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тварин у рослинному білку, для чого збільшують площі під "традиційною" для 

України культурою – соєю й під "екзотичними" – нут, маш (мунг), сочевиця. 

З вище сказаного можна зробити висновок, що зернобобові є 

найстародавнішими і найважливішими культурами світу, з різноманітними 

формами, текстурою, кольорами та смаковими властивостями. Вони відіграють 

важливу роль у сільському господарстві. Є чудовими попередниками у сівозміні, 

адже збагачують ґрунт цінною органічною масою і азотом, наповнюють 

поверхневий шар ґрунту калієм, кальцієм, фосфором, покращують структуру 

ґрунту, підвищуючи його родючість в цілому. Бобові культури — це соковита 

суміш вітамінів і мінералів. Білок, що міститься у зернобобових, багатий 

незамінними амінокислотами, необхідними людському організму. 

І все ж їх слід більш широко впроваджувати у господарствах, адже площі 

під цими важливими культурами залишаються недостатніми. До того ж в останні 

роки з’явилися нові сорти і навіть види бобових рослин, зокрема озима форма 

гороху [4]. 
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Дослідження нових удосконалених елементів у вирощуванні 

сільськогосподарських культур мають супроводжуватись наданням 

виробництву основних заходів відносно їх впливу на ріст і розвиток рослин, 

формування не лише сталого рівня врожаю, а і відповідно високої якості 

вирощеної продукції. Стосується це і зернових колосових культур, харчову, 
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кормову і технологічну цінність яких оцінюють безпосередньо за основними 

показниками якості зерна.  

Вони істотно залежать і змінюються під впливом елементів технології 

вирощування та агрокліматичних умов зони. Зокрема, культура ячменю 

найбільше, порівняно з іншими рослинами, реагує на покращення поживного 

режиму, збільшуючи не лише рівень урожайності зерна, а і його якість [1-4]. 

Досить істотно на врожайність і якість зерна ячменю озимого, впливають погодні 

умови року вирощування, зокрема умови зволоження та перезимівлі [5,6] і 

сортові особливості [7].  

З метою визначення ефективності сучасних біопрепаратів та їх впливу на 

основні показники якості зерна ячменем озимим нами були проведені 

дослідження. Висівали ячмінь в оптимальні для даної кліматичної зони терміни. 

Дослідження проводили у 2016-2019 рр. в Навчально-науково практичному 

центрі Миколаївського НАУ. Грунт дослідних ділянок – чорнозем південний, що 

має середню забезпеченість рухомими елементами живлення, вміст гумусу в 

шарі ґрунту 0-30 см складає 2,9-3,2%, рН-6,8-7,2. Схема досліду включала 

наступні варіанти: Фактор А – сорт: 1. Достойний; 2. Валькірія; 3. Оскар; 4. Ясон; 

Фактор В – позакореневі підживлення: 1. Контроль (обробка водою); 2. Азотофіт; 

3.Мікофренд; 4. Меланоріз; 5. Органік-баланс. Дослідження з останнім провели 

впродовж 2017 – 2018 та 2018 – 2019 рр. Норма використання препаратів 

складала 200 г/га, а робочого розчину 200 л/га. Позакореневі підживлення рослин 

проводили одноразово у фазу весняного кущіння та двічі за вегетацію, окрім 

кущіння ще й на початку виходу рослин у трубку. 

Площа посівної ділянки 72 м2 облікової – 30 м2, повторність досліду 

чотириразова. Попередником ячменю озимого був горох, мінеральні добрива під 

культуру не вносили. 

Агротехніка вирощування ячменю озимого була загальноприйнятою для 

зони Степу України окрім факторів, що взяті на вивчення. Дослідження, всі 

елементи структури врожаю, основні показники якості зерна визначали згідно 

прийнятої методики дослідної справи та діючих ДСТУ.  

Встановлено, що оптимізація живлення ячменю озимого, певною мірою 

вплинула на якість зерна і в першу чергу на вміст у ньому білка. Залежав цей 

показник від взятого для підживлень препарату, кількості обробок посіву, умов 

року вирощування та особливостей сорту.  

Щодо ефективності взятих на дослідження біопрепаратів, відносно їх 

впливу на вміст білка в зерні сортів ячменю озимого, то перевагу слід надати 

Азотофіту і Органік-балансу, які істотніше збільшували його вміст у зерні, 

порівняно з використанням для підживлень Мікофренду і Меланорізу й особливо 

за проведення двох обробок за вегетацію (рис. 1). 
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Вміст білка в зерні ячменю озимого за результатами наших досліджень 

різнився як за впливу оптимізації живлення шляхом застосування біопрепаратів 

та взятого на вивчення сорту, так і від погодно-кліматичних умов, що склалися у 

роки вирощування (рис. 2).  

 
 

Так, найвищою білковість зерна визначена у найбільш посушливому 2017 

році досліджень. Відносно сортового складу, найбільше білка в зерні 

накопичував сорт Валькірія, як за обробки посіву рослин водою (у контролі), так 

і у середньому по досліджуваних препаратах. Разом з тим зростання його вмісту 

від позакореневих підживлень у зерні зазначеного сорту було незначним і склало 

лише 0,11% порівняно до контролю (відповідно 11,11 та 11,0%).  

У сприятливіші за зволоженням роки вирощування в зерні ячменю озимого 

цього сорту від оптимізації живлення прирости білка були значно більшими а 

саме: у 2018 р. 9,70%, а в  контролі 9,31% (+0,39%), у 2019р. 9,73 та 9,34% 

(+0,39%) відповідно. За вирощування ячменю озимого сорту Оскар у найбільш 

посушливому 2017 році збільшення вмісту білка в зерні від підживлень склало 

до контролю 0,36 %, а сорту Достойний – 0,34%. 

Таким чином, дослідженнями встановлено, що  вміст білка в зерні сортів 

ячменю озимого за оптимізації живлення рослин  зростає.  Якщо у середньому 
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Рис. 1. Вміст білка в зерні ячменю озимого залежно від біопрепарату та 

кількості підживлень (середнє по досліджуваних сортах  за 2017-2019 рр. 

Примітка: * значення  по Органік-балансу за 2018, 2019 рр.

10,2 9,45 9,23
11

9,31 9,34

10,48
9,43 9,28

10,49

9,51
9,82

10,54 9,71
9,54

11,11
9,7 9,73

10,84
9,78

9,7 10,6
9,98

9,37

0
2
4
6
8

10
12

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Достойний Валькірія Оскар Ясон

Контроль (обробка посіву водою)

За оптимізації живлення (середнє по препаратах)

Вміст білка, %
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за 2017 – 2019 рр. по сортах у зерні контролю (за обробки рослин водою) його 

кількість склала 9,76%, то за проведення позакореневого підживлення у фазу 

весняного кущіння вона збільшилась до 9,94%, а дворазових підживлень ( у фази 

кущіння та виходу рослин у трубку) – до 10,13% у середньому по всіх 

біопрепаратах, або відповідно на 0,18 і 0,37% (абсолютних) та на 1,8 та 3,8% 

порівняно з обробкою посіву водою. 

Значно більше білка в зерні досліджуваних сортів ячменю озимого 

накопичилось у найбільш посушливому 2017 р., а найменше – у сприятливому 

за зволоженням 2019 році. 
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