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Наведено результати дослідження (2013-2015 рр.) впливу різних норм 
висіву та внесення мінеральних добрив на врожайність нових сортів ячме
ню ярого миронівської селекції в умовах центральної частини Лісостепу 
України. Найвищу окупність одиниці діючої речовини мінеральних до
брив приростом урожаю відмічено за внесення ^ 0Р30К 30. Дещо нижчу 
окупність, проте істотно вищий рівень урожайності відмічено за норми 
удобрення ^ 0Р60К 60. У середньому за роки досліджень застосування мі
неральних добрив у дозі ^ 0Р90К 90 для більшості варіантів було недоціль
ним. За внесення ^ 0Р30К30 сорти Віраж і Талісман Миронівський реко
мендовано висівати нормою 3-4 млн/га, Хадар та Триполь -  4 млн/га. 
За внесення ^ 0Р60К60 кращою нормою висіву для сортів Віраж, Талісман 
Миронівський, Триполь є 3-4 млн/га, сорту Хадар -  4 млн/га.

Клю чові слова: ячмінь, сорт, норма висіву, мінеральні добрива, уро
жайність, окупність добрив

Вступ. Ячмінь -  одна з провідних зернових культур у світовому земле
робстві. Україна належить до найбільших виробників та експортерів зер
на цієї культури. Однак характерним для нашої держави є низький рівень 
урожайності та значне варіювання виробництва ячменю за роками [1- 2]. 
Причини такої ситуації умовно можна поділити на дві групи:

-  перша (об’єктивні) -  глобальні кліматичні зміни і їх наслідки. Останніми 
роками для клімату України властиві стрімкі коливання погодних умов та зна
чна кількість несприятливих явищ упродовж вегетації рослин. Зміни клімату 
у правобережному Лісостепу України останніми роками здебільшого проявля
ються у нерівномірності розподілу опадів та збільшенні амплітуди коливань 
температури повітря впродовж вегетації ячменю [3]. Почастішали випадки 
виникнення посух та поширення їх навіть у регіони, що завжди належали до 
достатньо зволожених [4]. У зв’язку з цим перед аграрною наукою гостро сто
їть завдання зменшити негативний вплив погодних флуктуацій окремих років 
та адаптувати сільськогосподарське виробництво до поступового зміщення 
кліматичних зон [5]. Тому необхідним є створення сортів, що мають високий
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потенціал продуктивності за сприятливих умов (років) та меншою мірою зни
жують урожайність за дії несприятливих метеофакторів [6];

-  друга (суб’єктивні) -  цілковите порушення технології вирощування 
ячменю, зокрема відсутність науково обґрунтованих сівозмін; сівба по 
найгірших попередниках; неякісний обробіток ґрунту; недостатня кіль
кість внесення добрив; низький рівень застосування засобів захисту рос
лин; неправильне формування сортового складу без урахування біологіч
них та технологічних особливостей і вимог сорту тощо.

Виходячи з цього, велике наукове і народно-господарське значення 
має оптимізація елементів технології вирощування нових сортів ячменю 
ярого: норм висіву, рівня мінерального живлення та ін.

М ета і задачі досліджень -  визначити оптимальні норми висіву та 
дози внесення мінеральних добрив для нових сортів ячменю ярого селек
ції Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН (МІП) в 
умовах центральної частини Лісостепу України.

М атеріали і методика. Вплив окремих елементів технології на продук
тивність ячменю ярого вивчали в лабораторії селекції МІП у 2013-2015 рр. 
За винятком варіантів, що досліджували, агротехніка була загальноприй
нятою для зони вирощування. Попередник -  соя. Сіяли сівалкою СН-10Ц 
за фізичної стиглості ґрунту. Протруювання насіння -  Юнта квадро 373.4 
FS т.к.с., 1,5 л/т. Захист посівів -  Гранстар, 0,025 кг/га + Солігор, 0,9 л/га 
(IV е. о.). Площа облікової ділянки 10 м2, повторність чотириразова.

Схема досліду: Фактор А -  нові сорти ячменю ярого селекції МІП: 
Хадар. Різновидність нутанс. У Держреєстрі України з 2010 р. 

Високоврожайний. Максимальна врожайність у 2015 р. -  8,05 т/га. 
Середньостиглий (вегетаційний період 89-93 доби). Стійкий щодо весня
них приморозків та високих температур і посухи. Середньорослий (77
92 см). Стійкий до вилягання (7-8 балів) та обсипання (8 балів). Стійкість 
(бал) проти борошнистої роси 7, плямистостей листя -  7. Зернового ви
користання. Вміст білка 11,2-12,5%. Маса 1000 зерен 48,0-52,2 г.

Триполь. Різновидність нутанс. У Держреєстрі України з 2013 р. 
Високоврожайний. Максимальна врожайність у 2015 р. -  8,03 т/га. 
Середньостиглий (вегетаційний період 88-90 діб). Середньорослий. 
Посухостійкий. Стійкий до вилягання (7-8 балів) та обсипання (8-9 ба
лів). Стійкість (бал) проти борошнистої роси 6-7, плямистостей листя -  
6-7. Пивоварного призначення. Вміст білка 10,0-11,0%, екстрактивність 
81,0%, плівчастість 8,5%. Маса 1000 зерен 43,2-51,2 г.

Віраж. Різновидність нутанс. Рекомендований для внесення до 
Реєстру сортів росли, придатних для поширення в Україні, за результа
тами державного сортовипробування 2012-2015 рр. Високоврожайний. 
Максимальна врожайність у 2015 р. -  8,09 т/га. Середньостиглий (період 
«сходи -  колосіння» 52-55 діб). Середньорослий (75-90 см). Стійкість
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до вилягання 7-8 балів, до обсипання -  9 балів. Стійкість (бал) проти бо
рошнистої роси -  6-7, плямистостей листя -  6-7, карликової іржі -  7-8. 
Вміст білка 10,9-11,2%. Маса 1000 зерен 45,4-49,4 г.

Талісман Миронівський. Різновидність нутанс. Рекомендований для вне
сення до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, за ре
зультатами державного сортовипробування 2012-2015 рр. Високоврожайний. 
Максимальна врожайність у 2015 р. -  8,44 т/га. Середньостиглий (період 
«сходи -  колосіння» 55-58 діб). Середньорослий (70-88 см). Стійкість до ви
лягання 7-9 балів, до обсипання -  9 балів. Стійкість (бал) проти борошнис
тої роси -  6-7, плямистостей листя -  6-7, карликової іржі -  7. Вміст білка 
10,4-11,0%, екстрактивність 80,1%. Маса 1000 зерен 42,4-45,6 г.

Фактор В — Норми висіву: 3, 4 та 5 млн схожих насінин на гектар.
Фактор С -  Норми внесення мінеральних добрив: контроль (К0Р0К 0), 

N Р К  N Р К  N Р К30 30 30 60 60 60 90 90 90'
Обговорення результатів досліджень. Погодні умови у роки дослі

джень характеризувались значною контрастністю за сумою опадів та се
редньодобовою температурою повітря впродовж окремих періодів вегета
ції ячменю ярого. Це суттєво вплинуло на ріст і розвиток рослин ячменю і 
в підсумку на врожайність в цілому, максимальний рівень якої, враховуючи 
всі варіанти досліду, отримано у 2015 р., найменший -  у 2013 р. (рис. 1).

Рис. 1. Урожайність ячменю ярого залежно від генотипу, норми висіву 
та рівня удобрення у різні за погодними умовами роки (2013-2015 рр.)
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У 2014 р. відмічено середню, порівняно з двома згаданими роками, вро
жайність та найменший її розмах за досліджуваними варіантами.

У середньому за три роки досліджень встановлено, що на варіанті без удо
брення збільшення норми висіву відчутно сприяло зростанню врожайності 
в усіх досліджених сортів. Різниця врожайності за норми висіву 5 млн/га по
рівняно з нормою 3 млн/га у сорту Віраж становила 0,69 т/га, сорту Талісман 
Миронівський -  0,61 т/га, Хадар -  0,56 т/га, Триполь -  0,53 т/га (рис. 2).

Норма висіву, млн/га

♦  Віраж —■ — Талісман — А  — Хадар - - Триполь

Рис. 2. Урожайність сортів ячменю ярого залежно від норми 
висіву на варіанті без удобрення (середнє за 2013-2015 рр.)

За варіанту удобрення ^ 0Р30К 30 урожайність сорту Віраж несуттєво 
збільшувалась при зростанні норми висіву від 3 до 4 млн/га, а за норми 
висіву 5 млн/га була на рівні норми висіву 4 млн/га. Урожайність сорту 
Талісман Миронівський несуттєво зростала у кожному з варіантів і була 
найвищою за 5 млн/га, але її перевищення порівняно з нормою висіву 
4 млн/га становило лише 0,06 т/га. Для сортів Хадар та Триполь характер
ним був максимум урожайності за норми висіву 4 млн/га (рис. 3).

На фоні живлення ^ 0Р60К 60 для усіх сортів оптимальною була норма 
висіву 4 млн/га. (рис. 4). Максимальну врожайність за найвищої нор
ми внесення добрив ^ 90Р90К90) сформував сорт Віраж за норми висіву 
3 млн/га, для решти сортів найвищу врожайність відмічено за норми 
висіву 4 млн/га (рис. 5).

Найсуттєвішу різницю у рівні врожайності (у середньому по нор
мах висіву) відмічено при підвищенні норми удобрення від ^ Р 0К0

218



Норма висіву, млн/га

♦  Віраж —■ — Талісман - -А - Хадар —•  — Триполь

Рис. 3. Урожайність сортів ячменю ярого залежно від норми висіву 
на варіанті удобрення ^ 0Р30К30 (середнє за 2013-2015 рр.)

Віраж —■— Талісман - -А - Хадар —•  -  Триполь

Рис. 4. Урожайність сортів ячменю ярого залежно від норми висіву 
на варіанті удобрення ^ 0Р30К30 (середнє за 2013-2015 рр.)
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т/га Норма висіву, млн/га

♦  Віраж —■— Талісман - -М  ■ Хадар —•  -  Триполь

Рис. 5. Урожайність сортів ячменю ярого залежно від норми висіву 
на варіанті удобрення ^ 0Р90К90 (середнє за 2013-2015 рр.)

до ^ 0Р30К30. Зокрема у сорту Триполь урожайність сягнула 1,20 т/га, 
Талісман Миронівський -  1,11, Хадар -  0,89, Віраж -  0,76 т/га. При зрос
танні рівня удобрення від ^ 0Р30К 30 до ^ 0Р60К60 різниця становила у сорту 
Хадар 0,65 т/га, Віраж -  0,51, Триполь -  0,43, Талісман Миронівський -  
0,52 т/га (табл. 1).

У середньому за сортами та нормами висіву максимальну врожайність 
отримано за внесення ̂ 0Р90К90, однак її перевищення порівняно з ̂ 0Р60К60 
було несуттєвим -  0,07 т/га (від 0,11 т/га у сорту Триполь до 0,03 т/га у сор
ту Талісман Миронівський). До того ж слід відмітити, що лише в умовах 
2013 р. врожайність була суттєво вищою за внесення ^ 0Р90К90 порівняно з 
К 60Р60К60, а у 2014-2015 рр. на варіанті ^ 0Р90К 90 вона була навіть нижчою. 
Певною мірою це можна пояснити значним ступенем вилягання посівів за 
внесення ^ 0Р90К90 у 2014 р. та середнім проявом цього явища в умовах 
2015 р. Враховуючи попередник (соя на зерно), також можна зробити при
пущення про негативний вплив на формування врожаю підвищених доз 
макроелементів, насамперед азоту. Про можливе зниження рівня врожай
ності ячменю ярого за внесення підвищених доз азотних добрив на висо
кому агрофоні у ячменю ярого повідомляють також інші дослідники [7-8].

Найвищою окупністю одного кілограма діючої речовини (д. р.) мі
неральних добрив приростом урожаю характеризувалась норма вне
сення мінеральних добрив ^ 0Р30К30, нижчою -  ^ 0Р60К60 і найменшою 
-  Н иРяК » (табл. 2).
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Таблиця 1

урож айність ячменю  ярого залежно від генотипу, норм висіву 
та  р івня м інерального ж ивлення (середнє за 2013-2015 рр.), т/га

Сорт (фактор А)
Норма висіву, 

млн/га
Внесення мінеральних добрив, кг д.р. 

(фактор С)
(фактор В) Ц РА, Ч пР90К90

3 4,55 5,63 6,15 6,56
Віраж 4 5,11 5,78 6,42 6,46

5 5,24 5,78 6,16 5,82

Талісман
Миронівський

3 4,35 5,69 6,20 6,24
4 4,56 5,72 6,44 6,48
5 4,96 5,78 6,11 6,11
3 4,09 5,10 5,74 5,92

Хадар 4 4,45 5,44 6,14 6,22
5 4,65 5,33 5,95 6,02
3 4,29 5,54 6,11 6,32

Триполь 4 4,47 5,92 6,33 6,36
5 4,82 5,74 6,06 6,12

Середнє 4,63 5,62 6,15 6,22

НІР05 сорти -  0,25
НІР05 удобрення -  0,28
НІР05 норма висіву -  0,23

Висновки. Внесення мінеральних добрив суттєво збільшувало 
рівень урожайності досліджених сортів ячменю ярого, порівняно з 
контролем, на усіх досліджених варіантах. М аксимальний рівень уро
жайності сортів відмічено за норм удобрення ^ 0Р60К 60 та ^ 0Р90К 90. 
Враховуючи відсутність достовірної різниці за врожайністю між нор
мами удобрення ^ 0Р60К 60 та ^ 0Р90К 90, внесення останньої у середньо
му за роки досліджень було недоцільним. Найвищу окупність одиниці 
мінеральних добрив приростом урожаю встановлено за норми удо
брення ^ рз0к з0.

За внесення ^ 0Р30К30 сорти Віраж і Талісман Миронівський слід ви
сівати нормою 3-4 млн/га, Хадар та Триполь -  4 млн/га. За внесення 
^ 0Р60К60 норма висіву для сортів Віраж, Талісман Миронівський, Триполь 
повинна становити 3-4 млн/га, сорту Хадар -  4 млн/га.
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О купність м інеральних добрив приростом урожаю ячменю 
ярого (середнє за 2013-2015 рр.), к г  урож аю /кг д. р. добрив

Таблиця 2

Сорт (фактор А)
Норма висіву, 

млн/га 
(фактор В)

Внесення мінеральних добрив, кг д.р. 
(фактор С)

N30^ 0 N , № 60 Н ,0Р90К90

Віраж
3 12,00 8,89 7,44
4 7,44 7,28 5,00
5 6,00 5,11 2,15

Талісман
Миронівський

3 14,89 10,28 7,00
4 12,89 10,44 7,11
5 9,11 6,39 4,26

Хадар
3 11,22 9,17 6,78
4 11,00 9,39 6,56
5 7,56 7,22 5,07

Триполь
3 13,89 10,11 7,52
4 16,11 10,33 7,00
5 10,22 6,89 4,81

Середнє 11,03 8,46 5,89
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у р о ж а й н о с т ь  н о в ы х  с о р т о в  я ч м е н я  я р о в о г о
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМЫ ВЫСЕВА И ВНЕСЕНИЯ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Демидов А.А., доктор сельскохозяйственных наук 
Г удзенко В.Н., кандидат сельскохозяйственных наук 
Мироновский институт пшеницы имени В.Н. Ремесло НААН, Украина

Ц ель. Определить оптимальные значения нормы высева и внесения 
минеральных удобрений для реализации генетически обусловленного 
потенциала новых сортов ячменя ярового селекции Мироновского ин
ститута пшеницы имени В.Н. Ремесло НААН в условиях центральной 
части Лесостепи Украины.
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М атериалы  и методика. Исследование влияния отдельных элементов 
технологии на продуктивность сортов ячменя ярового проводили в лабо
ратории селекции ячменя Мироновского института пшеницы в 2013-2015 
гг. За исключением исследуемых вариантов агротехника была общепри
нятой для зоны выращивания. Предшественник -  соя. Варианты опыта: 
сорта (А) -  Вираж, Талисман Мироновский, Хадар, Триполь; нормы 
высева (В) -  3, 4 и 5 млн/га; нормы минеральных удобрений (В) -  контр
оль ^ 3 0 ^  N60P60K60, ^ 0 Р90К9С>.

Результаты. Внесение минеральных удобрений существенно 
повышало урожайность сортов ячменя ярового по сравнению с конт
ролем во всех вариантах опыта. Максимальный уровень урожайнос
ти данного набора сортов отмечен при удобрении ^ 0Р60К60 и ^ 0Р90К90. 
Учитывая отсутствие достоверной разницы между ^ 0Р60К60 и ^ 0Р90К90, 
внесение последней было нецелесообразным. По окупаемости единицы 
минеральных удобрений прибавкой урожая лучшей была норма ̂ 0Р30К30.

При внесении ^ 0Р30К30 достоверной разницы для сортов Вираж и 
Талисман Мироновский между нормами высева 3, 4 и 5 млн/га не было. 
Сорта Хадар и Триполь имели существенно высший уровень урожайнос
ти при норме 4 млн/га по сравнению с 3 млн/га и в пределах ошибки 
опыта -  с нормой 5 млн/га. При внесении ^ 0Р60К 60 только сорт Хадар 
имел достоверно большую урожайность при норме высева 4 млн/га по 
отношению к 3 млн/га. Другие сорта не имели существенных различий 
по урожайности между нормами высева 3 и 4 млн/га. Норма высева 
5 млн/га для изученных вариантов была нецелесообразной.

Выводы. Для получения высоких уровней урожайности изученно
го набора сортов необходимо вносить минеральные удобрения в норме 
К 60Р60К60. Для максимальной окупаемости внесенных удобрений урожаем 
зерна целесообразно вносить минеральные удобрения в норме ^ 0Р30К30.

При внесении минеральных удобрений в норме ^ 0Р30К30 сорта 
Вираж и Талисман Мироновский следует сеять нормой 3-4  млн/га, сор
та Хадар и Триполь -  4 млн/га. При внесении ^ 0Р60К60 норма высева 
для сортов Вираж, Талисман Мироновский, Триполь -  3-4 млн/га, сорта 
Хадар -  4 млн/га.

Клю чевые слова: ячмень, сорт, норма высева, минеральные удобре
ния, урожайность, окупаемость удобрений
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YIELDING CAPACITY OF NEW VARIETIES OF SPRING 
BARLEY DEPENDING ON SEEDING RATE AND APPLYING 

MINERAL FERTILIZERS
Demydov O.A., Doctor o f Agricultural Sciences 
Gudzenko V.M., PhD. in Agriculture
The V.M. Remeslo Myronivka Institute o f Wheat o f NAAS, Ukraine

Aim. To determine the optimal values o f seeding rate and applying mineral 
fertilizers for realization o f genetically determined potential o f new spring 
barley varieties bred at the V.M. Remeslo Myronivka Institute o f Wheat of 
NAAS under conditions o f the central part o f Forest-Steppe o f Ukraine.

M aterials and methods. The investigation ofthe influence o f some elements 
o f technology on productivity o f spring barley varieties were conducted at the 
Laboratory o f Barley Breeding o f the V.M. Remeslo Myronivka Institute of 
Wheat o f NAAS in 2013-2015. Except variants explored, agrotechnics was 
common for the cultivation zone. Soya was used as predecessor. Experimental 
treatments included varieties (A) -  Virazh, Talisman Myronivskyi, Khadar, 
Trypol; seeding rates (B) -  3, 4 and 5 million/ha; levels o f mineral fertilizers
(C) -  contrd  ^ 30̂  ^ 6 0 ^  N90P90K90.

Results. Applying mineral fertilizers significantly increased yielding capacity 
o f spring barley varieties in all variants above control. The maximum level of 
yielding capacity for given set o f varieties was noted when fertilizing N60P60K60 
and N90P90K90. Taking into account no significant difference between N60P60K60 
and N90P90K90, application the last was inappropriate. By payback of mineral 
fertilizers as increase o f yield N30P30K30 was the best fertilization level.

When applying N30P30K30, significant difference in yielding capacity was not 
defined for varieties Virazh and Talisman Myronivsyi among seeding rates 3,4 and 
5 mill./ha. The yielding capacity for varieties Khadar and Trypol' was significantly 
higher with seeding rate 4 mill./ha vs. 3 mill./ha and had no essential differences with 
the rate 5 mill./ha. When applying N60P60K60, only variety Khadar was characterized 
by significantly higher yielding capacity with seeding rate 4 mill./ha vs. 3 mill./ha. 
The other varieties did not differ significantly in yielding capacity with 3 or 4 mill./ 
ha planting rates. Seeding rate 5 mill./ha was inappropriate for the variants studied.

Conclusions. To ensure high levels of yielding capacity for the set of 
varieties studied it is necessary applying mineral fertilizers at the rate N60P60K60. 
In order to maximize payback of fertilizers with grain yield applying N30P30K30 
is the most reasonable. When applying N30P30K30, varieties Virazh and Talisman 
Myronivskyi should be sown with 3-4 mill./ha rate, while Khadar and Trypol' -  
with 4 mill./ha. By applying N60P60K60, seeding rate for varieties Virazh, Talisman 
Myronivs'kyi, Trypol'is 3-4 million/ha, and for variety Khadar it is 4 million/ha.

Keywords: barley, variety, seeding rate, mineral fertilizers, yielding 
capacity, fertilizer payback
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