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Abstract. Changes in the climate conditions of the steppe zone of Ukraine, 
frequent placement of spring barley after the sunflower predecessor and 
many other reasons, cause the necessity to improve the system of basic 
tillage for spring barley in the direction of its minimization taking into 
account the technologies of growing crops. The issue of basic tillage for 
spring barley after sunflower, which is fairly common predecessor today, 
has not been studied yet. In this case, based on the complex experimental 
studies the effect of different types of basic tillage and their impact on the 
yield of spring barley in the Luhansk region has been studied. The aim of 
the research was to determine the best methods of basic tillage for spring 
barley with general background post-harvest residues of all field crops, 
application of mineral fertilizers and the influence of these factors on the 
yield of spring barley in Luhansk region. The following types of spring barley 
were sown during the experiment – Adapt, Stalker, Helios, Vakula. As a result 
of the conducted researches the best indicators were obtained at non-shelf 
tillage with the usage of modern aggregates and with joint application of 
Ammonium nitrate and Diammonium phosphate, at all biometric indicators 
of the studied culture. Since such tillage has not only loosened it well, 
but also ensured better accumulation and retention of moisture, which 
further affected the yield of spring barley plants in the area of insufficient 
moisture. Such strains as Stalker and Helios had the highest rates with 
the combined use of Ammonium Nitrate and Diammonium Phosphate in 
shelfless tillage at the level of 47,5 c/ha and 58,8 c/ha accordingly. Shelf 
tillage gave less results with such a fertilizer system. The lowest indicators 
were in the variant of disking in all studied samples
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Анотація. Зміна кліматичних умов зони Степу України, часте розміщення ячменю ярого після попередника 
соняшника та багато інших причин зумовили необхідність удосконалити систему основного обробітку 
ґрунту під ячмінь ярий для її мінімізації із урахуванням технологій вирощування сільськогосподарських 
культур. Питання основного обробітку ґрунту під ячмінь ярий після соняшнику, який наразі дуже часто є його 
попередником, практично не було досліджене. У зв’язку з цим на основі комплексних експериментальних 
досліджень вивчалася дія різних видів основного обробітку ґрунту та їх вплив на врожайність ячменю ярого в 
умовах Луганської області. Метою досліджень було визначення кращих способів основного обробітку ґрунту 
під ячмінь ярий із загальнофоновим залишенням післяжнивних решток усіх польових культур, внесення 
мінеральних добрив і вплив даних факторів на врожайність ячменю ярого в умовах Луганської області. У 
досліді висівали ячмінь ярий – Адапт, Сталкер, Геліос, Вакула. У результаті проведених досліджень найкращі 
показники мали при безполицевому обробітку ґрунту з використанням сучасних агрегатів та з сумісним 
застосування Аміачної селітри та Діамонію фосфату, по всіх біометричних показниках культури, що вивчалася, 
оскільки такий обробіток ґрунту не тільки добре розпушив його, але й краще забезпечив накопичення та 
збереження вологи, що в подальшому вплинуло на врожайність рослин ячменю ярого в зоні недостатнього 
зволоження. Найвищі показники мали сорти Сталкер і Геліос при сумісному застосуванні Аміачної селітри, 
Діамонію фосфату та безполицевій обробці ґрунту на рівні 47,5 ц/га та 58,8 ц/га відповідно. Полицевий 
обробіток ґрунту дав менший результат за такої системи удобрення. Найменші показники мали на варіанті 
дискування у всіх зразках, що вивчалися
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ВСТУП
Зміна кліматичних умов зони Степу України, часте 
розміщення ячменю ярого після попередника со-
няшника, посилення ерозійних процесів, зумовили 
необхідність удосконалити систему основного 
обробітку ґрунту під ячмінь ярий для її мінімі-
зації із урахуванням технологій вирощування 
сільськогосподарських культур [1]. Встановлено, 
що обробіток ґрунту суттєво впливає на урожай-
ність ярих культур, що пояснюється ущільненням 
ґрунту, зростанням забур’яненості, посиленням 
діяльності шкідливих мікроорганізмів [2].

О.І. Цирюлик вважає: «Головним завданням 
основного обробітку є створення умов для мак-
симального накопичення та збереження ґрунто-
вої вологи, а також знищення бур’янів. Строки та 
технологія обробітку ґрунту визначається також 

часом збирання попередника» [3]. Науковцями 
після багаторічних досліджень було виявлено, 
що основними факторами для формування 
врожайності рослин ячменю ярого є способи  
обробітку ґрунту та їх глибина, рівень мінераль-
ного живлення, сортові особливості культури, а 
також кліматичні умови [4].

Кожен із зазначених способів забезпечує 
неоднозначні результати за різних ґрунтово- 
кліматичних умов [5; 6] враховуючи ще й те, що 
«ячмінь ярий має відносно короткий період ве-
гетації та слаборозвинену кореневу систему із 
низькою засвоювальною здатністю поживних 
речовин, тому вимогливий до фізичного стану 
ґрунту, вмісту в ньому рухомих легкодоступних 
поживних речовин і достатньої кількості вологи» [7].

Вище зазначені проблеми вирішуються  
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такими шляхами: зменшенням глибини основно-
го обробітку ґрунту, заміною звичайної оранки 
розпушуванням плоскорізальними та чизельними 
знаряддями, використанням широкозахватних і 
комбінованих агрегатів, які за один прохід вико-
нують декілька операцій [8].

Учені Інституту зернових культур НААН 
України А.Г. Горобець, А.І. Горбатенко, О.І. Цилюрик, 
А.Д. Гирка вивчали ефективність різних способів 
обробітку ґрунту під ячмінь ярий після таких по-
передників як озима пшениця, кукурудза та со-
няшник. Зазначають, що доцільним є застосування 
чизельного обробітку ґрунту, при вирощуванні 
ячменю ярого у випадку високих агрофонів піс-
ля культур, рештки яких добре подрібнюються. 
У тому разі, якщо фон є жорсткий стерньовий, 
то застосування мінімального обробітку ґрунту 
і No-Till буде ризикованим і придатним під ячмінь 
лише в сприятливі за зволоженням роки на 
родючих ґрунтах [9–11]. Отже, для такої рослини 
як ячмінь ярий, маємо створити такі оптимальні 
умови за сучасних технологій вирощування, які 
сприятимуть формуванню потужного фотосинте-
тичного апарату рослин, а також максимальної 
продуктивності рослин.

Актуальність проведеного дослідження 
пов’язана з тим, що питання обробітку ґрунту під 
ячмінь ярий після соняшнику, який досить часто є 
його попередником, практично не досліджувалось. 
Важливим і маловивченим також є дослідження 
можливості мінімізації обробітку ґрунту під цю 
культуру. У зв’язку з цим на основі комплексних 
експериментальних досліджень автори вивчали 
дію різних видів основного обробітку ґрунту та 
їх вплив на врожайність ячменю ярого в умовах 
Луганської області.

Мета досліджень – виявлення найбільш 
раціональної системи основного обробітку ґрунту 
із загальнофоновим залишенням післяжнивних 
решток усіх польових культур, внесення міне-
ральних добрив і вплив даних факторів на вро-
жайність ячменю ярого в умовах Луганської області.
Наукова новизна полягає в тому, що вперше в 
умовах Луганської області були проведені дослід-
ження впливу різних видів основного обробітку 
на врожайність ячменю ярого.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Експериментальні дослідження виконували 
упродовж 2017–2019 рр. на навчально-науковій 
базі агрономічного профілю ЛНУ імені Тараса 
Шевченка. Ярий ячмінь – одна з високоврожайних 

зернових культур, яка має велику питому вагу в 
зерновому балансі України. За своїми біологічни-
ми особливостями розвитку ячмінь ярий най-
більш скоростиглий серед зернових культур [6]. 
Основний обробіток ґрунту під ячмінь ярий во-
сени було проведено за допомогою полицевого  
плугу ПЛН-5–35 на глибину 20–22 см (кон-
троль), безполицевий (чизельний) –глибоко-
розпушувачем Catros 4000 на глибину 12–14 см, 
безполицевий (дисковий) – проводили диско-
вим агрегатом УДА-3.8.20 на глибину 10–12 см. 
Весняну культивацію проводили універсальним 
культиватором АК-8,5 на глибину 6–8 см, у всіх 
запропонованих варіантах досліду.

Висівали такі сорти ячменю:
1) Адапт – (дворядний ячмінь), виведений для 

умов сильної посухи, належить до цінних сортів. 
Урожайність складає 50–75 ц/га. Стійкий до 
смужкового гельмінтоспоріозу, твердої сажки, до 
вилягання, має добру озерненість колоса, скоро-
стиглий [12].

2) Сталкер – (дворядний ячмінь), виведений 
за програмою селекції на підвищену адаптивність 
до умов посушливого Степу. Є кращим в Україні 
для несприятливих умов вирощування. Врожайність 
у виробничих умовах – 55–70 ц/га. Має високу 
посухо-, соле- і кислотостійкость, що дає перевагу 
над іншими сортами в умовах екстремальної по-
сухи [12].

3) Геліос – (шестирядний ячмінь), сорт для ін-
тенсивних технологій вирощування за зниженими 
нормами висіву насіння. Знижена фотоперіодична 
чутливість дозволяє сорту забезпечувати високий 
врожай за різних строків настання весни й у різних 
широтних зонах. Урожайність – 50–55 ц/га [13].

4) Вакула – (шестирядний), сорт придатний 
для вирощування в умовах посухи та підвищеної 
кислотності ґрунтів. Має групову стійкість до 
сажкових хвороб, борошнистої роси, гельмінто-
споріозу. Урожайність складає – 48,4 ц/га. Потен-
ційна можливість сорту – 105 ц/га [12].

Весною провели передпосівну обробку 
насіння препаратом Венцедор (1 л на 100 кг), що 
є двокомпонентним контактно-системним фунгі-
цидом з рістрегулюючими властивостями [14]. 
Погодні умови в роки досліджень були неоднако-
вими. За ступенем зволоження були близькими до 
середніх багаторічних показників. Середньорічна 
кількість опадів була на рівні 496,5 мм. Середня 
температура повітря (березень-серпень) за роки 
досліджень була в межах 14,16 °С, що на 1,43 °С 
більше за середньобагаторічні показники.



Scientific Horizons, 2020, Vol. 23, No. 10

Types of main tillage and their influence on the yield of spring barley...
20

Найжаркішими місяцями виявилися липень, 
серпень (середньомісячні температури повітря 
липня за роки дослідження були в межах 21,8 °С, 
а серпня – 21,6 °С). Місцеві погодні умови в  
2017–2019 роках сприяли росту та розвитку 
ячменю ярого. Висів насіння проводився в кінці 
березня, широкозахватною сівалкою зерно-туко-
вою СЗ-5,4. Норми висіву становили 4,3–4,6 млн, 
тобто 220–230 кг/га, оптимальна глибина загор-
тання насіння – 4–5 см.

Схема досліду включала три фони удобрення:
1. Без добрив + післяжнивні рештки поперед-

ника (варіант 1);
2. Аміачна селітра NH4:NO3 1:1 у нормі 200 кг 

на га + післяжнивні рештки попередника (варіант 2);
3. Діамоній фосфат (NH4)2HPO4, N:Р 18:46, у 

нормі 100 кг на га + Аміачна селітра NH4:NO3 1:1 
у нормі 100 кг на га + післяжнивні рештки попе-
редника (варіант 3).

Мінеральні добрива вносили одночасно 
з посівом. Усі експериментальні дослідження 
(фенологічні спостереження, обліки та аналізи) 
проводили згідно із загальноприйнятими мето-
диками [15]. Дослід повторювали тричі, загальна 
площа посівної ділянки становила 360 м², при 
цьому облікової – 180 м².

Ґрунти дослідних ділянок – чорноземи зви-
чайні на лесових породах із товщиною гумусового
шару 65–80 см. Вміст гумусу в орному шарі 
ґрунту (за Тюріним) – 3,8–4,2 %, валового азоту –  
0,21–0,26 %, рухомого фосфору – 84–115 мг/кг 
і обмінного калію (за Чиріковим) – 81–120 мг/кг 
ґрунту. Реакція ґрунтового розчину була ней-
тральною або слаболужною. Об’ємна маса шару 
ґрунту 0–30 см – 1,30–1,35 г/см3, загальна шпа-
руватість – 49–51 % [16].

Отримані результати за три роки досліджень 
свідчать, що системи основного обробітку ґрунту 
та удобрення впливали на врожайніть ячменю 
ярого. Так, агрофізичні показники ґрунту у всіх 
варіантах були в оптимальних межах. Щільність бу-
дови ґрунту не перевищувала показник 1,35 г/см3 в 
оброблювальному шарі і по безполицевій оранці
становила 1,20, полицевому обробітку – 1,25, 
дисковому – 1,26 г/см3.

За роки досліджень продуктивна волога в 
середньому у півтораметровому шарі ґрунту була 
нижче норми, оскільки протягом грудня-січня 
сніговий покрив був практично відсутній. Звісно,
водний режим у посівах ячменю ярого у всіх 
варіантах, що вивчалися, змінювався залежно 
від фази вегетації, різних видів мінерального 
живлення та неоднакових гідротермічних умов. 
У результаті проведених авторами досліджень 
було відзначено вплив способів основного об-
робітку ґрунту та різних фонів удобрення на 
зміну біометричних показників ячменю ярого, 
рівень врожайності в цілому.

Так, за впливом способів основного об-
робітку ґрунту, біометричні показники рослин 
ячменю ярого відрізнялися (табл. 1). Добре себе 
показав безполицевий обробіток ґрунту восени 
з культивацією весною, що був зорієнтований 
на збереження вологи, заощадження енергії та 
попередження ерозійних процесів за рахунок 
зменшення глибини розпушування ріллі.

Як видно з таблиці 1, найкраще себе показав 
безполицевий обробіток ґрунту у всіх варіантах, 
що вивчалися. Серед дворядних сортів ячменю 
ярого перші позиції мав сорт Сталкер, а серед 
шестирядних – Геліос. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Обробіток ґрунту Система удобрення Адапт Сталкер Геліос Вакула

Кількість зерен у колосі, шт

Безполицевий обробіток ґрунту

Варіант 1 21,6 23,5 58,5 37,1

Варіант 2 22,1 24,6 59,4 37,8

Варіант 3 22,5 25,7 59,9 38,4

Полицевий обробіток ґрунту

Варіант 1 20,1 20,8 56,8 35,2

Варіант 2 20,8 21,7 57,3 36,1

Варіант 3 21,4 22,6 57,8 36,8

Дискування восени

Варіант 1 19,8 20,1 55,0 33,7

Варіант 2 20,6 20,5 55,4 34,2

Варіант 3 21,0 21,0 56,3 34,8

Таблиця 1. Структура врожаю сортів ячменю ярого залежно від способів основного обробітку ґрунту та системи 
удобрення (середнє за 2017–2019 рр.)
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Обробіток ґрунту Система удобрення Адапт Сталкер Геліос Вакула

Маса 1000 зерен, г

Безполицевий обробіток ґрунту

Варіант 1 58,2 60,2 64,4 61,9

Варіант 2 58,4 61,3 65,1 62,6

Варіант 3 60,2 62,4 65,6 63,2

Полицевий обробіток ґрунту

Варіант 1 47,2 56,4 62,2 59,0

Варіант 2 47,4 57,3 63,4 59,8

Варіант 3 48,1 57,6 64,1 61,2

Дискування восени

Варіант 1 45,3 55,2 59,4 56,8

Варіант 2 45,6 55,7 60,1 57,6

Варіант 3 46,2 56,1 61,4 58,4

За фонами удобрення найвищі результати
мало сумісне використання Аміачної селітри та Діа-
монію фосфату, по всіх зразках (рис. 1). Важливе 
значення в агротехніці вирощування ячменю ярого 
є маса 1000 насінин. В.П. Кирилюк, Т.М. Тимощук і 
Г.М. Котельницька зазначають: «Маса 1000 насінин 

ячменю ярого корелює з показниками крупності 
зерна й у зв’язку з цим підвищується екстрактив-
ність та пивоварні якості загалом» [17]. Наводимо 
приклад впливу систем обробітку ґрунту та системи 
удобрення на врожайність сортів ячменю ярого, 
що вивчалися (табл. 2).
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Рисунок 1. Вплив основного обробітку ґрунту та системи удобрення  
на кількість зерен у колосі (середнє за 2017–2019 рр.), шт

Таблиця 2. Вплив основного обробітку ґрунту та системи удобрення на врожайність ячменю ярого  
(середнє за 2017–2019 рр.), ц/га

Обробіток ґрунту Система 
удобрення

Продуктивність, ц/га

Адапт Сталкер Геліос Вакула

Безполицевий обробіток ґрунту

Варіант 1 34,2 45,4 56,8 40,2

Варіант 2 35,6 46,2 57,4 41,5

Варіант 3 36,4 47,5 58,8 42,7

Полицевий обробіток ґрунту

Варіант 1  32,8 41,2 52,2 37,1

Варіант 2 33,1 42,3 55,3 38,5

Варіант 3 33,9 43,2 56,1 39,2

Дискування восени

Варіант 1 31,2 37,5 47,0 34,2

Варіант 2 31,7 38,8 48,7 35,1

Варіант 3 32,4 40,1 51,0 36,5
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З таблиці 2 видно, що навіть на контроль-
ному варіанті при зміні систем обробітку ґрунту 
спостерігаємо незначне, але підвищення рівня 
врожайності. Найвищі показники мали при суміс-
ному застосуванні Аміачної селітри та Діамонію 
фосфату при безполицевій обробці ґрунту у всіх 
зразках, що вивчалися. Так, порівнюючи дворядні 
сорти ячменю ярого Адапт і Сталкер, а також  

враховуючи вищезазначені види основного об-
робітку ґрунту та вплив мінеральних добрив, най-
вищі показники мав Сталкер на рівні 47,5 ц/га, що 
на 11,1 ц/га більше, ніж у сорту Адапт (рис. 2). 
Серед шестирядних сортів найвищий резуль-
тат мав сорт ячменю ярого Геліос, врожайність 
якого на 16,1 ц/га була вищою, як порівняти із  
сортом Вакула (рис. 3).
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Рисунок 2. Вплив основного обробітку ґрунту та системи удобрення на врожайність  
дворядних сортів ячменю ярого (середнє за 2017–2019 рр.), ц/га
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Рисунок 3. Вплив основного обробітку ґрунту та системи удобрення на врожайність
шестирядних сортів ячменю ярого (середнє за 2017–2019 рр.), ц/га

Сорти Адапт і Вакула дали дещо менші  
результати, проте навіть такі результати для зони 
Степу України, зони з недостатнім зволоженням та 
іншими несприятливими умовами є у межах нор-
ми. У наших дослідженнях рівень продуктивності 
сортів ячменю ярого залежав від комплексної 

дії факторів, які вивчались. Найбільший приріст 
зерна забезпечили посіви дворядного ячменю 
ярого – Сталкер і шестирядного – Геліос при  
безполицевій обробці ґрунту із сумісним вико-
ристанням Аміачної селітри та Діамонію фосфату. 
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ВИСНОВКИ
Враховуючи зональні умови Луганської області, 
необхідність удосконалення системи основного
обробітку ґрунту під ячмінь ярий виявлено най-
більш раціональну систему обробітку ґрунту із 
загальнофоновим залишенням післяжнивних 
решток усіх польових культур, внесення міне-
ральних добрив і вплив даних факторів на про-
дуктивність дворядних і шестирядних сортів  
ячменю ярого.

Проведення досліджень дозволило визна-
чити, що найбільший ефект мав безполицевий 
обробіток ґрунту, а саме застосування глибоко-
розпушувача на глибину 25 см із подальшою 
культивацією весною. Це дало змогу покращити 
водно-повітряний режим ґрунту, попередив розви-
ток ерозії ґрунту, сприяв накопиченню вологи, 
підвищив родючість ґрунту та відповідно про-
дуктивність рослини ячменю ярого у всіх варіантах, 
що досліджувалися.

Визначено, що сумісне застосування Аміач-
ної селітри та Діамонію фосфату у всіх варіан-
тах, що вивчалися, мали позитивний результат. 
Так, як порівняти дворядні сорти ячменю ярого 
Адапт і Сталкер враховуючи вищезазначені види 
основного обробітку ґрунту та вплив мінераль-
них добрив, найвищі показники мав Сталкер 
на рівні 47,5 ц/га, що на 11,1 ц/га більше, ніж у  
сорту Адапт. Серед шестирядних сортів найви-
щий результат мав сорт ячменю ярого Геліос, 
продуктивність якого на 16,1 ц/га була вищою, 
як порівняти із сортом Вакула.
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