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Ìåòà. Âèçíà÷èòè åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ åëåìåíò³â îðãàí³÷íî¿ òåõíîëîã³¿ 
âèðîùóâàííÿ ÿ÷ìåíþ ÿðîãî â óìîâàõ òåõíîãåííîãî íàâàíòàæåííÿ. Ìåòîäè. Äîñë³-
äæåííÿ ïðîâîäèëèñü ó 2014–2016 ðð. â äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³ «ÄÃ “Â³äðîäæåí-
íÿ” Äîíåöüêî¿ ÄÑÄÑ ÍÀÀÍ» (Çàïîð³çüêà îáëàñòü) ç ÿ÷ìåíåì ÿðèì ñîðòó Ñõ³äíèé çà 
çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ òåõíîëîã³¿ âèðîùóâàííÿ òà çàñòîñóâàííÿ åëåìåíò³â îðãàí³÷íî¿ 
òåõíîëîã³¿ íà äâîõ ôîíàõ æèâëåííÿ – ì³íåðàëüíîìó ³ îðãàí³÷íîìó. Ñïîñòåðåæåííÿ, 
îáë³êè òà ñòàòèñòè÷íó îáðîáêó äàíèõ óðîæàéíîñò³ ïðîâîäèëè çà ìåòîäèêîþ Á. Î. Äî-
ñïºõîâà. Âì³ñò âàæêèõ ìåòàë³â âèçíà÷àëè çà ìåòîäè÷íèìè âêàç³âêàìè (1992), âì³ñò 
á³ëêà â çåðí³ – òèòðîìåòðè÷íèì ìåòîäîì çà ÃÎÑÒ 10846-91. Ðåçóëüòàòè. Çàïðîïî-
íîâàí³ åëåìåíòè òåõíîëîã³¿ îðãàí³÷íîãî âèðîùóâàííÿ ÿ÷ìåíþ ÿðîãî (îðãàí³÷íèé ôîí, 
ïåðåäïîñ³âíà ³íîêóëÿö³ÿ íàñ³ííÿ òà îáïðèñêóâàííÿ ïîñ³â³â ó ôàçàõ êóù³ííÿ ³ êîëî-
ñ³ííÿ êîìïîçèö³éíîþ ñóì³øøþ ì³êðîá³îëîã³÷íèõ ïðåïàðàò³â) ñïðèÿëè çá³ëüøåííþ 
âðîæàéíîñò³ ïîð³âíÿíî ç êîíòðîëåì: íà ôîí³ ì³íåðàëüíîãî æèâëåííÿ íà 0,5 ò/ãà, íà 
îðãàí³÷íîìó ôîí³ – íà 0,89 ò/ãà. Âì³ñò á³ëêà â çåðí³ íà îðãàí³÷íîìó ôîí³ ïåðåâèùèâ 
êîíòðîëü íà 0,74 %, íà ì³íåðàëüíîìó – íà 0,68 %, âì³ñò ïðîòå¿íó ï³äâèùèâñÿ â³äïî-
â³äíî íà 0,81 % ³ 0,74 %. Âèêîðèñòàííÿ çàïðîïîíîâàíèõ åëåìåíò³â îðãàí³÷íî¿ òåõíî-
ëîã³¿ âèðîùóâàííÿ ÿ÷ìåíþ ÿðîãî íà îáîõ ôîíàõ æèâëåííÿ ñïðèÿº çìåíøåííþ âì³ñòó 
âàæêèõ ìåòàë³â ó çåðí³ ÿ÷ìåíþ ÿðîãî ïîð³âíÿíî ç êîíòðîëåì ³ çàãàëüíîïðèéíÿòîþ 
òåõíîëîã³ºþ: ê³ëüê³ñòü ñâèíöþ çìåíøèëàñÿ â³äïîâ³äíî íà 0,04 ìã/êã òà 0,07 ìã/êã, ì³ä³ 

– íà 0,55 ìã/êã ³ 0,50 ìã/êã, öèíêó – íà 5,17 ìã/êã ³ 4,02 ìã/êã. Âïðîâàäæåííÿ åëåìåí-
ò³â îðãàí³÷íî¿ òåõíîëîã³¿ âèðîùóâàííÿ ÿ÷ìåíþ ÿðîãî íà îðãàí³÷íîìó ôîí³ æèâëåííÿ 
çàáåçïå÷èëî îòðèìàííÿ âèñîêîãî ÷èñòîãî ïðèáóòêó òà ð³âíÿ ðåíòàáåëüíîñò³ (2732,4 
ãðí/ãà òà 64,8 %), çìåíøåííÿ âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ ïîð³âíÿíî ç êîíòðîëåì (íà 510,3 
ãðí/ò). Âèñíîâêè. Çàñòîñóâàííÿ åëåìåíò³â îðãàí³÷íî¿ òåõíîëîã³¿ âèðîùóâàííÿ ÿ÷ìå-
íþ ÿðîãî çàáåçïå÷èëî ïðèð³ñò óðîæàþ äî êîíòðîëþ íà ôîí³ ì³íåðàëüíîãî æèâëåííÿ 
òà íà îðãàí³÷íîìó ôîí³, ï³äâèùèëî âì³ñò á³ëêà òà ïðîòå¿íó â çåðí³. Çíèçèâñÿ âì³ñò 
âàæêèõ ìåòàë³â ó çåðí³ ïîð³âíÿíî ç êîíòðîëåì ³ çàãàëüíîïðèéíÿòîþ òåõíîëîã³ºþ: íà 
ì³íåðàëüíîìó ôîí³ íà 13–19 %, íà îðãàí³÷íîìó – íà 14–24 %. Çàñòîñóâàííÿ åëåìåí-
ò³â îðãàí³÷íî¿ òåõíîëîã³¿ âèðîùóâàííÿ ÿ÷ìåíþ ÿðîãî íà îðãàí³÷íîìó ôîí³ æèâëåííÿ 
çóìîâèëî çá³ëüøåííÿ ÷èñòîãî ïðèáóòêó íà 1844,1 ãðí/ãà ³ ðåíòàáåëüíîñò³ íà 41,9 %. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ÿ÷ì³íü ÿðèé, åëåìåíòè îðãàí³÷íî¿ òåõíîëîã³¿, óðîæàéí³ñòü, 
ÿê³ñòü çåðíà, âàæê³ ìåòàëè, åêîíîì³÷íà åôåêòèâí³ñòü
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Вступ. Людство завжди прагнуло родючої ниви. І сьогодні аграрна 
наука спрямована на підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва. Початок другої половини ХХ ст. ознаменувався активним 
використанням мінеральних добрив, що сприяло переходу до інтенсив-
ного виробництва зерна. За рахунок добрив урожайність збільшилася 
на 20–25 % [1]. Баланс поживних речовин у ґрунті підтримувався за до-
помогою виготовлених промисловим способом агрохімікатів.

Розвиток хімічної промисловості викликав нарощування обсягів за-
стосування в агропромисловому комплексі продукції цієї галузі (пес-
тицидів) для успішного знищення  бур’янів, шкідників, попередження 
розвитку хвороб. Це забезпечило значний приріст врожаю, найбільша 
частка якого припадала на хімізацію. Намагання сільгоспвиробників 
одержувати стабільний економічний прибуток змусило їх остаточно 
відмовитися від класичних сівозмін, а в деяких випадках взагалі зупи-
нитися на монокультурі. Значно знизилось використання мінеральних 
добрив, а органіка взагалі «відійшла в історію». Не зменшувалося лише 
застосування пестицидів, що негативно позначилось на ґрунтовій мі-
крофлорі та корисній ентомофауні. Виникла гостра проблема забруд-
нення навколишнього середовища і сільськогосподарської продукції 
залишками агрохімікатів [2, 3]. 

Актуальність цих питань, яка особливо зростає в регіонах, що по-
терпають від техногенного навантаження, спонукала вчених до пошуку 
систем землеробства, які б не тільки зменшували хімічне навантаження 
на агроценози, а й здешевлювали виробництво сільськогосподарської 
продукції. 

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. В останні деся-
тиліття багато уваги приділяється біологічним системам землеробства,  
що базуються на екологізації і біологізації виробничих процесів [4, 5]. Біо-
логізація – максимальне узгодження технології з біологічними вимогами 
культури і сорту, тому всі зусилля спрямовані на створення найкращих 
умов для розвитку основного об’єкта технології – рослини [6]. Введення 
в сільськогосподарське виробництво екологічно безпечних технологій 
є на сьогодні актуальним і реальним способом зменшення забруднення 
навколишнього середовища, природного відтворення родючості ґрун-
тів, одержання екологічно чистої високоякісної продукції. Саме завдяки 
біологічним препаратам відбувається інтенсифікація сільськогосподар-
ського виробництва з одночасним скороченням енергетичних, грошових 
і матеріальних витрат на застосування агрохімікатів, а продукція рос-
линництва стає високорентабельною та конкурентоспроможною [7].

Аналіз літературних джерел свідчить, що ефективне аграрне при-
родокористування з метою вирощування якісної і екологічно безпечної 
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рослинницької сировини обумовлюється комплексною взаємодією всіх 
компонентів агроландшафтів, а також агротехнічних заходів. Можли-
вість одержання високоякісної продукції може забезпечуватись за раху-
нок оптимізації систем удобрення, використання фізіологічно активних 
речовин, а також заходів, спрямованих на ефективне їх використання. 
Виробництво якісної і безпечної сільськогосподарської продукції і си-
ровини неможливе без урахування екологічного стану агросфери і за-
стосування сучасних екологічно безпечних агротехнологій [8]. 

Для індустріальних регіонів з високим рівнем техногенного наванта-
ження та антропогенного впливу проблема якості і безпечності продук-
ції надзвичайно актуальна. Один з показників безпечності зерна – вміст 
токсичних елементів, зокрема важких металів. У  південно-східному 
промисловому регіоні України екологічна безпечність рослинницької 
продукції значною мірою залежить від накопичення в рослинах полю-
тантів промислового походження, серед яких найбільш поширеними 
є важкі метали. Вони затримують ріст і розвиток рослин, пригнічують 
важливі процеси метаболізму, що в подальшому знижує врожайність 
культур і якість сільськогосподарської продукції [9, 10].

Дослідження вчених Донецької сільськогосподарської дослідної 
станції спрямовані як на розробку органічних технологій, так і на впро-
вадження окремих органічних елементів, які здатні сполучатися з ін-
шими технологіями [11]. Такі елементи дають можливість скоротити 
використання мінеральних добрив і пестицидів та водночас підвищи-
ти кількість і якість продукції рослинництва. Тому такі дослідження є 
дуже актуальними

Мета досліджень – визначити ефективність застосування елементів 
органічної  технології вирощування ячменю ярого в умовах техногенно-
го навантаження.

Матеріали і методика. Дослідження проводились у 2014–2016 рр. у 
державному підприємстві «ДГ “Відродження” Донецької ДСДС НААН 
України» (Запорізька область) з ячменем ярим сорту Східний. Ґрунт – 
чорнозем звичайний малогумусний важко суглинковий. Валовий вміст 
основних поживних речовин: N – 0,28–0,31 %, Р2О5 – 0,16–0,18 %, К2О 

– 1,8–2,0 %, гумусу в орному шарі – 4,5 %, рН сольове – 6,9. Площа об-
лікової ділянки – 62,7 м2, повторність – триразова. Розміщення ділянок 
систематичне. 

Схема досліду передбачала дослідження ефективності загальноприй-
нятої технології та застосування елементів органічної технології виро-
щування ячменю ярого на двох фонах живлення: фон 1 – мінеральний і 
фон 2 – органічний. У першому випадку під передпосівну культивацію 
сівалкою вносили мінеральні добрива N30Р30К30, у другому – водночас 
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із сівбою вносили органічне гранульоване добриво біогумус (300 кг/га). 
Склад гранульованого біогумусу: органічні речовини – 55–65%, гумінові 
речовини – 25–32%, азот загальний – 1,0–2,0%, фосфор загальний (Р2О5) 

– 1,5–3,0%, калій загальний (К2О) – 1,2–2,0%, кальцій – 4,0–6,0%, марга-
нець – 60–80мг / кг, залізо – 0,6–2,5%, магній – 0,6–2,3%.

Загальноприйнята технологія передбачала основний обробіток ґрун-
ту (дискування попередника та осіння оранка). Весною проводили гли-
боку культивацію. 

Оброблене протруювачем Вітавакс 200FF 2,5 л/т насіння сіяли нор-
мою 4,5 млн/га. Догляд за посівами включав обприскування у фазі ку-
щіння баковою сумішшю гербіциду Гранстар з фунгіцидом Фалькон 
згідно з існуючими зональними рекомендаціями. Урожай збирали по 
ділянках комбайном Сампо-500.

У дослідженнях із застосуванням елементів органічної технології ви-
рощування ячменю ярого проводили передпосівну інокуляцію насіння 
композиційною сумішшю мікробіологічних препаратів (діазофіт + фос-
фоентерін + біополіцид у співвідношенні 1: 1: 1 з розрахунку 100 см3 на 
норму насіння на 1 га). На початку фаз кущіння і колосіння дослідні по-
сіви обприскували мікробіологічним препаратом біополіцид (1000 см3 
мікробного препарату на 1 га) разом з водним розчином карбаміду (15 
кг/га д. р.). Контрольний варіант: обробка насіння і посівів водою.

Діазофіт – мікробіологічний препарат, діюча речовина живих бакте-
рій Agrobacterium radiobacter, які здатні асоціюватися з кореневою сис-
темою зернових культур і сприяють засвоюванню азоту; фосфоентерин 

– мікробіологічний препарат, штам бактерій Enterobacer nimipressuralis 
32-3, які продукують речовини, що перетворюють важкодоступні сполу-
ки фосфору на легкодоступні; біополіцид – спорові бактерії Paenibacillus 
polymyxa для передпосівної обробки насіння, які пригнічують розвиток 
фітопатогенних грибів, сприяють активізації ростових процесів, підви-
щують імунітет рослин. 

Погодні умови вегетаційного періоду у 2014–2016 рр. за температур-
ним режимом та кількістю опадів суттєво не відрізнялись від середніх 
багаторічних показників. 

Спостереження, обліки в дослідах та статистичну обробку даних уро-
жайності проводили за методикою Б. О. Доспєхова [12]. Вміст важких 
металів визначали за методичними вказівками (1992) [13]. Білок в зерні 
визначали титрометричним методом за ГОСТ 10846-91 [14]. 

Обговорення результатів. Встановлено, що застосування запропо-
нованих елементів органічної технології сприяє підвищенню врожай-
ності ячменю ярого порівняно з контролем і загальноприйнятою техно-
логією (табл. 1). Елементи органічної технології вирощування забезпечи-
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ли достовірний приріст урожаю ячменю ярого до контролю: на фоні мі-
нерального живлення 0,5 т/га, або 20,7 %, на органічному фоні – 0,89 т/га,
або 45,9 %.

Якщо на фоні мінерального живлення приріст урожаю від застосу-
вання елементів органічної технології вирощування та загальноприйня-
тої технології був несуттєвим, то на органічному фоні приріст від засто-
сування елементів органічної технології становив 0,27 т/га, або 14% до 
варіанту із загальноприйнятою технологією. Тобто можна дійти виснов-
ку, що елементи органічної технології найбільш ефективно застосовува-
ти на органічному фоні живлення. 

Òàáëèöÿ 1. Óðîæàéí³ñòü ÿ÷ìåíþ ÿðîãî ñîðòó Ñõ³äíèé 

Âàð³àíò 
Óðîæàéí³ñòü, ò/ãà Ïðèð³ñò óðîæàþ

2014 ð. 2015 ð. 2016 ð. ñåðåäíÿ ò/ãà %

Ôîí æèâëåííÿ 1– N
30

Ð
30

Ê
30 

Êîíòðîëü 2,17 2,19 2,17 2,17 - -
Çàãàëüíîïðèéíÿòà òåõíî-
ëîã³ÿ 2,51 2,57 2,67 2,58 0,41 18,9
Çàñòîñóâàííÿ åëåìåíò³â 
îðãàí³÷íî¿ òåõíîëîã³¿ 2,73 2,87 2,43 2,67 0,5 20,7

Ôîí æèâëåííÿ 2 – á³îãóìóñ (300 êã/ãà)

Êîíòðîëü 1,94 2,13 1,76 1,94 - -
Çàãàëüíîïðèéíÿòà òåõíî-
ëîã³ÿ 2,30 2,40 2,99 2,56 0,62 31,9
Çàñòîñóâàííÿ åëåìåíò³â 
îðãàí³÷íî¿ òåõíîëîã³¿ 2,78 3,00 2,71 2,83 0,89 45,9
Í²Ð

05
, ò/ãà                                                                                       0,13

Для регіонів з високим рівнем техногенного навантаження на агро-
ценози проблема відповідності сільгосппродукції сучасним стандартам 
якості і безпечності надзвичайно актуальна. Розв’язання її вимагає до-
сліджень механізму формування такої продукції в умовах індустріаль-
них регіонів, визначення ступеня ризиків, що виникли в результаті за-
бруднення навколишнього природного середовища. Якість і безпечність 
продукції значною мірою залежать від агроекологічного стану сільсько-
господарських угідь. 

Найвищі показники якості зерна ячменю ярого одержано за застосу-
вання елементів органічної технології вирощування. Вміст білка в зерні 
на органічному фоні (фон живлення 2) перевищив контрольний варіант 
на 0,74 %, на мінеральному (фон живлення 1) – на 0,68 %, вміст протеїну 
підвищився відповідно на 0,81 % і 0,74 % (табл. 2).  

Слід зазначити, що вміст протеїну і білка на фоні мінерального жив-
лення був вищим порівняно з органічним фоном відповідно на 0,43 % та 
0,40 %.
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Òàáëèöÿ 2. Ïîêàçíèêè áåçïå÷íîñò³ òà ÿêîñò³ çåðíà ÿ÷ìåíþ ÿðîãî ñîðòó 
Ñõ³äíèé (2014–2016 ðð.)

Âàð³àíò
Âì³ñò ó çåðí³ âàæêèõ ìåòàë³â, ìã/êã Âì³ñò ó çåðí³, %

ñâèíåöü
(ÃÄÊ = 0,5)

ì³äü
(ÃÄÊ = 10,0)

öèíê
(ÃÄÊ = 50,0)

ïðîòå¿íó á³ëêà

Ôîí æèâëåííÿ 1– N
30

Ð
30

Ê
30

Êîíòðîëü 0,31 3,40 22,58 10,79 9,92
Çàãàëüíîïðèéíÿòà òåõíîëîã³ÿ 0,33 3,42 21,71 10,73 9,86
Çàñòîñóâàííÿ åëåìåíò³â 
îðãàí³÷íî¿ òåõíîëîã³¿ 0,27 2,97 18,41 11,53 10,60

Ôîí æèâëåííÿ 2 – á³îãóìóñ (300 êã/ãà)

Êîíòðîëü 0,29 3,46 22,55 10,29 9,46
Çàãàëüíîïðèéíÿòà òåõíîëîã³ÿ 0,32 3,41 21,40 10,54 9,69
Çàñòîñóâàííÿ åëåìåíò³â 
îðãàí³÷íî¿ òåõíîëîã³¿ 0,25 2,91 17,38 11,10 10,20

Один із показників безпечності зерна – вміст токсичних елементів, 
зокрема важких металів. Результати показали, що в усіх варіантах 
досліду вміст важких металів у зерні ячменю ярого не перевищував 
гранично допустиму концентрацію (ГДК). Використання запропоно-
ваних елементів органічної технології вирощування ячменю ярого 
на обох фонах живлення сприяє зменшенню вмісту важких металів у 
зерні порівняно з контролем і загальноприйнятою технологією (див. 
табл. 2): на мінеральному фоні живлення на 13–19 %, на органічному – 
на 14–24 %.

Так, на мінеральному фоні вміст свинцю в зерні ячменю ярого знизив-
ся (відповідно до технологій вирощування) на 0,04 і 0,06 мг/кг, міді – на 
0,43 і 0,45 мг/кг, цинку – на 4,17 і 3,30 мг/кг. На органічному фоні спостері-
гали аналогічне зниження вмісту важких металів: свинцю – на 0,04 і 0,07 
мг/кг, міді – на 0,55 і 0,50 мг/кг, цинку – на 5,17 і 4,02 мг/кг, відповідно.

Розрахунок економічної ефективності використання елементів орга-
нічної технології вирощування ячменю ярого в середньому за три роки 
досліджень наведено в таблиці 3. 

Застосування елементів органічної технології вирощування ячменю 
ярого в умовах  техногенного навантаження підтвердило свою ефектив-
ність на обох фонах живлення: чистий прибуток становив відповідно 
2235,6 та 2732,4 грн/га, що на 38,9 та 67,5 % вище за контроль.

Застосування елементів органічної технології вирощування ячменю 
ярого на органічному фоні живлення знижує собівартість 1 т отриманої 
продукції порівняно з контролем (на 510,3 грн) та сприяє одержанню ви-
сокого чистого прибутку порівняно з контрольним варіантом та загаль-
ноприйнятою технологією (2732,4 грн/га). На цьому ж варіанті також був 
отриманий найвищий рівень рентабельності (64,8 %).
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Висновки. Застосування елементів органічної технології вирощуван-
ня ячменю ярого сприяло приросту врожаю на фоні мінерального жив-
лення на рівні 0,5 т/га, на органічному фоні – 0,89 т/га порівняно з конт-
ролем (2,17 т/га і 1,94 т/га, відповідно). Вміст білка в зерні ячменю ярого 
на органічному фоні перевищив контроль на 0,74 %, на мінеральному – на 
0,68 %, кількість протеїну підвищилась відповідно на 0,81 % і 0,74 %.

Вміст важких металів у зерні ячменю ярого зменшився порівняно 
з контролем і загальноприйнятою технологією: на мінеральному фоні 
живлення на 13–19 %, на органічному – на 14–24 %.

Застосування елементів органічної технології вирощування ячменю 
ярого на органічному фоні живлення зумовило збільшення чистого при-
бутку на 1844,1 грн/га і рентабельності на 41,9 %. 
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Ôîí æèâëåííÿ 1 – N
30

Ð
30

Ê
30

Êîíòðîëü 2,17 5327,1 - 3960,9 1825,3 1366,2 34,5
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Çàñòîñóâàííÿ åëåìåíò³â îðãà-
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Çàñòîñóâàííÿ åëåìåíò³â îðãà-
í³÷íî¿ òåõíîëîã³¿ 2,83 6947,1 2184,3 4214,7 1487,7 2732,4 64,8
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ñêèì óêàçàíèÿì (1992), ñîäåðæàíèå áåëêà â çåðíå – òèòðîìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì ïî 
ÃÎÑÒ 10846-91. Ðåçóëüòàòû. Ïðåäëîæåííûå ýëåìåíòû òåõíîëîãèè îðãàíè÷åñêîãî 
âûðàùèâàíèÿ ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî (îðãàíè÷åñêèé ôîí, ïðåäïîñåâíàÿ èíîêóëÿöèÿ ñåìÿí 
è îïðûñêèâàíèå ïîñåâîâ â ôàçàõ êóùåíèÿ è êîëîøåíèÿ êîìïîçèöèîííîé ñìåñüþ ìè-
êðîáèîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ) ñïîñîáñòâîâàëè óâåëè÷åíèþ óðîæàéíîñòè ïî ñðàâíå-
íèþ ñ êîíòðîëåì: íà ôîíå ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ íà 0,5 ò/ãà, íà îðãàíè÷åñêîì ôîíå 

– íà 0,89 ò/ãà. Ñîäåðæàíèå áåëêà â çåðíå íà îðãàíè÷åñêîì ôîíå ïðåâûñèëî êîíòðîëü 
íà 0,74 %, íà ìèíåðàëüíîì – íà 0,68 %, ñîäåðæàíèå ïðîòåèíà ïîâûñèëîñü ñîîòâåò-
ñòâåííî íà 0,81 % è 0,74 %. Èñïîëüçîâàíèå ïðåäëîæåííûõ ýëåìåíòîâ îðãàíè÷åñêîé 
òåõíîëîãèè âûðàùèâàíèÿ ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî íà îáîèõ ôîíàõ ïèòàíèÿ ñïîñîáñòâîâàëî 
óìåíüøåíèþ ñîäåðæàíèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â çåðíå ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì è 
îáùåïðèíÿòîé òåõíîëîãèåé: êîëè÷åñòâî ñâèíöà óìåíüøèëîñü ñîîòâåòñòâåííî íà 0,04 
ìã/êã è 0,07 ìã/êã, ìåäè – íà 0,55 ìã/êã è 0,50 ìã/êã, öèíêà – íà 5,17 ìã/êã è 4,02 ìã/êã. 
Âíåäðåíèå ýëåìåíòîâ îðãàíè÷åñêîé òåõíîëîãèè âûðàùèâàíèÿ ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî íà îð-
ãàíè÷åñêîì ôîíå ïèòàíèÿ îáåñïå÷èëî ïîëó÷åíèå âûñîêîé ÷èñòîé ïðèáûëè è óðîâíÿ 
ðåíòàáåëüíîñòè (2732,4 ãðí/ãà è 64,8 %), óìåíüøåíèå ñòîèìîñòè ïðîäóêöèè ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ êîíòðîëåì (íà 510,3 ãðí/ò). Âûâîäû. Ïðèìåíåíèå ýëåìåíòîâ îðãàíè÷åñêîé 
òåõíîëîãèè âûðàùèâàíèÿ ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî îáåñïå÷èëî ïðèáàâêó óðîæàÿ ê êîíòðîëþ íà 
ôîíå ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ è íà îðãàíè÷åñêîì ôîíå è ïîâûøåíèå ñîäåðæàíèÿ áåëêà 
è ïðîòåèíà â çåðíå. Ñíèçèëîñü ñîäåðæàíèå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â çåðíå ïî ñðàâíåíèþ 
ñ êîíòðîëåì è îáùåïðèíÿòîé òåõíîëîãèåé: íà ìèíåðàëüíîì ôîíå íà 13–19 %, íà îð-
ãàíè÷åñêîì – íà 14–24 %. Ïðèìåíåíèå ýëåìåíòîâ îðãàíè÷åñêîé òåõíîëîãèè âûðàùè-
âàíèÿ ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî íà îðãàíè÷åñêîì ôîíå ïèòàíèÿ îáóñëîâèëî óâåëè÷åíèå ÷èñòîé 
ïðèáûëè íà 1844,1 ãðí/ãà è ðåíòàáåëüíîñòè íà 41,9 %.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÿ÷ìåíü ÿðîâîé, ýëåìåíòû îðãàíè÷åñêîé òåõíîëîãèè, óðîæàé-
íîñòü, êà÷åñòâî çåðíà, òÿæåëûå ìåòàëëû, ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
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Purpose. Òo determine the efficiency of using elements of organic cropping practice 
for spring barley under conditions of technogenic load. Methods. The research was car-
ried out in the State Enterprise “Experimental Farm “Vidrodzhennia” of the Donetsk SÀES 
of the NAAS” in Zaporizhzhia region with the spring barley variety Skhidnyi by conventional 
cropping practice and with elements of organic one on mineral and organic nutrition back-
grounds. Observations, calculations and statistical processing of yield data were carried 
out according to B. A. Dospekhov. Content of heavy metals was determined by method-
ological guidelines (1992); grain protein content was determined by titration method (GOST 
10846-91). Results. The proposed elements of organic cropping practice (organic back-
ground, pre-sowing seed inoculation, crop-spraying in tillering and earing with composition 
of microbial preparations) increased in the level of crop yield as compared to control by 
0.5 t/ha on mineral background and by 0.89 t/ha on organic background. Grain protein 
content on organic background exceeded the control by 0.74 %, and on mineral one it did 
by 0.68 %; crude protein content increased by 0.81 % and 0.74 %, respectively. The use 
of the proposed elements of organic cropping practice of barley spring on both nutrition 
backgrounds decreased the content of heavy metals in barley grain as compared to control 
and conventional cropping practice: lead content by 0.04 mg/kg and 0.07 mg/kg, copper 
content by 0.55 mg/kg and 0.50 mg/kg, zinc content by 5.17 mg/kg and 4.02 mg/kg, re-
spectively. The introduction of elements of organic cropping practice of spring barley on the 
organic background contributed to high net profit (2,732.4 UAH/ha) and profitability level 
(64.8 %), and decrease in the cost of products (by 510.3 UAH/t) compared to the control. 
Conclusions. The using elements of organic cropping practice of spring barley has con-
tributed to crop yield increase as compared to the control both on the of mineral nutrition 
background and on the organic background as well as raise in protein content and in crude 
protein content. The content of heavy metals in grain of spring barley has decreased in 
comparison with the control and conventional technology: on the mineral background by 
13–19 %, on the organic background by 14–24 %. The use of elements of the organic crop-
ping practice of spring barley on organic nutrition background led to increase in net profit by 
1,844.1 UAH/ha and profitability by 41.9 %.

Key words: barley, elements of organic technology, yield, grain quality, heavy metals, 
economic efficiency


