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Ìåòà. Âñòàíîâèòè îïòèìàëüí³ íîðìè âèñ³âó íàñ³ííÿ òà ð³âåíü ì³íåðàëüíîãî æèâëåííÿ â òåõíîëîã³¿ âèðîùóâàííÿ íîâèõ ñîðò³â ÿ÷ìåíþ ÿðîãî ó Öåíòðàëüíîìó Ë³ñîñòåïó Óêðà¿íè. Ìåòîäèêà. Ó 2016, 2017 ðð. äîñë³äæóâàëè íîâ³ ñîðòè ÿ÷ìåíþ ÿðîãî ìèðîí³âñüêî¿ ñåëåêö³¿ Ì²Ï Ñàëþò, Ì²Ï Àçàðò òà Ì²Ï Áîãóí çà íîðì âèñ³âó 3 ³ 4 ìëí øò./ãà
òà ð³çíèõ ôîí³â óäîáðåííÿ: áåç âíåñåííÿ äîáðèâ (êîíòðîëü) òà ³ç âíåñåííÿì ï³ä ïåðåäïîñ³âíó êóëüòèâàö³þ í³òðîàìîôîñêè íîðìàìè N 30P30K30, N60P60K60 òà N90P90K90.
Ïîïåðåäíèê – ñîÿ. Àãðîòåõí³êà âèðîùóâàííÿ çàãàëüíîïðèéíÿòà äëÿ çîíè. Ïîãîäí³
óìîâè îáîõ ðîê³â äîñë³äæåíü ó ïåð³îä âåãåòàö³¿ ÿ÷ìåíþ ÿðîãî õàðàêòåðèçóâàëèñü
ï³äâèùåíîþ òåìïåðàòóðîþ. Ðåçóëüòàòè. Ìàêñèìàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ ïðîäóêòèâíèõ
ñòåáåë íà 1 ì2 õàðàêòåðèçóâàâñÿ ñîðò Ì²Ï Ñàëþò (751 ± 19), ì³í³ìàëüíîþ – Ì²Ï Áîãóí
(650 ± 17). Íàéá³ëüø âàð³àáåëüíèìè çà ö³ºþ îçíàêîþ çà ðîêàìè áóëè ñîðòè Ì²Ï Àçàðò
òà Ì²Ï Áîãóí. Íàéâèùó âðîæàéí³ñòü äîñë³äæóâàíèõ ñîðò³â îòðèìàíî ó 2016 ð. íà ôîí³
ì³íåðàëüíîãî æèâëåííÿ N 60P60K60 çà íîðìè âèñ³âó 3 ìëí/ãà (7,05 ò/ãà), à â 2017 ð. íà
ôîí³ N90P90K90 çà íîðìè âèñ³âó 4 ìëí/ãà (3,44 ò/ãà). Íà ì³í³ìàëüíó ê³ëüê³ñòü äîáðèâ
(N30P30K30) íàéá³ëüøå ðåàãóâàâ ñîðò Ì²Ï Áîãóí, íàéìåíøå – Ì²Ï Ñàëþò. Ìàêñèìàëüíó çà äâà ðîêè âðîæàéí³ñòü ó äîñë³ä³ çàáåçïå÷èâ ñîðò ÿ÷ìåíþ ÿðîãî Ì²Ï Àçàðò íà
ôîíàõ N90P90K90 (5,39 ò/ãà) òà N 60P60K60 (5,25 ò/ãà) çà íîðìè âèñ³âó 4 ìëí/ãà. Â óìîâàõ
äîñòàòíüîãî âîëîãîçàáåçïå÷åííÿ (2016 ð.) ó äàíèõ âàð³àíòàõ ìàêñèìàëüíà âðîæàéí³ñòü öüîãî ñîðòó ñòàíîâèëà 7,33 ³ 7,42 ò/ãà â³äïîâ³äíî. Âèñíîâêè. Âñòàíîâëåíî, ùî â
ñåðåäíüîìó äëÿ äîñë³äæåíèõ ñîðò³â ÿ÷ìåíþ ÿðîãî ó Öåíòðàëüíîìó Ë³ñîñòåïó Óêðà¿íè îïòèìàëüíèì º ôîí ì³íåðàëüíîãî æèâëåííÿ N 60P60K60. Çà äàíî¿ íîðìè óäîáðåííÿ
äîñòîâ³ðíî¿ ð³çíèö³ ì³æ íîðìàìè âèñ³âó 3 ³ 4 ìëí/ãà íå â³äì³÷åíî. Òîìó äëÿ ïðèñêîðåíîãî ðîçìíîæåííÿ ïåðñïåêòèâíèõ ñîðò³â çà âíåñåííÿ N 60P60K60 ìîæëèâèì º âèêîðèñòàííÿ çìåíøåíî¿ íîðìè âèñ³âó (3 ìëí/ãà). Ìàêñèìàëüíîþ çà äâà ðîêè âðîæàéí³ñòþ
õàðàêòåðèçóâàâñÿ ñîðò ÿ÷ìåíþ ÿðîãî Ì²Ï Àçàðò íà ôîíàõ N 60P60K60 –N90P90K90 çà íîðìè âèñ³âó 4 ìëí/ãà.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ÿ÷ì³íü ÿðèé, íîðìà âèñ³âó, ôîí æèâëåííÿ, ê³ëüê³ñòü ïðîäóêòèâíèõ ñòåáåë, óðîæàéí³ñòü

Вступ. Ячмінь ярий – одна з основних зернових культур у світовому
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чих, зернофуражних і солодових цілей. Така універсальність і визначила
особливе місце цієї культури в агропромисловому виробництві.
Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Відомо, що
система живлення значно впливає на продуктивність сільськогосподарських культур і ячменю ярого зокрема. Добрива – найбільш ефективний
засіб збільшення врожайності та стабілізації виробництва зерна [1, 2].
Досягти високої продуктивності ячменю на різних ґрунтах можливо шляхом вдосконалення їх фізичних та агрохімічних властивостей і
створення оптимальних умов живлення рослин. Ряд авторів [3–6] відмічають ефективність на чорноземах удобрення нормою N60Р60К60 та
вважають її оптимальною, а збільшення дози добрив до N90P90K120 може
призвести до вилягання посівів і, таким чином, зменшення врожайності.
Важливою умовою інтенсивного росту й розвитку рослин ячменю є
достатнє забезпечення їх на початкових етапах розвитку легкорозчинними сполуками поживних речовин, а також коригування норми та
співвідношення складових добрива з урахуванням біологічних особливостей сорту, вмісту поживних елементів у ґрунті, попередників і цільового призначення зерна [7]. Для реалізації високого генетичного потенціалу сортів ячменю необхідно впроваджувати сучасні агротехнології,
важлива складова яких – застосування мінеральних добрив з розрахунку на заплановану врожайність зерна [8].
Ячмінь ярий має відносно слаборозвинену кореневу систему з низькою засвоювальною здатністю, тому він суттєво реагує на внесення добрив, особливо в умовах достатнього зволоження. Приріст урожайності
зазвичай становить 0,7–1,0 т/га, а у сприятливих умовах за внесення повного мінерального добрива нормою N60P60K80 підвищення врожайності
може сягати 1,1–1,8 т/га [9]. Також доведено, що добрива сприяють збільшенню маси 1000 зерен, натури, маси зерна з колоса та білковості [10].
У технології вирощування ячменю ярого важливу роль відіграє й
норма висіву насіння, яка у виробництві варіює від 3,5 до 7,0 млн схожих насінин на 1 га залежно від зони вирощування, родючості ґрунту,
особливостей сорту, доз добрив тощо. Для зони Лісостепу рекомендовано норму висіву 4,0–4,5 млн схожих насінин на 1 га. Залежно від сорту
оптимальною нормою, що забезпечує формування найвищої врожайності зерна, може бути й 5,0 млн/га [11].
Сучасні сорти ячменю ярого відзначаються високою адаптивністю
не лише до екологічних факторів, а й до певних агроприйомів і здатні
забезпечити стабільно високу врожайність за помірних економічних
витрат [12, 13].
Отже, з метою максимальної реалізації генетичного потенціалу продуктивності новостворених сортів ячменю актуальними є досліджен118
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ня щодо оптимізації елементів технології їх вирощування в Лісостепу
України.
Мета досліджень – встановити оптимальні норми висіву та рівень
мінерального живлення в технології вирощування нових сортів ячменю
ярого у Центральному Лісостепу України.
Матеріал і методика. У 2016, 2017 рр. досліджували нові сорти ячменю ярого миронівської селекції МІП Салют, МІП Азарт та МІП Богун
за норм висіву 3 і 4 млн шт./га та різних фонів удобрення: без внесення
добрив (фон 1, контроль) та із внесенням під передпосівну культивацію
нітроамофоски нормами N30P30K30 (фон 2), N60P60K60 (фон 3) та N90P90K90
(фон 4). Попередник – соя. Агротехніка вирощування у досліді загальноприйнята для зони за винятком досліджуваних елементів. Сіяли в оптимальні строки (3-я декада березня) протруєним насінням з наступним
коткуванням. Посівна площа ділянок – 9,7 м2, облікова – 7,6 м2, повторність триразова. Розміщення систематичне. Кількість продуктивних
стебел визначали за методикою В. С. Цикова і Г. Р. Пікуша [14].
Погодні умови в період вегетації ячменю ярого характеризувались
підвищеним температурним режимом. У квітні 2016 р. температура повітря перевищувала багаторічну на 3,4 °С, червні – на 1,7 °С, у 2017 р. – на
0,6 та 2,2 °С відповідно (табл. 1).
У період сівби (3-я декада березня) у 2016 р. відмічено добру вологозабезпеченість ґрунту. Сума опадів у березні становила 36 мм, що відповідає середній багаторічній, у квітні і травні перевищувала середньомісячні і становила 55 мм (125 %) і 92 мм (156 %) відповідно, у червні та
липні – 69 (78 %) і 19 мм (25 %).
Рік 2017-й характеризувався посушливими умовами впродовж усієї
вегетації ячменю ярого. Кількість опадів у березні становила 12 мм (33 %
від середньомісячної), у травні та червні – 23 (39 %) і 20 мм (23 %).
Òàáëèöÿ 1. Ã³äðîòåðì³÷í³ óìîâè ó ïåðåäïîñ³âíèé òà
âåãåòàö³éíèé ïåð³îäè ÿ÷ìåíþ ÿðîãî
Ð³ê

2016
2017
Áàãàòîð³÷íà
2016
2017
Áàãàòîð³÷íà

Áåðåçåíü

Êâ³òåíü
Òðàâåíü
×åðâåíü
Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ, °Ñ

4,1
12,4
6,0
10,4
1,2
9,0
Ñóìà îïàä³â, ìì
36
55
12
43
36
44

Ëèïåíü

15,2
15,4
15,3

20,1
20,6
18,4

22,2
20,9
20,2

92
23
59

69
20
88

19
102
75

Обговорення результатів. У середньому по досліду кількість продуктивних стебел на фонах мінерального живлення достовірно перевищувала контроль. Між собою варіанти удобрення суттєво не різнились.
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Норма висіву 4 млн/га загалом сприяла збільшенню кількості продуктивних стебел порівняно із 3 млн/га (719 і 672 шт./м2 відповідно), однак
на фоні N90P90K90 спостерігалася зворотна тенденція (табл. 2).
Òàáëèöÿ 2. Ê³ëüê³ñòü ïðîäóêòèâíèõ ñòåáåë ó ñîðò³â ÿ÷ìåíþ ÿðîãî
çàëåæíî â³ä íîðìè âèñ³âó òà ôîíó ì³íåðàëüíîãî æèâëåííÿ
(ñåðåäíº çà 2016, 2017 ðð.)
Ñîðò

Ì²Ï Ñàëþò
Ì²Ï Àçàðò
Ì²Ï Áîãóí
Ñåðåäíº

Ê³ëüê³ñòü ïðîäóêòèâíèõ ñòåáåë, øò./ì2

Íîðìà
âèñ³âó,
ìëí øò./ãà

êîíòðîëü

N30P30K30

N60P60K60

N90P90K90

3
4
3
4
3
4
3
4

632
689
553
669
633
657
606
672

725
843
640
713
684
715
683
757

739
755
733
753
598
723
690
744

813
808
737
688
579
614
710
703

Ñåðåäíº

727
774
666
706
623
677
672
719

Í²Ð05 41

Максимальною кількістю продуктивних стебел на 1 м 2 характеризувався сорт МІП Салют, мінімальною – МІП Богун. За цією ознакою найбільш варіабельними за роками були МІП Азарт та МІП Богун (рис. 1).
За посушливих умов 2017 р. середня кількість продуктивних стебел ячменю в досліді становила 663 шт./м2, що на 66 шт./м 2 менше порівняно
з 2016 р.
Урожайність є інтегрованим показником й визначається генотипом
сорту та умовами його вирощування. Так, у 2016 р. середня врожайність
досліджуваних сортів ячменю становила 6,19 т/га, у 2017 р. – 3,01 т/га
(табл. 3). Найвищу врожайність отримано у 2016 р. на фоні мінерального
живлення N60P60K60 за норми висіву 3 млн/га (7,05 т/га), а в 2017 р. – на
фоні N90P90K90 за норми висіву 4 млн/га (3,44 т/га). Розмах варіювання середньої врожайності сортів за варіантами удобрення у 2017 р. становив
0,63 т/га, а в 2016 р. – 1,72 т/га.
За норми висіву 4 млн насінин на 1 га на фонах мінерального живлення відмічено перевищення середньої врожайності всіх сортів до
0,22 т/га порівняно з нормою 3 млн/га. У 2016 р. отримано максимальну
середню врожайність сортів на фоні N60P60K60 за норм висіву 3 і 4 млн
насінин на 1 га (відповідно 7,05 та 6,97 т/га). Таким чином, у середньому
для досліджених сортів з метою прискореного виробництва насіння на
фоні живлення N60P60K60 можливим є використання зменшеної норми
висіву (3 млн/га).
Аналіз отриманих даних виявив індивідуальну реакцію сортів ячменю на досліджувані елементи технології (рис. 2). На мінімальну кількість
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800
2016

Ê³ëüê³ñòü ñòåáåë, øò./ì2

770
750

2017

733

730
700

682
639

650

619
600

Ì²Ï Ñàëþò

Ì²Ï Àçàðò

Ì²Ï Áîãóí

Ðèñ. 1. Ê³ëüê³ñòü ïðîäóêòèâíèõ ñòåáåë ó ñîðò³â ÿ÷ìåíþ ÿðîãî çàëåæíî â³ä ïîãîäíèõ
óìîâ ðîêó
Òàáëèöÿ 3. Ñåðåäíÿ âðîæàéí³ñòü äîñë³äæóâàíèõ ñîðò³â ÿ÷ìåíþ ÿðîãî
çàëåæíî â³ä íîðìè âèñ³âó òà ì³íåðàëüíîãî æèâëåííÿ
Ð³ê

Íîðìà
âèñ³âó,
ìëí øò./ãà

3
4
Ñåðåäíº
3
2017
4
Ñåðåäíº
3
2016, 2017 4
Ñåðåäíº
Í²Ð05 = 0,32

2016

Âðîæàéí³ñòü, ò/ãà
êîíòðîëü

N30P30K30

N60P60K60

N90P90K90

5,33
5,64
5,49
2,81
2,83
2,82
4,07
4,24
4,15

5,94
5,90
5,92
2,93
3,07
3,00
4,43
4,48
4,46

7,05
6,97
7,01
2,91
2,99
2,95
4,98
4,98
4,98

6,27
6,40
6,34
3,12
3,44
3,28
4,70
4,92
4,81

Ñåðåäíº

6,15
6,23
6,19
2,94
3,08
3,01
4,54
4,65
4,60

добрив (N30P30K30, фон 2) найбільше реагував сорт МІП Богун, найменше
– МІП Салют. На варіантах з удобренням розмах варіювання середньої
врожайності сорту МІП Богун був мінімальним (0,33 т/га) порівняно із
сортом МІП Салют (0,85 т/га). На фоні мінерального живлення N90P90K90
оптимальною нормою висіву для сортів ячменю ярого є 4 млн насінин
на 1 га.
Окремо варто відзначити сорт ячменю ярого МІП Азарт, урожайність якого на всіх фонах живлення була вищою за більшої норми висіву
(4 млн насінин/га), але лише за N90P90K90 суттєвою. На контролі та фонах
N60P60K60 і N90P90K90 цей сорт за врожайністю переважав інші. Найвищу в
середньому за два роки врожайність у досліді забезпечив сорт МІП Азарт
на фоні живлення N90P90K90 (5,39 т/га), трохи меншу – на фоні N60P60K60
(5,25 т/га) за норми висіву 4 млн схожих насінин на 1 га. В умовах доÌèðîí³âñüêèé â³ñíèê
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статнього вологозабезпечення (2016 р.) на фонах N60P60K60 і N90P90K90 сорт
сформував максимальну врожайність (7,42 і 7,33 т/га відповідно).
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122

Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 6, 2018

Agroecology and plant growing

Висновки. Встановлено, що в середньому для досліджених сортів
ячменю ярого у Центральному Лісостепу України оптимальним є фон
мінерального живлення N60P60K60. За даної норми удобрення достовірної
різниці між нормами висіву 3 і 4 млн/га не відмічено. Тому для прискореного виробництва насіння перспективних сортів за внесення N60P60K60
можливим є використання зменшеної норми висіву (3 млн /га).
Визначено індивідуальні особливості сортів щодо рівнів мінерального живлення та норм висіву насіння. Максимальною за два роки врожайністю характеризувався сорт ячменю ярого МІП Азарт на фонах
N60P60K60 – N90P90K90 і норми висіву 4 млн/га.
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Ìóêàí Ì. ß., Ðà÷åíêî Î. Ñ. Âïëèâ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ íà ôîðìóâàííÿ àãðîô³òîöåíîçó ÿ÷ìåíþ çâè÷àéíîãî ÿðîãî (Hordeum vulgare L.). Ñîðòîâèâ÷åííÿ òà îõîðîíà
ïðàâ íà ñîðòè ðîñëèí. 2014. ¹ 2. Ñ. 51–55.
2. Ñêèäàí Â. Î. Ðåàêö³ÿ íîâèõ ñîðò³â ÿ÷ìåíþ ÿðîãî íà ñèñòåìó óäîáðåííÿ òà ñïîñîáè
îñíîâíîãî îáðîá³òêó ´ðóíòó. Ñåëåêö³ÿ ³ íàñ³ííèöòâî. 2010. ¹ 98. Ñ. 257–263. doi:
10.30835/2413-7510.2010.70304
3. Òèõîíîâ Í. È. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êà÷åñòâó ïèâîâàðåííîãî ÿ÷ìåíÿ.
Èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû â íàóêå, îáðàçîâàíèè è àãðàðíîì ïðîèçâîäñòâå – çàëîã óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ÀÏÊ. Âîëãîãðàä : Âîëãîãðàä. ÃÑÕÀ, 2011. Ò. 1. Ñ. 152–157.
4. ×åðêàñîâ Ã. Í., Äåðèãëàçîâà Ã. Ì., ×óÿí Î. Ã. Âîçäåëûâàíèå ÿðîâîãî ÿ÷ìåíÿ äëÿ
ðàçëè÷íûõ öåëåé íà ñêëîíàõ Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüÿ / ÃÍÓ ÂÍÈÈÇèÇÏÝ ÐÀÑÕÍ.
Êóðñê : Èçä-âî Êóðñê. ÃÑÕÀ, 2010. 76 ñ.
5. Êàëåíñüêà Ñ., Õîëîä÷åíêî Ð., Òîêàð Á. Âïëèâ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ òà ðåòàðäàíòíîãî
çàõèñòó íà óðîæàéí³ñòü ÿ÷ìåíþ ÿðîãî ïèâîâàðíîãî. Àãðîá³îëîã³ÿ. 2015. Âèï. 1 (117).
Ñ. 56–58.
6. Øòóãåðåâè÷ Â. Åôåêòèâí³ñòü ïîçàêîðåíåâîãî çàñòîñóâàííÿ ñòèìóëÿòîðà ðîñòó
«4R Foliar ñoncentrate» íà ïîñ³âàõ ÿ÷ìåíþ ÿðîãî. Â³ñíèê Ïîëòàâñüêî¿ äåðæàâíî¿
àãðàðíî¿ àêàäåì³¿. 2018. ¹ 1. Ñ. 83–87. doi: 10.31210/visnyk2018.01.14
7. Çàõàð÷åíêî Å. À. Åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äîáðèâ ïðè âèðîùóâàíí³ ÿðîãî ÿ÷ìåíþ. Â³ñíèê Ñóìñüêîãî ÍÀÓ. 2007. ¹ 10–11. Ñ. 117–120.
8. Âåðåìåºíêî Ñ. ²., Òêà÷óê Ñ. Î., Òðóøåâà Ñ. Ñ. Ïðîäóêòèâí³ñòü íîâèõ ñîðò³â ÿ÷ìåíþ
îçèìîãî çà ì³íåðàëüíîãî óäîáðåííÿ íà òåìíî-ñ³ðèõ îï³äçîëåíèõ ´ðóíòàõ. Â³ñíèê
ÆÍÀÅÓ. 2017. ¹ 2 (61), ò. 1. Ñ. 12–19.
9. Êàëåíñüêà Ñ. Ì., Òîêàð Á. Þ. Óðîæàéí³ñòü ÿ÷ìåíþ ÿðîãî çàëåæíî â³ä ð³âíÿ ì³íåðàëüíîãî æèâëåííÿ. Íàóêîâ³ ïðàö³ ²íñòèòóòó á³îåíåðãåòè÷íèõ êóëüòóð ³ öóêðîâèõ
áóðÿê³â. 2015. Âèï. 23. Ñ. 30–33.
10. Øåâ÷åíêî Î. ². Îñíîâè ôîðìóâàííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ÿ÷ìåíþ ÿðîãî. Õ³ì³ÿ. Àãðîíîì³ÿ. Ñåðâ³ñ. 2012. ¹ 2. Ñ. 20–26.
11. Ðîæêîâ À. Î., ×åðíîáàé Ñ. Â. Óðîæàéí³ñòü ÿ÷ìåíþ ÿðîãî ñîðòó Äîêó÷àºâñüêèé 15 çàëåæíî â³ä çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ íîðì âèñ³âó òà ïîçàêîðåíåâèõ ï³äæèâëåíü. Â³ñíèê
Ïîëòàâñüêî¿ äåðæàâíî¿ àãðàðíî¿ àêàäåì³¿. 2014. ¹ 4. Ñ. 30–34.
12. Âèñëîáîäñüêà Ì., Äàíèëþê Â., Á³äíà Ë., Âóðäèê Ï. Ôîðìóâàííÿ óðîæàéíîñò³ òà
ÿêîñò³ çåðíà ÿðîãî ÿ÷ìåíþ çàëåæíî â³ä ð³âíÿ ì³íåðàëüíîãî æèâëåííÿ. Â³ñíèê
Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó. Ñåð³ÿ: Àãðîíîì³ÿ. 2013. ¹ 17 (1).
Ñ. 166–170.
13. Êàì³íñüêà Â. Â., Øìîðãóí Î. Â., Äóäêà Î. Ô. Îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ åëåìåíò³â
ïðîäóêòèâíîñò³ ñîðò³â ÿ÷ìåíþ ÿðîãî â ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³ Ë³ñîñòåïó. Çåìëåðîáñòâî. 2012. Âèï. 84. Ñ. 75–81.
Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 6, 2018

123

Àãðîåêîëîã³ÿ, ðîñëèííèöòâî

14. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäåíèþ ïîëåâûõ îïûòîâ ñ çåðíîâûìè,
çåðíîáîáîâûìè è êîðìîâûìè êóëüòóðàìè / Ïîä ðåä. Â. Ñ. Öèêîâà, Ã. Ð. Ïèêóøà.
Äíåïðîïåòðîâñê : [á. è.], 1983. 46 ñ.

References
1. Mukan, M. Ya., & Rachenko, O. S. (2014). Impact of mineral fertilizers on common spring
barley (Hordeum vulgare L.) agrophytocenosis development. Plant Varieties Studying
and Protection, 2, 51–55. [in Ukrainian]
2. Skydan, V. O. (2010). The reaction of new varieties of spring barley on the fertilizer system and methods of basic soil cultivation. Plant Breeding and Seed Production, 98,
257–263. [in Ukrainian]. doi: 10.30835/2413-7510.2010.70304
3. Tikhonov, N. I. (2011). Requirements for the quality of malting barley. In Integrate processes in Science, Education and Agrarian Production is the Key to Development of
Agro-Industry: Proc. Int. Conf. (Vol. 1, pp. 152–157). January 25–27, 2011, Volgograd,
Russia. [in Russian]
4. Cherkasov, G. N., Deriglazova, G. M., & Chuyan, O. G. (2010). The Cultivation of Spring
Barley for Various Purposes on the Slopes of the Central Chernozem Region. Kursk:
Publishing House of Kursk State Agricultural Academy. [in Russian]
5. Kalenska, S., Kholodchenko, R., & Tokar, B. (2015). Influuence of mineral fertilizers and
retardant protection on productivity of malting spring barley. Agrobiology, 1, 56–58. [in
Ukrainian]
6. Shtuherevych, V. (2018). Efficiency of foliar application of growth stimulators «4R Foliar
Concentrate» on barley spring crops. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 1,
83–87. [in Ukrainian]. doi: 10.31210/visnyk2018.01.14
7. Zakharchenko, E. A. (2007). Efficiency of application of fertilizers in the growth of
spring barley. Bulletin SNAU, 10-11, 117–120. [in Ukrainian]
8. Veremeienko, S. I., Tkachuk, S. O., & Trusheva, S. S. (2017). Productivity of new varieties of winter barley at mineral fertilization on the dark-gray podzolized soils. Herald of
ZhNAEU, 2(1), 12–19. [in Ukrainian]
9. Kalenska, S. M., & Tokar, B. Yu. (2015). The yield of spring barley depending on mineral nutrition. Scientific papers of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet, 23,
30–33. [in Ukrainian]
10. Shevchenko, O. I. (2012). The bases of spring barley productivity formation. Chemistry. Agronomy. Service, 2, 20–26. [in Ukrainian]
11. Rozhkov, A. O., & Chernobai, S. V. (2014). Crop productivity of spring barley variety
Dokuchaievskyi 15 depending upon application of different seeding rates and foliar
additional fertilizing. News of the Poltava State Agrarian Academy, 4, 30–34. [in Ukrainian]
12. Vyslobodska, M., Danyliuk, V., Bidna, L., & Vurdyk, P. (2013). Formation yields and
grain quality of spring barley depending on the level of mineral nutrition. Journal of
Lviv National Agrarian University. Series: Agronomy, 17(1), 166–170. [in Ukrainian]
13. Kaminska, V. V., Shmorhun, O. V., & Dudka, O. F. (2012). Special features of forming
productivity elements of spring barley varieties in northern part of Forest-Steppe. Agriculture, 84, 75–81. [in Ukrainian]
14. Tsikov, V. S., & Pikush, G. R. (Eds.). (1983). Methodical Recommendations on Conducting Field Experiments with Cereal, Leguminous and Fodder Crops. Dnepropetrovsk: N.p. [in Russian]

124

Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 6, 2018

Agroecology and plant growing

Óðîæàéíîñòü íîâûõ ñîðòîâ ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî
â çàâèñèìîñòè îò íîðìû âûñåâà è ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ
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Öåëü. Óñòàíîâèòü îïòèìàëüíûå íîðìû âûñåâà ñåìÿí è óðîâåíü ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ â òåõíîëîãèè âûðàùèâàíèÿ íîâûõ ñîðòîâ ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî â Öåíòðàëüíîé Ëåñîñòåïè Óêðàèíû. Ìåòîäèêà. Â 2016, 2017 ãã. èññëåäîâàëè íîâûå ñîðòà ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî
ìèðîíîâñêîé ñåëåêöèè Ì²Ï Ñàëþò, Ì²Ï Àçàðò è Ì²Ï Áîãóí ïðè íîðìàõ âûñåâà 3 è 4
ìëí øò./ãà è ðàçíûõ ôîíàõ óäîáðåíèÿ: áåç âíåñåíèÿ óäîáðåíèé (êîíòðîëü) è ñ âíåñåíèåì ïîä ïðåäïîñåâíóþ êóëüòèâàöèþ íèòðîàììîôîñêè íîðìàìè N 30P30K30, N60P60K60 è
N90P90K90. Ïðåäøåñòâåííèê – ñîÿ. Àãðîòåõíèêà âûðàùèâàíèÿ îáùåïðèíÿòàÿ äëÿ çîíû.
Ïîãîäíûå óñëîâèÿ â îáà ãîäà èññëåäîâàíèé â ïåðèîä âåãåòàöèè ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî õàðàêòåðèçîâàëèñü ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðîé. Ðåçóëüòàòû. Ìàêñèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì ïðîäóêòèâíûõ ñòåáëåé íà 1 ì2 õàðàêòåðèçîâàëñÿ ñîðò Ì²Ï Ñàëþò (751 ± 19),
ìèíèìàëüíûì – Ì²Ï Áîãóí (650 ± 17). Íàèáîëåå âàðèàáåëüíûìè ïî ýòîìó ïðèçíàêó
ïî ãîäàì áûëè ñîðòà Ì²Ï Àçàðò è Ì²Ï Áîãóí. Íàèâûñøàÿ óðîæàéíîñòü èññëåäóåìûõ
ñîðòîâ â 2016 ã. ïîëó÷åíà íà ôîíå ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ N 60P60K60 ïðè íîðìå âûñåâà
3 ìëí/ãà, à â 2017 ã. – íà ôîíå ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ N 90P90K90 ïðè íîðìå âûñåâà 4 ìëí/ãà.
Íà ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî óäîáðåíèé (N30P30K30) íàèáîëåå ðåàãèðîâàë ñîðò Ì²Ï Áîãóí, íàèìåíåå – Ì²Ï Ñàëþò. Ìàêñèìàëüíóþ â ñðåäíåì çà äâà ãîäà óðîæàéíîñòü â îïûòå îáåñïå÷èë ñîðò ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî Ì²Ï Àçàðò íà ôîíå N 90P90K90 (5,39 ò/ãà) è N60P60K60
(5,25 ò/ãà) ïðè íîðìå âûñåâà 4 ìëí âñõîæèõ ñåìÿí íà 1 ãà. Â óñëîâèÿõ äîñòàòî÷íîé
âëàãîîáåñïå÷åííîñòè (2016 ã.) íà òàêèõ ôîíàõ ìàêñèìàëüíàÿ óðîæàéíîñòü ýòîãî ñîðòà ñîñòàâëÿëà 7,33 è 7,42 ò/ãà ñîîòâåòñòâåííî. Âûâîäû. Óñòàíîâëåíî, ÷òî â ñðåäíåì
äëÿ èçó÷åííûõ ñîðòîâ ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî â Öåíòðàëüíîé Ëåñîñòåïè Óêðàèíû îïòèìàëüíûì ÿâëÿåòñÿ ôîí ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ N60P60K60. Ïðè äàííîì óðîâíå ïèòàíèÿ äîñòîâåðíîé ðàçíèöû ìåæäó íîðìàìè âûñåâà 3 è 4 ìëí/ãà íå îòìå÷åíî. Ïîýòîìó äëÿ
óñêîðåííîãî ðàçìíîæåíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ ñîðòîâ ïðè âíåñåíèè N 60P60K60 âîçìîæíî
èñïîëüçîâàíèå óìåíüøåííîé íîðìû âûñåâà (3 ìëí/ãà). Ìàêñèìàëüíîé çà äâà ãîäà
óðîæàéíîñòüþ õàðàêòåðèçîâàëñÿ ñîðò ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî Ì²Ï Àçàðò íà ôîíàõ N60P60K60
– N90P90K90 ïðè íîðìå âûñåâà 4 ìëí/ãà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÿ÷ìåíü ÿðîâîé, íîðìà âûñåâà, ôîí ïèòàíèÿ, êîëè÷åñòâî ïðîäóêòèâíûõ ñòåáëåé, óðîæàéíîñòü
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Yield of new spring barley varieties depending on seeding rate
and mineral nutrition
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Purpose. Establish optimum rates of seed sowing and the level of mineral nutrition in
the technology of growing new varieties of spring barley in the Central Forest-Steppe of
Ukraine. Methods. In 2016, 2017, the new spring barley varieties of Myronivka breeding
MIP Saliut, MIP Azart, and MIP Bohun were studied with seeding rates of 3 and 4 million
seeds per hectare on various backgrounds of fertilizing: no fertilizer application (control)
and with ANP fertilizer application during presowing cultivation of N30P30K30, N60P60K60, and
N90P90K90. Soybean was the predecessor. Agricultural practices were conventional for the
zone. Weather conditions of both years of research during the cropping season of spring
barley were characterized with increased temperatures. Results. The variety MIP Saliut
was characterized with the maximum number of productive stems per 1 m2 (751 ± 19),
whereas the MIP Bohun was characterized with the minimum number (650 ± 17). The varieties MIP Azart and MIP Bohun were the most variable in this feature by the years. The
maximum mean yield of all varieties was obtained in 2016 at the background of mineral
nutrition N60P60K60 and seeding rate of 3 million/ha (7.05 t/ha), in 2017 at the background
of mineral nutrition N90P90K90 and seeding rate of 4 million/ha (3.44). The variety MIP Bohun
was the most responsive to the minimum dose of nutrition (N 30P30K30), the variety MIP Saliut
was the least responsive. The spring barley variety MIP Azart has provided the maximum in
two years yield on the backgrounds N90P90K90 (5.39 t/ha) and N60P60K60 (5.25 t/ha) with the
seeding rate 4 million seeds per hectare. Under conditions of sufficient moisture availability
(in 2016) on these backgrounds the maximum yield of the variety was 7.33 and 7.42 t/ha,
respectively. Conclusions. It was established that on average, the background of mineral
nutrition N60P60K60 is optimum in the Central Forest-steppe of Ukraine for spring barley varieties studied. On this nutrition background, a significant difference between seed rates of 3
and 4 million/ha has not been noted. Therefore, to accelerate seed production of promising
varieties, it is possible to use reduced seeding rate to 3 million/ha when applying N60P60K60.
The variety MIP Azart was characterized with the maximum crop yield over two years on the
backgrounds N60P60K60–N90P90K90 and seeding rate of 4 million/ha.
Key words: spring barley, seeding rate, nutrition background, number of productive
stems, yield
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