярого важливим є 

забезпечення його доступними елементами живлення, зокрема, азотом, 

фосфором та калієм, протягом вегетації [115]. У науковій літературі 

відмічено, що на формування 1 т зерна та відповідної кількості побічної 

продукції ячмінь ярий виносить із ґрунту 14-27 кг азоту, 11-15 кг фосфору та 

13-24 кг калію [203]. Тому удобренню належить важливе місце у 

забезпеченні рослин основними елементами живлення та формуванні 

урожайності ячменю ярого. 

Переущільнення ґрунту призводить до гальмування процесів засвоєння 

елементів живлення ячменем, транспортування і зниження їхньої концентрації в 

надземній частині рослин. Головною причиною зниження споживання азоту, 

фосфору та калію рослинами за підвищеної щільності будови ґрунту вважають 

негативні зміни якісних та кількісних характеристик кореневої системи. З іншого 

боку, в пухкому ґрунті доступність поживних речовин зменшується через 

зниження їх відносної концентрації в об’ємі ґрунту [137]. 

За даними Г.М. Господаренка [45], елементи живлення вибірково 

поглинаються рослинами з ґрунту, а поглинута кількість залежить від їх 

концентрації у живильному середовищі. Застосування добрив покращує 

поживний режим ґрунту та, відповідно, змінює вміст азоту та зольних 

елементів у рослинах [78, 146, 151]. За збільшення доз добрив зростає і вміст 

цих елементів у рослині [201, 205]. Також, вміст деяких елементів у рослинах 

залежить від біологічних сортових особливостей культури, ґрунтово-

кліматичних умов та інших факторів і тому не є сталою величиною [7]. 
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Результати досліджень свідчать про те, що залежно рівнів щільності 

будови ґрунту варіює вміст елементів живлення в урожаї ячменю ярого 

(біологічний винос) в умовах удобрення ґрунту (табл. 5.1).  

Таблиця 5.1 

Вміст елементів живлення в урожаї ячменю ярого залежно від 

щільності будови ґрунту 

Щільність 

будови 

ґрунту, г/см3 

Вміст основних елементів живлення в 

урожаї ячменю ярого, масова частка, % 

N P2O5 K2O 

1 2 1 2 1 2 

без добрив 

1,0 
1,68 

0,55 

1,39 

0,41 

1,05 

0,37 

1,12 

0,28 

0,60 

2,17 

0,52 

1,96 

1,2 
1,70 

0,28 

1,59 

0,42 

1,00 

0,33 

1,05 

0,29 

0,60 

1,72 

0,55 

1,80 

1,4 
1,62 

0,41 

1,48 

0,24 

1,04 

0,26 

1,07 

0,22 

0,59 

1,97 

0,56 

1,98 

N45P45K45 

1,0 
1,72 

0,43 

1,39 

0,33 

1,00 

0,29 

1,04 

0,31 

0,59 

1,89 

0,54 

1,73 

1,2 
1,78 

0,36 

1,61 

0,39 

1,06 

0,22 

1,07 

0,26 

0,60 

1,94 

0,55 

1,99 

1,4 
1,37 

0,24 

1,02 

0,27 

0,95 

0,19 

1,01 

0,15 

0,58 

1,88 

0,55 

1,68 

N90P90K90 

1,0 
1,67 

0,54 

1,62 

0,32 

0,97 

0,17 

1,08 

0,23 

0,59 

2,01 

0,54 

1,86 

1,2 
1,73 

0,33 

1,76 

0,24 

1,02 

0,33 

1,07 

0,21 

0,61 

2,57 

0,57 

2,49 

1,4 
1,51 

0,44 

1,42 

0,27 

1,02 

0,29 

1,09 

0,26 

0,61 

2,32 

0,55 

1,89 

НІР 
0,30 

0,10 

0,5 

0,12 

0,03 

0,10 

0,10 

0,10 

0,01 

0,30 

0,01 

0,33 

Примітки:  

1. 1-інтенсивний сорт, 2-напівінтенсивний сорт; 

2. над рискою – основна продукція (зерно); під рискою – 

побічна продукція (солома). 
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За середнього (1,2 г/см3) рівня ущільнення ґрунту виявлено 

найбільший вміст азоту в зерні на неудобрених варіантах, який становить 

відповідно 1,70 та 1,59 % для інтенсивного та напівінтенсивного сортів 

ячменю. Підвищення ущільнення ґрунту до 1,4 г/см3 супроводжувалося 

зниженням вмісту азоту відповідно на 0,08 та 0,11 %. Аналогічна тенденція 

спостерігалася й за вмістом фосфору та калію в зерні ячменю. 

Зростання вмісту елементів живлення в товарній продукції 

спостерігалося за умови внесення мінеральних добрив у середніх та 

підвищених дозах. Зокрема, за оптимального ущільнення ґрунту вміст азоту в 

зерні знаходився на рівні 1,78 та 1,61 % для інтенсивного та 

напівінтенсивного сортів та знижувався на 0,41 та 0,59 % відповідно за 

підвищення щільності будови ґрунту до 1,4 г/см3 за умов внесення N45P45K45. 

В умовах внесення N90P90K90 зростання вмісту азоту спостерігалось лише в 

зерні напівінтенсивного сорту – 1,76 та 1,42 %, відповідно, за умов 

оптимального та підвищеного рівнів ущільнення ґрунту, що вище порівняно 

з внесенням N45P45K45 на 0,15 та 0,4 %.  

Вміст фосфору та калію в зерні ячменю досліджуваних сортів 

знаходились майже в однакових значеннях в умовах внесення мінеральних 

добрив незалежно від їх дози.  

Отже, максимальний вміст елементів живлення в урожаї вирощуваних 

сортів зафіксовано на варіантах із щільністю будови ґрунту на рівні 1,2 г/см3.  

В ході проведених досліджень виявлено вплив рівнів ущільнення 

ґрунту на господарський винос елементів живлення (тобто, кількість 

елементів живлення, що знаходяться в основній і побічній продукції урожаю, 

розрахованої за результатами визначення вмісту азоту, фосфору та калію в 

основній та побічній продукції ячменю ярого). 

Встановлено, що рослини досліджуваних сортів ячменю не залежно 

від рівня ущільнення найбільше виносять з ґрунту калію, порівняно з іншими 

елементами живлення. На всіх варіантах досліду за підвищення ущільнення 
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ґрунту до рівня 1,4 г/см3 простежується чітка тенденція зниження виносу 

кожного з елементів живлення для обох сортів досліджуваної культури. 

За вирощування інтенсивного сорту за середнього (1,2 г/см3) рівня 

ущільнення ґрунту на неудобрених варіантах винос азоту становив 96,7 кг/га, 

фосфору – 61,8 кг/га, калію – 145,5 кг/га. Надмірне ущільнення ґрунту 

(1,4 г/см3) обумовило зниження виносу елементів живлення порівняно з 

середнім рівнем ущільнення ґрунту: азоту – на 24 %, фосфору – на 14 % та 

калію – на 30 % (рис. 5.1). 

За середнього рівня ущільнення ґрунту зафіксовано зростання виносу 

елементів живлення: азоту – до 131,5 кг/га, фосфору – до 83,0 кг/га, калію – до 

195,0 кг/га за умов внесення N45P45K45, що на 36,0; 34,5 та 34,0 % більше 

порівняно з варіантами без внесення добрив. На варіантах з високою щільністю 

ґрунту спостерігалося зниження виносу азоту (на 16,5 %), фосфору (на 2 %) та 

калію (на 2,1 %), порівняно з середнім рівнем щільності будови. 

Щільність будови ґрунту на рівні 1,2 г/см3 сприяла зростанню виносу 

азоту на 8 %, фосфору – на 24 % та калію – на 44 % за умов внесення 

N90P90K90 порівняно з внесенням N45P45K45. 

 

Рис. 5.1 Вплив щільності будови ґрунту на господарський винос 

основних елементів живлення урожаєм інтенсивного сорту ячменю ярого  

г/см3 
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Тенденція до зниження виносу елементів живлення за збільшення 

ущільнення ґрунту до рівня 1,4 г/см3 та його зростання за умови внесення 

мінеральних добрив простежувалася також і для напівінтенсивного сорту 

(рис. 5.2).  

За вирощування культури на ґрунті щільністю будови 1,2 г/см3 

сприяло підвищенню виносу азоту (з 93,1 до 121,1 кг/га), фосфору (з 62,0 до 

97,7 кг/га), та калію (з 130,3 до 171,6 кг/га) за умов внесення N45P45K45 

порівняно з неудобреними варіантами. В умовах застосування N90P90K90 

зафіксовано найвищі показники виносу елементів живлення: азоту – 

170,4 кг/га, фосфору – 112,8 кг/га, калію – 248,3 кг/га. 

При цьому, за зростання щільності будови ґрунту з 1,2 до 1,4 г/см3 

знижувався винос елементів живлення: азоту – на 27,0 % за умов внесення 

середніх доз, та на 1,4 % в умовах внесення підвищених доз добрив; фосфору 

на 21,2 та 10,7 %; калію – на 13,6 та 18,9 % відповідно. 

 

 

Рис. 5.2 Вплив щільності будови ґрунту на господарський винос 

основних елементів живлення урожаєм напівінтенсивного сорту ячменю 

ярого 

г/см3 
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Узагальнюючи отримані результати, відзначимо, що через підвищення 

ущільнення ґрунту від 1,2 до 1,4 г/см3 винос елементів живлення знижувався, 

але підвищувався із зростанням доз мінеральних добрив. 

Інформативним показником щодо засвоєння рослинами елементів 

живлення є коефіцієнт їх використання із ґрунту (Кгрунту), який показує 

частку його споживання за відношенням до загального вмісту рухомої 

форми певного елемента в орному шарі на 1 га. Значення Кгрунту 

змінюється не тільки через біологічні особливості різних сортів ячменю 

ярого, але й за рахунок змін едафічних та навколишніх умов (родючості 

ґрунту, його фізичних параметрів, погодних умов, внесення мінеральних 

добрив). 

За різного рівня щільності будови орного шару чорнозему 

типового на неудобрених варіантах коефіцієнти використання азоту, 

фосфору та калію для інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю 

ярого характеризувалися деякою варіабельністю (рис.  5.3). Встановлено, 

що вирощування ячменю на ущільненому ґрунті (на рівні 1,4 г/см3) 

знижувало використання з ґрунту: азоту на 4,0 % – для інтенсивного та 

2,0 % – для напівінтенсивного сортів; фосфору – на 3,4 % та 4,7 %; калію 

– на 10,7 % та 6,3 % відповідно, порівняно з вирощуванням культури за 

низького (1,0 г/см3) рівня ущільнення ґрунту. 

Найвищій коефіцієнт використання азоту зафіксовано за 

вирощування ячменю за середнього рівня ущільнення (відповідно 20,9  % 

та 19,9 % для інтенсивного та напівінтенсивного сортів). Використання 

фосфору (9,1 % та 9,3 % для інтенсивного та напівінтенсивного сортів) та 

калію (22,1 % та 17,2 % відповідно) було найвищим за низького рівня 

ущільнення ґрунту. 

Слід зазначити, що за вирощування культури за низького (1,0 г/см3) 

рівня ущільнення ґрунту, ячмінь інтенсивного сорту споживає на 17,0 % 

більше азоту та на 23,0 % більше калію порівняно з напівінтенсивним 

сортом. 
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Рис. 5.3 Вплив ущільнення ґрунту на коефіцієнт використання 

основних елементів живлення ячменем з ґрунту (без внесення добрив) 

За умов внесення мінеральних добрив спостерігається зростання 

запасів поживних речовин у ґрунті, у зв’язку з чим збільшуються коефіцієнти 

їх використання сортами ячменю (рис. 5.4-5.5). 

 

Рис. 5.4 Вплив ущільнення ґрунту на коефіцієнт використання 

основних елементів живлення ячменем з ґрунту (за умов внесення N45P45K45) 
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Вирощування культури на ґрунті з середнім рівнем щільності 

будови сприяло підвищенню Кгрунту азоту та калію майже в 2 рази за умов 

внесення N45P45K45 порівняно з варіантами без внесення добрив. 

Коефіцієнт використання фосфору інтенсивним сортом було 

максимальним за вирощування його на ґрунті з низьким (1,0 г/см3) рівнем 

ущільнення та знижувався зі зростанням щільності будови ґрунту до 

1,4 г/см3. За вирощування напівінтенсивного сорту Кг фосфору зростав із 

підвищенням щільності будови до 1,2 г/см3. 

Слід зазначити, що за умов внесення N90P90K90 також 

спостерігалося збільшення Кгрунту елементів живлення майже в 2 рази 

порівняно з варіантами без добрив, проте майже не відрізнялося від 

варіантів із внесенням N45P45K45. 

За низького (1,0 г/см3) рівня щільності будови було зафіксовано 

найбільше значення Кгрунту азоту і фосфору для вирощуваних сортів, за 

середнього (1,2 г/см3) рівня ущільнення ґрунту  – калію. 

 

Рис. 5.5 Вплив ущільнення ґрунту на коефіцієнт використання 

основних елементів живлення ячменем з ґрунту (за умов внесення N90P90K90) 
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Встановлено, що інтенсивний сорт ячменю споживає більше 

елементів живлення, ніж напівінтенсивний (в середньому на 6  % більше 

використовує азоту і фосфору, на 11 % – калію), що пояснюється 

біологічними особливостями сорту. 

Отже, щільність будови ґрунту впливає на споживання елементів 

живлення, виражене через Кгрунту, а вміст елементів живлення та 

господарський винос в основній та побічній продукції зростає за умов 

підвищення дози повного мінерального добрива.  

 

5.2 Особливості впливу щільності будови на поглинання, винос та 

використання поживних речовин ячменем ярим за умов післядії  

мінеральних добрив 

 

За результатами польового дрібно ділянкового досліду протягом 

2017 року, було досліджено вплив рівнів ущільнення орного шару ґрунту 

на вміст елементів живлення в основній та побічній продукції ячменю 

ярого вже в умовах післядії мінеральних добрив (табл. 5.2), де суттєвої 

різниці за сортами культури не встановлено. 

За вирощування сортів ячменю на ущільненому ґрунті 

простежувалася тенденція до зниження вмісту елементів живлення в 

урожаї культури: зі збільшенням щільності будови ґрунту від 1,0 до 

1,4 г/см3 зафіксовано зниження вмісту азоту (на 0,12 та 0,17 % для 

інтенсивного та напівінтенсивного сортів), фосфору (на 0,03  %) та калію 

(на 0,02 та 0,03 % відповідно). 

Посилення впливу фактору щільності будови ґрунту на вміст 

елементів живлення в урожаї досліджуваних сортів спостерігається в умовах 

післядії мінеральних добрив. Переущільнення ґрунту (на рівні 1,4 г/см3) 

знижує поглинання елементів живлення рослинами, порівняно з середнім 

рівнем щільності будови. Вміст азоту в зерні ячменю знижувався на 0,28 % 
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для інтенсивного сорту та на 0,17 % для напівінтенсивного сорту; вміст 

фосфору – на 0,11 та 0,03 %; вміст калію – на 0,03 та 0,01 % відповідно.  

 

Таблиця 5.2 

Вплив щільності будови ґрунту на вміст елементів живлення в урожаї 

ячменю ярого в умовах післядії мінеральних добрив 

Щільність будови 

ґрунту, г/см3 

Вміст основних елементів живлення в 

урожаї ячменю ярого, масова частка (%) 

N P2O5 K2O 

1 2 1 2 1 2 

без добрив 

1,0 
1,74 

0,66 

1,66 

0,35 

1,01 

0,79 

1,03 

0,34 

0,61 

1,45 

0,59 

1,30 

1,2 
1,46 

0,37 

1,49 

0,38 

1,00 

0,53 

1,03 

0,41 

0,62 

1,49 

0,61 

1,26 

1,4 
1,34 

0,19 

1,32 

0,35 

0,97 

0,36 

1,00 

0,35 

0,60 

1,28 

0,58 

1,16 

 післядія N45P45K45 

1,0 
1,38 

0,38 

1,15 

0,36 

0,93 

0,36 

1,03 

0,37 

0,57 

1,17 

0,59 

1,38 

1,2 
1,41 

0,47 

1,36 

0,23 

1,02 

0,40 

1,02 

0,40 

0,61 

1,43 

0,59 

1,33 

1,4 
1,13 

0,28 

1,19 

0,18 

0,91 

0,30 

0,98 

0,29 

0,58 

1,30 

0,58 

1,32 

післядія N90P90K90 

1,0 
1,12 

0,31 

1,32 

0,31 

0,93 

0,26 

0,99 

0,30 

0,58 

1,41 

0,56 

1,22 

1,2 
1,41 

0,8 

1,42 

0,35 

0,91 

0,38 

0,99 

0,33 

0,60 

1,51 

0,58 

1,47 

1,4 
0,97 

0,23 

1,28 

0,27 

0,87 

0,23 

0,96 

0,27 

0,57 

1,34 

0,56 

1,36 

НІР 
0,30 

0,10 

0,5 

0,12 

0,03 

0,10 

0,10 

0,10 

0,01 

0,30 

0,01 

0,33 
Примітки: 

1. 1-інтенсивний сорт; 2-напівінтенсивний сорт;  

2. над рискою – основна продукція (зерно); під рискою – побічна 

продукція (солома). 

Згідно розрахунку господарського виносу основних елементів 

живлення урожаєм інтенсивного сорту в умовах післядії добрив (рис. 5.6) 
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визначено значне його зниження порівняно з минулим роком, що 

пов’язано із зниженням вмісту елементів живлення в ґрунті.  

Встановлено, що із підвищенням ущільнення ґрунту з 1,0 до 

1,4 г/см3 на варіантах без застосування добрив, як і в минулому році, 

відмічалося зниження виносу азоту (з 42,1 до 21,6 кг/га), фосфору (з 35,4 

до 21,4 кг/га), калію (з 48,4 до 40,7 кг/га). 

Надмірне ущільнення ґрунту на рівні 1,4 г/см3 зумовило зниження 

виносу елементів живлення: азоту – на 49 кг/га, фосфору на 40,7 кг/га, 

калію 32,3 кг/га порівняно із середнім (1,2 г/см3) рівнем щільності будови 

в умовах післядії N45P45K45. Висока щільність будови сприяла зниженню 

виносу азоту, фосфору та калію на 57; 29,4 та 17,3 кг/га з відповідно в 

умовах післядії N90P90K90. 

 

Рис. 5.6 Вплив щільності будови ґрунту на господарський винос основних 

елементів живлення урожаєм інтенсивного сорту ячменю ярого в умовах післядії 

мінеральних добрив 

В цілому, за вирощування інтенсивного сорту ячменю винос калію з 

ґрунту було найбільшим, дещо менше азоту і найменшим зафіксовано винос 

фосфору. 
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Дещо іншим був господарський винос урожаєм напівінтенсивного 

сорту (рис. 5.7). Найбільше даний сорт виносив азоту (45,9 кг/га за 

середнього рівня ущільнення ґрунту в умовах післядії N90P90K90), 

найменше – калію (15,2 кг/га за середнього ущільнення ґрунту в умовах 

післядії N45P45K45). Винос фосфору коливався в межах від 20,5 кг/га (за 

високого рівня ущільнення ґрунту) до 45,9 кг/га (за середнього рівня 

щільності).  

 

 

Рис. 5.7 Вплив щільності будови ґрунту на господарський винос 

основних елементів живлення урожаєм напівінтенсивного сорту ячменю ярого в 

умовах післядії мінеральних добрив 

За результатами хімічного складу рослин та запасів елементів 

живлення у ґрунті було розраховано коефіцієнт використання основних 

елементів живлення ячменем (рис. 5.8-5.10). Встановлено, що низький 

(1,0 г/см3) рівень щільності будови ґрунту сприяв найвищому показнику 

Кгрунту азоту за вирощування досліджуваних сортів ячменю. 
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Рис. 5.8 Коефіцієнт використання основних елементів живлення 

ячменем з ґрунту залежно від щільності будови (без внесення добрив) 

 

Рис. 5.9 Коефіцієнт використання основних елементів живлення 

ячменем з ґрунту залежно від щільності будови (на фоні післядії N45P45K45) 

За низького (1,0 г/см3) рівня щільності будови рослини 

інтенсивного сорту ячменю найбільше використовували з ґрунту азоту 

(10,9 % на неудобрених варіантах, 9,6 % - за умов післядії N45P45K45, 
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10,7 % - в умовах післядії N90P90K90), найменше – фосфору (3,9; 3,8 та 

3,5 % відповідно), для напівінтенсивного сорту максимальне значення 

Кгрунту азоту було отримано за середнього рівня ущільнення ґрунту: за 

умов післядії N45P45K45 – 8,9 %, в умовах післядії N90P90K90 – 9,9 %, без 

застосування добрив – 10,2 %. 

Зниження коефіцієнтів використання елементів живлення за 

збільшення ущільнення ґрунту також підтверджується дослідженнями 

J. Kuht та E. Reintam [227, 228], які зазначили, що коефіцієнт 

використання азоту ячменем ярим знизився у 2 рази, а Кгрунту фосфору та 

калію – у 1,5-1,7 разів внаслідок обмеження кореневого розвитку рослин 

за збільшення щільності будови ґрунту до 1,45 г/см3 . 

 

Рис. 5.10 Коефіцієнт використання основних елементів живлення 

ячменем з ґрунту залежно від щільності будови (на фоні післядії N90P90K90) 

Таким чином, за високого (1,4 г/см3) рівня щільності будови, 

порівняно з його середнім значенням (1,2 г/см3) використання елементів 

живлення з ґрунту знижувалося, що відображалося у зменшенні 

продуктивності досліджуваних сортів ячменю ярого. 
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Висновки до розділу 5 

1. За середнього рівня щільності будови ґрунту (1,2 г/см3) 

незалежно від внесених доз мінеральних добрив зафіксовано 

максимальний вміст елементів живлення в урожаї вирощуваних сортів 

ячменю. Підвищення ущільнення ґрунту до 1,4 г/см3 супроводжувалося 

зниженням вмісту елементів живлення: азоту для інтенсивного та 

напівінтенсивного сортів на 4 та 7 %; фосфору – на 2 та 5 %; калію – на 2 

та 7 % відповідно.  

2. Високий рівень ущільнення (1,4 г/см3) негативно впливав на 

використання елементів живлення з ґрунту в умовах дії мінеральних 

добрив, значення відповідних коефіцієнтів знижувалося: азоту – на 4,0 % 

для інтенсивного та 2,0 % – для напівінтенсивного сортів; фосфору – на 

3,4 та 4,7 %; калію – на 10,7 та 6,3 % відповідно порівняно з 

вирощуванням культури за низького (1,0 г/см3) рівня ущільнення ґрунту.  

Вирощування культури за середньої (1,2 г/см3) та низької 

(1,0 г/см3) щільності сприяло максимальному використанню елементів 

живлення з ґрунту: значення коефіцієнту використання азоту становило 

20,9 та 19,9 % для інтенсивного та напівінтенсивного сортів; фосфору – 

9,1 та 9,3 % та калію – 22,1 та 17,2 % відповідно. 

3. Аналогічний негативний вплив високої щільності будови ґрунту 

на поглинання елементів живлення рослинами порівняно із середньою 

щільністю простежувався і в умовах післядії мінеральних добрив. 

Встановлено, що за середнього рівня щільності будови ґрунту (1,2 г/см3) 

за вирощування інтенсивного сорту найбільші значення коефіцієнтів 

використання становили: азоту 10,9 % – на неудобрених варіантах, 9,6 % 

– в умовах післядії N45P45K45, 10,7 % – за умов післядії N90P90K90; для 

фосфору –3,9; 3,8 та 3,5 %, для калію – 7,2; 7,0 та 7,9 %відповідно  

За вирощування напівінтенсивного сорту максимальні значення 

коефіцієнтів використання елементів живлення становили: азоту – в 
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умовах післядії N45P45K45 – 8,9 %, за умов післядії N90P90K90 – 9,9 %; 

фосфору – 5,2  та 4,8 %; калію – 1,9 та 2,0 % відповідно. 

Основні результати досліджень висвітлено у наступних працях 

[186, 188, 192-195]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ЩІЛЬНОСТІ 

БУДОВИ ГРУНТУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

Сільське господарство є однією з найважливіших складових економіки 

країни. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для 

переробної промисловості, забезпечує інші потреби суспільства. Виробництво 

зерна залишається провідною галуззю АПК України і воно має значні 

потенціальні можливості для нарощування експорту зерна. Ефективність роботи 

цього виду економічної діяльності завжди залишається актуальним питанням. 

Ячмінь ярий знаходиться на четвертому місці, після кукурудзи, 

пшениці та рису, серед вирощуваних злакових культур у світі і є однією з 

важливих світових зернових сільськогосподарських культур продовольчого і 

фуражного значення, що користується значним попитом на аграрному ринку. 

За даними аналізу статистичної інформації [176] станом на 2017 рік 

глобальними лідерами з вирощування ячменю є такі країни, як Росія 

(7847,7 тис. га), Австралія (4834,1 тис. га), Китай (4777,2 тис. га) та ін. (рис.6.1). В 

Україні посівні площі ячменю становлять 2506,9 тис. га, з них 140,7 тис. га в 

Харківській області. 
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Рис.6.1 Посівні площі найбільших виробників ячменю у світі  
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Характеризуючи об’єм виробництва ячменю (рис.6.2), найбільше його 

виробляє Росія (20628,95 тис. т). Валовий збір культури в Україні у 2017 році 

становив 8284,9 тис. т, в тому числі 488,6 тис. т у Харківській області 

 

Рис. 6.2 Валовий збір ячменю найбільших країн-виробників 

Врожайність ячменю в значній мірі коливається у різних країнах світу 

(рис.6.3). Так,у 2017 році найвищу урожайність серед 10 найбільших 

виробників ячменю в світі отримують в Німеччині (69,3 ц/га), Франції 

(63,4 ц/га), Китаї (39,7 ц/га). Україна за рівнем врожайності займає 5 місце в 

даному рейтингу (33,1 ц/га), в тому числі 34,7 ц/га в Харківській області. 

 

Рис.6.3 Урожайність ячменю серед найбільших країн-виробників 
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За статистичними даними в Україні переважають посіви ярого ячменю, 

які становлять 1863,3 тис га (з них 157,9 тис га – в Харківській області), що на 

54 % більше за посівні площі озимого ячменю (1009,5 тис га в Україні, з них 

3,8 тис га в Харківській області). Проте, як зазначає М.В. Зубець, генетичний 

потенціал основних сортів і гібридів використовується в середньому тільки на 

рівні 30 %, а головною причиною заниженої врожайності є власне недотримання 

сільгоспвиробниками технологій (в основному застосовуються спрощені 

технології вирощування сільськогосподарських культур) [82].  

В сучасних умовах нестабільної ринкової ситуації одним із основних 

критеріїв доцільності застосування певних агрозаходів (внесення 

мінеральних добрив, регулювання обробітку ґрунту, підбір сорту тощо) є 

їхня економічна ефективність. У зв’язку з цим необхідно дослідити 

економічні результати регулювання щільності будови ґрунту у поєднанні із 

застосуванням різних доз мінеральних добрив за вирощування сортів ячменю 

ярого. Збільшення приросту урожаю є основним засобом поліпшення 

економічної ефективності виробництва.  

У наших дослідженнях економічну ефективність оптимізації 

щільності будови ґрунту за вирощування ячменю ярого розраховано на 

отриманий, протягом польових досліджень приріст врожаю. Приріст 

прибутку на 1 га посіву обчислювали як добуток між приростом урожаю та 

ціною реалізації 1 т продукції (табл. 6.1). Згідно електронної зернової біржі 

України «Grain Trade» та «АПК-Інформ» [11, 74] ціна зерна ячменю ярого 

станом на вересень 2016 року в середньому по Харківській області складала 

3750 грн/т, у вересні 2017 – 4500 грн/га. 

Додатковий прибуток розраховано як різниця між додатковим 

доходом та додатковими витратами на виробництво продукції [102]. 

Додаткові витрати включали в себе затрати на спожиті виробничі фактори 

(посівний матеріал, добрива та їх внесення, збір урожаю та ін.). Результати 

моделювання витрат на виробництво зерна сортів ячменю ярого з розрахунку 

на 1 га посівної площі наведено у додатку Е.  
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Таблиця 6.1 

Економічна ефективність вирощування сортів ячменю ярого за різного рівня ущільнення ґрунту 

Досліджувані 

фактори 
Урожайність, т/га 

Ціна 

зерна, 

грн/т 

Додатковий дохід від 

приросту урожаю, 

грн/га 

Умовно додаткові 

витрати на 

виробництво, грн/га 

Умовний додатковий 

прибуток/збиток  

(середнє за 2016-

2017рр.), грн/га Х1, 

г/см3 

Х2, 

кг/га 

д.р. 

1 

приріст 

до 

контролю 

2 

приріст 

до 

контролю 1 2 1 2 1 2 

контроль 
3,8 

1,3  

4,3 

1,6  

3750 

4500 

 

1 

0 

3,7 

1,4 

-0,1 

0,1 

4,5 

1,7 

0,17 

0,13 

-375,0 

450,0 

637,5 

585,0 

2654,6 

2654,6 

2542,1 

2542,1 
-2617,1 -1930,8 

1,2 
4,5 

1,8 

0,7 

0,5 

4,7 

1,8 

0,4 

0,2 

2812,5 

2250,0 

1575,0 

1035,0 

2654,6 

2654,6 

2542,1 

2542,1 
-123,4 -1237,1 

1,4 
3,5 

1,2 

-0,3 

-0,1 

3,5 

1,6 

-0,7 

-0,1 

-1125,0 

-225,0 

-2925,0 

-90,0 

2654,6 

2654,6 

2542,1 

2542,1 
-3329,6 -4049,6 

1 

45 

6,9 

1,7 

3,1 

0,4 

6,6 

1,7 

2,3 

0,1 

11625,0 

2025,0 

8512,5 

360,0 

6136,3 

2654,6 

6023,8 

2542,1 
2429,6 153,3 

1,2 
7,3 

1,7 

3,5 

0,45 

6,9 

2,3 

2,5 

0,7 

13312,5 

2025,0 

9637,5 

3285,0 

6136,3 

2654,6 

6023,8 

2542,1 
3273,3 2178,3 

1,4 
6,4 

1,2 

2,6 

-0,1 

6,3 

1,3 

2,0 

-0,3 

9937,5 

-450,0 

7575,0 

-1440,0 

6136,3 

2654,6 

6023,8 

2542,1 
348,3 -1215,4 

1 

90 

6,6 

1,8 

2,8 

0,5 

7,4 

1,9 

3,1 

0,3 

10500,0 

2250,0 

11512,5 

1485,0 

9367,9 

2654,6 

9255,4 

2542,1 
363,7 600,0 

1,2 
7,5 

1,8 

3,7 

0,5 

7,7 

2,3 

3,4 

0,7 

14062,5 

2475,0 

12825,0 

3285,0 

9367,9 

2654,6 

9255,4 

2542,1 
2257,5 2156,2 

1,4 
6,4 

1,5 

2,6 

0,2 

7,1 

1,6 

2,7 

0,1 

9937,5 

1125,0 

10200,0 

135,0 

9367,9 

2654,9 

9255,4 

2542,1 
-479,9 -731,2 

Примітки: 

1. над рискою – дані 2016 р.; під рискою – дані 2017 р.; 

2. 1- інтенсивний сорт Взірець; 2- напівінтенсивний сорт Здобуток. 

 

1
3
5

 



Для зручності розуміння величину умовно додаткового 

прибутку/збитку було переведено в USD/га. 

В ході досліджень встановлено, що завдяки оптимізації агрофізичних 

параметрів орного шару ґрунту, зокрема, шляхом регулювання щільності 

будови, можливо досягти підвищення продуктивності досліджуваних сортів 

ячменю ярого в умовах їх удобрення (рис. 6.5). 

 

Рис. 6.5 Вплив ущільнення ґрунту на умовно чистий прибуток за 

вирощування сортів ячменю ярого за умов внесення мінеральних добрив 

Результати розрахунків економічної ефективності оптимізації 

щільності будови ґрунту за вирощування сортів ячменю ярого свідчать 

про те, що вирощування даної культури за середнього рівня щільності 

будови ґрунту (1,2 г/см3) здатне забезпечити отримання максимального 

прибутку, який становив в середньому за період досліджень 119,9 USD/га 

(для інтенсивного сорту) і 79,8 USD/га (для напівінтенсивного сорту) за 

внесення N45P45K45. 

За умов внесення високих доз мінеральних добрив (N90P90K90) 

спостерігали зниження прибутку до 82,7 і 79,0 USD/га відповідно для 

інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю порівняно з внесенням 

середніх доз добрив, оскільки витрати на покупку і внесення високих доз 
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добрив є вищими. За вирощування культури на переущільненому ґрунті 

(1,4 г/см3) прибавка врожайності в порівнянні з контролем найнижча, що 

призвело до збитків. 

Що стосується сортів ячменю ярого, то в цілому за вирощування 

інтенсивного сорту культури було отримано дещо більший додатковий 

дохід, за рахунок більшого приросту урожаю даного сорту порівняно до 

контролю. 

Висновки до розділу 6 

Вирощування ячменю ярого за середнього рівня щільності будови 

ґрунту (1,2 г/см3) здатне забезпечити отримання максимального прибутку, 

який складає в середньому за період досліджень 119,9  USD/га (для 

інтенсивного сорту) і 79,8 USD/га (для напівінтенсивного сорту) за 

внесення середніх доз мінеральних добрив. 

При вирощуванні культури на переущільненому ґрунті (1,4 г/см3) 

прибавка врожайності порівняно з контролем була мінімальною, що 

призвело до збитків. 

Матеріали наведені у даному розділі висвітлено у науковій праці 

[195]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено питання із агрофізичного забезпечення 

підвищення врожайності різних за інтенсивністю сортів ячменю ярого на 

прикладі чорнозему типового глибокого малогумусного глибокоскипаючого 

важкосуглинкового шляхом регулювання основних агрофізичних властивостей 

орного шару ґрунту – вологості та щільності будови, в умовах  внесення 

мінеральних добрив. На основі аналізу отриманих результатів зроблено наступні 

висновки: 

1. Виявлено, що щільність будови ґрунту на рівні 1,4 г/см3 та низький 

рівень зволоження ґрунту (60 % від НВ) призводить до уповільнення та 

нерівномірності проростання рослин ячменю, зменшення довжини та діаметру їх 

коренів, а також зниження загальної біомаси (біологічного урожаю) сортів 

ячменю ярого. 

2. Встановлено залежність між рівнями вологості та щільності будови 

орного шару чорнозему типового важкосуглинкового та урожайністю сортів 

ячменю ярого шляхом кореляційно-регресійного аналізу експериментальних 

даних (для інтенсивного сорту R2=0,60-0,94, для напівінтенсивного сорту – R2= 

0,69-0,94). Через моделювання визначено, що за середнього рівня щільності 

будови (1,2 г/см3) та високого рівня зволоження ґрунту (100 % від НВ) 

сформовано максимальну біомасу за вирощування інтенсивного сорту, для 

напівінтенсивного сорту – за середнього рівня зволоження ґрунту (80 % від НВ). 

Для інтенсивного сорту ефективнішим виявилося внесення високих доз азотних 

добрив (N90), тоді як для напівінтенсивного сорту – середніх доз (N45). Високі 

дози фосфорних добрив доцільніше використовувати під інтенсивні сорти 

культури, внесення фосфорних добрив під напівінтенсивні сорти не є 

ефективним. Продуктивність культури підвищується зі зростанням дози 

внесення з К45 до К90 для обох досліджених сортів ячменю. 

3. За вирощування ячменю за умов надмірного ущільнення (1,4 г/см3) 

порівняно із середньою щільність будови (1,2 г/см3) відмічено зниження 
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урожайності інтенсивного сорту на 23 %, напівінтенсивного – на 25 %, 

відповідно на 5,5 та 21 % – порівняно з щільністю будови 1,0 г/см3. 

4. За середнього (1,2 г/см3) рівня щільності будови ґрунту зафіксовано 

максимальний вміст елементів живлення в урожаї вирощуваних сортів ячменю 

незалежно від доз мінеральних добрив. Підвищення ущільнення ґрунту 

супроводжувалося зниженням вмісту азоту на 4 (для інтенсивного сорту) та на 

7 % (напівінтенсивного сорту); фосфору – на 2 та 5 %; калію – на 2 та 7 % 

відповідно. Винос елементів живлення підвищувався зі зростанням внесених доз 

мінеральних добрив, але за умов підвищення ущільнення ґрунту від 1,2 до 

1,4 г/см3 простежувалася загальна тенденція до зниження виносу NPK рослинами 

з ґрунту. 

5. За високого (1,4 г/см3) рівня ущільнення ґрунту відмічено уповільнення 

поглинання елементів живлення рослинами, що відображалося на зниженні 

значень коефіцієнта використання їх з ґрунту: азоту на 4,0 % – для інтенсивного 

та на 2,0 % – для напівінтенсивного сортів; фосфору – на 3,4 та 4,7 %; калію – на 

10,7 та 6,3 % відповідно, порівняно з низьким (1,0 г/см3) рівнем ущільнення 

ґрунту. Середній та низький рівні ущільнення ґрунту сприяли максимальному 

використанню азоту для інтенсивного сорту – 20,9 %, напівінтенсивного – 

19,9 %; фосфору – 9,1 та 9,3 %;  та калію – 22,1 та 17,2 % відповідно. 

6. Зі збільшенням рівня ущільнення ґрунту до 1,4 г/см3 відмічено 

тенденцію до зниження продуктивності інтенсивного сорту на 14 % на варіантах 

без добрив; на 27 % – в умовах післядії N45P45K45; на 11 % – за умов післядії 

N90P90K90 порівняно з середнім рівнем ущільнення ґрунту. 

7. Виявлено негативний вплив високої щільності будови ґрунту на 

поглинання елементів живлення рослинами порівняно із середньою щільністю в 

умовах післядії мінеральних добрив. Вміст азоту в зерні ячменю знижувався на 

0,28 та 0,17 % залежно від сорту; фосфору – на 0,11 та 0,03 %; калію – на 0,03 та 

0,01 % відповідно для інтенсивного та напівінтенсивного сортів культури.  

8. Встановлено, за середнього рівня щільності будови ґрунту за 

вирощування інтенсивного сорту було зафіксовано найбільший коефіцієнт 
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використання азоту (10,9 % – на неудобрених варіантах; 9,6 % – за умов післядії 

N45P45K45; 10,7 % – в умовах післядії N90P90K90), фосфору (відповідно 3,9; 3,8 та 

3,5 %). За вирощування напівінтенсивного сорту максимальне значення 

використання азоту в умовах післядії N45P45K45 – 8,9 %, на фоні післядії N90P90K90 

– 9,9 %. 

9. Відзначено, що створення оптимальної щільності будови чорнозему 

типового на рівні 1,2 г/см3 при посіві ячменю ярого здатне забезпечити 

отримання максимального прибутку, який становить в середньому за період 

досліджень 119,9 USD/га (для інтенсивного сорту) і 79,8 USD/га (для 

напівінтенсивного сорту) за внесення N45P45K45. 

10. Сучасним землекористувачам, сільгоспвиробникам різних форм 

господарювання для забезпечення високої урожайності ячменю ярого 

рекомендовано:  

- під час проведення передпосівного обробітку на чорноземі типовому 

глибокому малогумусному глибокоскипаючому важкосуглинковому 

гранулометричного складу створювати прошарок зі щільністю будови на рівні 

1,0-1,2 г/см3 (наприклад, за допомогою роторного культиватора ПРСМ-5), а 

мінеральні добрива вносити у дозах N45, P45 та K45, що забезпечуватиме 

збільшення урожайності різних за інтенсивністю сортів культури з одночасною 

мінімізацією витрат та сприятиме отриманню максимального прибутку; 

- враховувати сортові особливості ячменю ярого, зокрема 

пристосованість напівінтенсивних сортів до несприятливих кліматичних та 

агрофізичних умов вирощування порівняно з інтенсивними сортами, що надасть 

можливість отримати стабільні врожаї культури в умовах нестачі вологи та 

підвищення температур, спричинених сучасними змінами клімату; 

- враховувати, що за рахунок регулювання щільності будови ґрунту та 

зменшення норми мінеральних добрив (з N90P90K90 до N45P45K45) можна досягти 

збільшення інтенсивності засвоєння основних елементів живлення рослинами 

ячменю ярого з ґрунту, що надасть можливість зменшити техногенне 
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навантаження на навколишнє середовище, сприятиме ресурсозбереженню та 

скороченню витрат на виробництво сільськогосподарської продукції. 
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Патент на корисну модель 
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Додаток Б  

Акт виробничої перевірки науково-дослідної роботи 
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Додаток В 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та  

відомості про апробацію та виробничу перевірку результатів дисертації 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації 

1. Пліско І.В., Уваренко К.Ю. Вплив агрофізичних параметрів 

чорнозему на ефективність азотних добрив при вирощуванні ячменю ярого. 

Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2016. Випуск 20. С. 220-230. 

(проведення лабораторних досліджень, узагальнення результатів, 

підготовка до друку). 

2. Уваренко К.Ю. Вплив щільності будови та вологості ґрунту на 

ефективність аміачної селітри при вирощуванні різних за інтенсивністю 

сортів ячменю ярого. Вісник Сумського національного аграрного 

університету. Сер. Агрономія і біологія. 2016. Вип. 9. С. 29-35. 

3. Уваренко Е.Ю. Влияние агрофизических параметров 

черноземной почвы на эффективность минеральных удобрений при 

выращивании ячменя ярового. Почвоведение и агрохимия. Минск, 2017. № 1 

(58). С. 145-153. 

4. Уваренко К.Ю. Сортова чутливість ячменю ярого на умови 

мінерального живлення за різних рівнів ущільнення ґрунту. Вісник ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва, Сер. Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове 

господарство, екологія ґрунтів. 2017. № 1. С.71-78. 

5. Уваренко К.Ю. Засвоєння елементів живлення різними сортами 

ячменю ярого залежно від щільності будови ґрунту. Збірник наукових праць 

Уманського національного університету садівництва. 2018. Вип. 92. Ч. 1: 

Сільськогосподарські науки. С. 223-230. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669302:%D0%90%D0%B3%D1%80.%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669302:%D0%90%D0%B3%D1%80.%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB.
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6. Уваренко К.Ю. Вплив ущільнення та удобрення ґрунту на 

використання елементів живлення та продуктивність ячменю ярого. Вісник 

аграрної науки. 2018. № 8. С. 76-81. 

7. Уваренко Е.Ю. Влияние плотности сложения черноземной почвы 

на минеральное питание различных по интенсивности сортов ячменя 

ярового. Почвоведение и агрохимия. Минск, 2019. № 2 (63). С. 46-55. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

8. Уваренко К.Ю. Вологість і щільність ґрунту як фактори 

ефективності мінеральних добрив. Екологія і природокористування в системі 

оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. 

Інтернет-конф. Тернопіль: Крок, 2015. С. 142-143. 

9. Уваренко К.Ю. Залежність ефективності фосфорних добрив від 

агрофізичних параметрів чорнозему типового при вирощуванні ячменю 

ярого. Актуальні питання сучасної аграрної науки: матеріали ІV Міжнар. 

наук.-практ. конф. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. 

С. 87-89. 

10. Уваренко К.Ю. Ефективність калійних добрив за різних рівнів 

зволоження та ущільнення ґрунту при вирощуванні ячменю ярого. 

Підвищення ефективності функціонування сільського господарства в умовах 

зміни клімату: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Херсон: ІЗЗ 

НААН, 2016. С. 143-145. 

11. Уваренко К.Ю. Формування урожайності ячменю ярого залежно 

від щільності будови та удобрення ґрунту. Аграрна наука та освіта Поділля: 

зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 1. Тернопіль: Крок, 2017. 

С. 204-207. 

12. Уваренко Е.Ю. Влияние уплотнения пахотного слоя чернозема 

типичного на усвоение элементов питания из почвы интенсивным и 

полуинтенсивным сортами ячменя ярового. Молодежь и наука XXI века: 

матеріали Міжнар. наук. конф. Ульяновск: УлГАУ, 2017. Том 1. С. 127-130. 
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13. Уваренко К.Ю. Реакція сортів ячменю ярого на регулювання 

щільності будови та мінерального живлення за різних метеоумов 

вегетаційного періоду. Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. вип. до ХІ з’їзду 

УТГА, 17-21 вересня 2018 р. Харків, 2018. Кн. 2. С. 228-229. 

Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації 

14. Пліско І.В., Уваренко К.Ю. Спосіб підвищення ефективності дії 

мінеральних добрив під різні за інтенсивністю сорти ячменю ярого: 

пат. 135753 Україна: МПК (2019.1). № u 2019 01877; заявл. 25.02.2019; опубл. 

10.07.2019. Бюл. № 13. (проведення польових досліджень, обробка та 

узагальнення результатів). 

Відомості про апробацію та виробничу перевірку матеріалів 

дисертації 

Основні результати та положення дисертаційної роботи 

оприлюднені та обговорювалися на: ІІ Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Екологія і природокористування в системі 

оптимізації відносин природи і суспільства» (м. Тернопіль, 19-20 березня 

2015 р., форма участі – заочна, публікація тез); Міжнародній науково-

практичній конференції «Аграрна наука та освіта Поділля» (м. 

Кам’янець-Подільський, 14-16 березня 2017 р., заочна, публікація тез); 

Науково-практичній конференції «Стан ґрунтового покриву України та 

перспективи його раціонального використання» (Харків, 30-31 жовтня 

2017 р., очна, публікація тез); ХІ Делегатському з’їзді Громадської 

організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» 

(м. Харків, 17-21 вересня 2018 р., форма участі – доповідь, публікація 

тез); Міжнародній науково-практичній конференції «Ґрунти України: 

генезис, географія, класифікація та раціональне використання» 

(м. Харків, 17-19 квітня 2019 року, форма участі – очна, публікація тез). 
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Виробничу перевірку результатів дисертаційної роботи проведено 

в 2018 році в державному господарстві ДП ДГ «Граківське», с. Новий 

Коротич Харківського району Харківської області на площі 1,5  га (акт від 

22.10.2018 р.). 
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Додаток Г 

Характеристика гідротермічних умов регіону проведення досліджень 

 

 

 

 



 

Таблиця Г.1 

Середньорічна температура повітря за роки проведення досліджень 

У градусах Цельсія 

Рік Температура Місяць За рік 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

2015  

Середньомісячна  -4,5 -1,8 2,7 10,2 18,5 20,7 21,7 21,5 15,2 6,6 3,1 -1,4 

9,4 Мінімальна  -23 -14,2 -6,1 -0,3 5,6 13,0 11,8 9,4 7,9 -6 -6,8 -11,5 

Максимальна  5 7,8 18,9 24,4 27,7 31,8 35,6 35,7 33,5 24,3 15 8,9 

2016  

Середньомісячна  -7,2 1 3,5 12,1 15,6 20,2 22,7 22,3 14 6,2 0,6 -4,6 

8,9 Мінімальна  -23,4 -8,4 -7,1 1,9 5,5 7,3 12,6 11,3 2,2 -6,1 -11 -17,6 

Максимальна  4,9 9,1 12,8 24,3 24,8 31,8 38,4 34 29,1 23,4 15,7 3,8 

2017  

Середньомісячна  -5,8 -3,9 5 8,9 14,6 19,6 21,5 23,5 17,1 8,0 2,1 2,8 

9,5 Мінімальна  -21,8 -21,6 -3,9 -4,9 2,8 6,4 11,1 11,2 1,7 -3,1 -8 -3,8 

Максимальна  1,4 7,3 14,1 23,7 27,6 32,6 34,2 34,2 33,1 19,5 14,9 9,6 

Середньобагаторічна -5,5 -4,7 0,6 9,6 16,5 20,2 21,3 19,8 14,1 7,7 0,9 -2,8 8,1 
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Таблиця Г.2 

Середньорічна кількість опадів за роки проведення досліджень 

У міліметрах 

Рік Кількість опадів 
Місяць 

За рік 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

2015  

Сума опадів за місяць  50,0 54,0 53,0 61,0 38,0 72,0 109,0 49,0 7,3 4,9 63,0 55,0 

616,2 Максимальне значення  6,0 23,0 11,0 11,0 6,0 16,0 30,0 2,0 3,0 1,0 13,0 23,0 

Число днів з опадами 23 19 13 20 16 15 16 5 8 8 17 22 

2016  

Сума опадів за місяць  104,7 40,9 60,6 67,7 219,7 96,6 128,7 74,4 16 70,9 126,1 69 

1075,3 Максимальне значення  13,0 6,0 13,0 8,0 42,0 27,0 39,0 18,0 5,0 15,0 18,0 9,0 

Число днів з опадами 28 15 22 19 20 12 12 14 8 11 22 28 

2017  

Сума опадів за місяць  55 33 34,6 54,2 60,5 29,4 67,1 14,1 36,9 67,7 78,8 117,9 

649,2 Максимальне значення  7,0 8,0 5,0 12,0 7,0 8,0 13,0 4,0 13,0 13,0 20,0 17,0 

Число днів з опадами 24 21 16 12 15 17 17 9 6 17 21 29 

Середньобагаторічні дані 39 35 34 41 56 65 73 42 49 41 44 42 560 
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Таблиця Г.3 

Розрахунок значення ГТК Селянинова за середньодекадними даними 

Показник 

Період За 

веге-

тацію 

квітень травень червень липень 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2015 рік 

Сума опадів, мм 64,2 16,6 11,6 25,5 10,1 11,4 5,4 26,2 59,1 8,6 40 89,9 368,6 

Сума активних температур 

(t>10 °С) 
- 65,1 113,5 133,7 146,1 219,8 212,5 216,9 209,7 229,2 179,3 253,5 1979,3 

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

2016 рік 

Сума опадів, мм 6,5 14,9 46,3 39,0 71,8 108,9 3,0 66,6 27,0 70,7 53,5 4,5 512,7 

Сума активних температур 

(t>10 °С) 
83,6 137,4 88,2 142,9 145,6 194,1 158,9 203,9 244,2 209,8 254,6 238,5 2101,7 

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

2017 рік 

Сума опадів, мм 2,0 41,3 12,9 5,3 40,6 14,6 4,2 6,4 18,8 2,0 40,0 25,1 213,2 

Сума активних температур 

(t>10 °С) 
47,1 - 75,3 147,8 61,3 191,8 182,4 185,2 221,3 195,9 209 262 1779,1 

ГТК 0,4 - 1,7 0,4 6,6 0,8 0,2 0,3 0,8 0,1 1,9 1,0 1,2 
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Додаток Д 

Закладання лабораторних та дрібноділянкових дослідів 
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Рис. Д.1 Загальний вигляд світлової шафи для проведення 

лабораторних дослідів 

 

Рис. Д.2 Закладання лабораторного досліду 
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Рис. Д.3 Металевий ущільнювач для створення заданих рівнів 

ущільнення ґрунту 

 

Рис. Д.4 Закладання польового дрібноділянкового досліду 
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Рис. Д.5 Загальний вигляд польового дрібноділянкового досліду 

 

  

а) б) 

Рис. Д.6 Візуальне спостереження за посівами ячменю ярого: 

а) в умовах внесення мінеральних добрив (13.05.2016) 

б) в умовах післядії мінеральних добрив (15.05.2017) 
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Додаток Е 

Розрахунки економічної ефективності оптимізації щільності будови орного 

шару ґрунту 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця Е.1 

Розрахунок умовних додаткових витрат на вирощування ячменю ярого 

Варіант контроль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

щільність будови ґрунту, г/см3 
 

1 1,2 1,4 1 1,2 1,4 1 1,2 1,4 

доза добрив, кг/га д.р. 
 

0 0 0 45 45 45 90 90 90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

внесено добрив 

на 1 га посівів, ц: 

аміачної селітри - - - - 1,32 1,32 1,32 2,65 2,65 2,65 

суперфосфату простого - - - - 2,25 2,25 2,25 4,5 4,5 4,5 

калійної солі - - - - 1,13 1,13 1,13 2,25 2,25 2,25 

ціна на 

мін. добрива, 

грн/ц: 

аміачна селітра 574,1 

суперфосфат простий 614,2 

калійна сіль 969 

витрати на мін. 

добрива, грн/га 

аміачна селітра - - - - 760,11 760,11 760,11 1519,64 1519,64 1519,64 

суперфосфат простий - - - - 1381,95 1381,95 1381,95 2763,9 2763,9 2763,9 

калійна сіль - - - - 1090,13 1090,13 1090,13 2180,25 2180,25 2180,25 

витрати на мін. добрива (всього), грн/га - - - - 3232,19 3232,19 3232,19 6463,79 6463,79 6463,79 

витрати на внесення мін. добрив, грн/га - - - - 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 

норма висіву ячменю, кг/га 225 

ціна посівного 

матеріалу, грн/кг: 

інтенсивний сорт 8 

напівінтенсивний сорт 7,5 

 1
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Продовж. табл. Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

витрати на 

посівний 

матеріал, грн/га: 

інтенсивний сорт 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

напівінтенсивний сорт 1687,5 1687,5 1687,5 1687,5 1687,5 1687,5 1687,5 1687,5 1687,5 1687,5 

витрати на збір урожаю, грн/га 854,6 854,6 854,6 854,6 854,6 854,6 854,6 854,6 854,6 854,6 

  
додаткові 

витрати (всього) 

грн/га: 

інтенсивний сорт 2654,6 2654,6 2654,6 2654,6 6136,29 6136,29 6136,29 9367,89 9367,89 9367,89 

напівінтенсивний сорт 2542,1 2542,1 2542,1 2542,1 6023,79 6023,79 6023,79 9255,39 9255,39 9255,39 

1
8
5
 



 


