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ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ПІД ВПЛИВОМ 

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО 

СТЕПУ УКРАЇНИ 
 

У статті наведені результати досліджень з вивчення ефективності оброблення посівів пшениці озимої та ячменю 

ярого сучасними рістрегулюючими препаратами по фону внесення мінеральних добрив, проведених в 2011 – 2016 рр. та 

2013 – 2017 рр.  на чорноземі південному в умовах Степу України. Варіанти живлення рослин істотно впливали на 

процеси росту і розвитку сортів пшениці озимої та ячменю ярого. Так, максимальною врожайність сортів ячменю 

ярого в усі роки досліджень формувалася за вирощування культури на фоні внесення помірної дози мінеральних добрив 

та позакореневого підживлення посівів препаратами Органік Д2 та Ескорт-біо. Так, у середньому за роки досліджень 

та по фактору сорт, урожайність зерна склала 3,37- 3,41 т/га, що перевищувало її рівень на неудобреному контролі 

на 0,71 – 0,75 т/га або 26,7 – 28,2%, а на фоні внесення лише мінеральних добрив – на 0,4 т/га або 15,4%. 

Більш істотні прирости зерна пшениці озимої спостерігалися на варіантах підживлення посівів в період вегетації 

рослин препаратами Органік Д2 та Ескорт - біо по фону внесення мінеральних добрив. Так, застосування даних 

інноваційних препаратів сприяло зростанню урожайності зерна пшениці озимої сорту Кольчуга на 1,53 - 1,59 т/га 

або 52,9 - 55,02%, сорту Заможність - на 1,91 - 1,94 т/га або 62,6 - 63,6%. 

Ключові слова: пшениця озима, ячмінь ярий, сорт, живлення рослин, рістрегулюючі препарати, урожайність. 

 

Постановка проблеми. Головним 

напрямом аграрної політики є забезпечення 

населення продуктами харчування, основою 

якого є виробництво зерна сільськогосподар-

ських культур. У вирішенні цієї проблеми в 

Степу України вирішальна роль належить 

озимим та ярим зерновим культурам, які є 

найбільш продуктивними і цінними за 

біологічними властивостями. 

Проблема одержання високих врожаїв та 

якісного екологічно безпечного зерна пшениці 

озимої та ячменю ярого в останні роки набула 

важливого державного значення. Зерно пшениці 

озимої використовують для виготовлення 

хлібобулочних, макаронних і кондитерських 

виробів. Ячмінь ярий вирощують для 

задоволення продовольчих потреб населення та 

поліпшення кормової бази, оскільки він є однією 

з цінних зернофуражних культур, частка якої в 

балансі концентрованих кормів є досить 

значною. Для забезпечення високих врожаїв 

зерна потрібної якості необхідно і надалі 

удосконалювати технології вирощування 

зернових культур. Це можна досягти за рахунок 

селекційної роботи та шляхом застосування 

різних агротехнічних заходів, зокрема 

ресурсозберігаючих технологій живлення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Нині особливу увагу приділяють збалансованому 

живленню рослин усіма необхідними елементами 

для забезпечення стійких урожаїв, що зумовлює 

необхідність застосування сучасних 

рістрегулюючих препаратів, мікродобрив з 

урахуванням їх вмісту у ґрунті і біологічних 

особливостей живлення культури [1,  4, 5]. 

Формування високопродуктивних посівів 

зернових потребує більшого, ніж в інших 

культур, регулювання цілого комплексу чинни-

ків, які визначають високий біологічний та госп-

дарський потенціал посівів рослин. Це пов’язано 

з тим, що упродовж вегетації відбувається ріст 

та диференціація вегетативних і генеративних 

органів, а також процеси, які зумовлюють не 

тільки кількість речовини, що виробляється, а й 

її розподіл у рослині, зокрема накопичення в 

органі, що має найбільше господарське значен-

ня – зернівці. Тому формування продуктивності 

слід розглядати одночасно з тими чинниками, 

від яких залежить показник як загальної 

біологічної продуктивності, так і головної її 

частини – врожаю зерна [2, 3]. 
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В умовах Степу одна з головних проблем, 

яка залишається не вирішеною до цього 

часу, – це розробка таких технологій 

вирощування пшениці озимої та ячменю ярого, 

які б забезпечили одержання стабільних і 

високих валових зборів зерна незалежно від 

погодно - кліматичних умов. Для вирішення 

цієї проблеми першочергове значення мають 

сортові особливості культур та фони їхнього 

живлення, які забезпечували б сприятливі 

умови росту та розвитку рослин в період 

вегетації, добру перезимівлю посівів озимих та 

оптимальне формування агроценозів у 

весняно-літній період. 

Метою наших досліджень було 

удосконалення живлення зернових культур на 

засадах ресурсозбереження, а саме – пшениці 

озимої (сорти Кольчуга та Заможність) та 

ячменю ярого (сорти Адапт, Сталкер та Еней) 

шляхом застосування оброблення посіву 

рослин сучасними рістрегулюючими 

речовинами в основні періоди вегетації по 

фону внесення помірної дози мінерального 

добрива (N30P30) до сівби. 

Експериментальні дослідження проводили 

впродовж 2011 – 2016 рр. (пшениця озима) та 

2013 – 2017 рр.  (ячмінь ярий) на дослідному 

полі Миколаївського НАУ. Технологія вирощу-

вання зернових культур, за винятком досліджу-

ваних факторів, була загальноприйнятою до 

існуючих зональних рекомендацій для півден-

ного Степу України. Погодні умови у роки дос-

ліджень за вологозабезпеченням та температур-

ним режимом були типовими для зони дослід-

ження. Грунт дослідної ділянки представлений 

чорноземом південним важко-суглинковим.  

Схема досліду включала такі варіанти жив-

лення: 1. Контроль (без добрив); 2. N30P30 – під 

передпосівну культивацію - фон; 3. Фон 

+Мочевин К1 (1 л/га); 4. Фон + Мочевин К2 (1 

л/га); 5. Фон + Ескорт-біо (0,5 л/га); 6. Фон + 

Мочевин К1 + Мочевин К2 (по 0,5 л/га); 7. 

Фон + Органік Д2 (1 л/га). Норма робочого 

розчину складала 200 л/га. Підживлення посі-

вів пшениці озимої сучасними рістрегулюючи-

ми речовинами проводили на початку віднов-

лення весняної вегетації та на початку виходу 

рослин у трубку, а ячменю ярого - на початку 

фази виходу рослин у трубку та колосіння. 

Основні результати дослідження. 

Дослідженнями встановлено, що застосування 

мінеральних добрив в помірній дозі під 

передпосівну культивацію та оброблення 

посівів рослин пшениці озимої та ячменю 

ярого рістрегулюючими препаратами сприяє 

формуванню значно вищої врожайності зерна. 

Так, у середньому за роки досліджень, 

урожайність зерна пшениці озимої за 

вирощування без добрив сформована на рівні 

2,89 – 3,05 т/га залежно від досліджуваного 

сорту. За внесення  N30P30 до сівби вона зросла 

на 0,53 – 0,55 т/га або на 17,4 – 19,0%. 

За оброблення посівів рослин пшениці 

озимої в основні фази росту та розвитку рослин 

по фону основного внесення до сівби N30P30 

досліджуваними препаратами врожайність 

зерна зростала до 4,23 – 4,48 т/га за 

вирощування сорту Кольчуга та до 4,64 – 4,99 

т/га – за вирощування сорту Заможність. 

Слід відмітити, що незалежно від 

досліджуваного варіанту живлення, рослини 

пшениці озимої сорту Заможність формували 

дещо вищу врожайність зерна. Так, в 

середньому за роки досліджень та по фактору 

живлення, за вирощування зазначеного сорту 

було отримано 4,43 т/га зерна, що на 0,41 т/га 

або 10,2% більше порівняно до сорту Кольчуга. 

Таку ж тенденцію спостерігали і щодо 

вирощування ячменю ярого. В середньому за 

роки досліджень, найвищу врожайність зерна 

мали варіанти досліду із застосуванням 

мінеральних добрив в дозі N30P30 та 

позакореневого підживлення посівів в період 

вегетації препаратами Органік Д2 та Ескорт – 

біо. За вирощування ячменю ярого сорту 

Адапт на даних варіантах живлення було 

отримано 3,22 – 3,25 т/га зерна, сорту Сталкер 

– 3,33 – 3,37 т/га, сорту Еней – 3,56 – 3,61 т/га, 

що перевищило показники варіантів без 

удобрення на 25,8 – 27,0; 26,6 – 28,1 та 27,1 – 

28,9% відповідно. 

Значний вплив на урожайність ячменю 

ярого, так як і пшениці озимої, в наших 

дослідженнях мали сортові особливості 

рослин. Так, в середньому за роки 

дослідження та по фактору живлення, 

найбільшу врожайність зерна формували 

рослини сорту Еней, що більше порівняно до 

урожайності інших досліджуваних нами сортів 

на 0,21 – 0,32 т/га або 6,7 – 10,5%. 

Таким чином, в умовах Південного Степу 

України за вирощування пшениці озимої та 
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ячменю ярого для отримання сталої 

врожайності зерна та високої окупності 

мінеральних добрив, доцільно вносити 

помірну їх дозу - N30P30, проводити 

оброблення посівів рослин в основні періоди 

вегетації сучасними рістрегулюючими 

препаратами, тобто формувати фони живлення 

рослин на засадах ресурсозбереження. 

Вважаємо за доцільне дослідження у даному 

напрямі продовжувати та поглиблювати у 

зв’язку з появою нових сортів, препаратів й 

зміною кліматичних і ґрунтових умов. 
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Панфилова А.В., 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ПИТАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ 
В статье приведены результаты исследований по изучению эффективности обработки посевов пшеницы озимой и 
ячменя ярового современными рострегулирующими препаратами по фону внесения минеральных удобрений, 
проведенных в 2011 – 2016 рр. и 2013 – 2017 гг. на черноземе южном в условиях южной Степи Украины. Варианты 
питания растений существенно влияли на процессы роста и развития сортов озимой пшеницы и ячменя ярового. 
Так, максимальной урожайность сортов ячменя ярового во все годы исследований формировалась за выращивание 
культуры на фоне внесения умеренной дозы минеральных удобрений и внекорневой подкормки посевов препаратами 
Органик Д2 и Эскорт-био. Так, в среднем за годы исследований и по фактору сорт, урожайность зерна составила 
3,37- 3,41 т/га, что превышало ее уровень на неудобреному контроле на 0,71 - 0,75 т/га или 26,7 - 28 2%, а на фоне 
внесения только минеральных удобрений - на 0,4 т/га или 15,4%. 
Более существенные приросты зерна пшеницы озимой наблюдались на вариантах подкормки посевов в период 
вегетации растений препаратами Органик Д2 и Эскорт - био по фону внесения минеральных удобрений. Так, 
применение данных инновационных препаратов способствовало росту урожайности зерна озимой пшеницы сорта 
Кольчуга на 1,53 - 1,59 т/га или 52,9 - 55,02%, сорта Заможность - на 1,91 - 1,94 т/га или 62,6 - 63,6%. 
Ключевые слова: пшеница озимая, ячмень яровой, сорт, питание растений, рострегулирующие препараты, урожайность. 
 
Panfilova A.,  
PRODUCTIVITY OF GRAIN CROPS UNDER THE INFLUENCE OF RESOURCE SAVINGS NUTRITION IN 
THE SOUTHERN STEPPE OF UKRAINE 
The article presents the results of studies about the effectiveness of winter wheat and spring barley crop cultivation with 
modern retriever preparations in the background of mineral fertilizers carried out in 2011-2016 and 2013 – 2017 on the 
southern bleak soils in the Ukrainian Steppe. That the options for plant nutrition significantly influenced the growth and 
development of winter wheat and spring barley varieties. So the maximum yield of barley varieties in all years of research 
was formed for cultivating by the applying a moderate dose of mineral fertilizers and foliar application of crops with Organic 
D2 and Escort - bio. Thus, on average, over the years of research and in terms of the factor, the grain yield was 3,37- 3,41 
t/ha, which exceeded its level by fertilized control at ,71 – 0,75 t/ha or 26.7 – 28.2%, and in the background of making only 
mineral fertilizers - at 0,4  t/ha or 15.4%. 
More significant grain winter wheat growths were observed in the variants of additional fertilization of crops during the 
vegetation period with the preparations Organic D2 and Escort - bio by the background of the application of mineral 
fertilizers. Thus, the use of these innovative products contributed to the increase in the yield of grain of winter wheat of the 
variety Kol'chuga by 1.53 - 1.59 t/ha or 52.9 - 55.02%, variety Zamozhnіst'- by 1.91 - 1.94 t/ha or 62.6 - 63.6%. 
Key words: winter wheat, spring barley, variety, plant nutrition, regulatory preparations, crop capacity. 

 


