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«Bio.iornauisi ejieMeiniB Texnojiorii Bnpom\ Bamisi COJIO/IKOI o
nepuio B yMOBax ripaBo6epe>KHoro JlicocTeny YKpamii»

flaBJio AiupiiioBHM, acnipaHT
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Тинько В.В.
Позакореневі підживлення як фактор підвищення рівня зернової

продуктивності ячменю ярого.
Ячмінь, як і озима пшениця та інші важливі зернові культури, відіграє

провідну  роль  у  вирішенні  зернової  проблеми  України.Ячмінь,  як  і  озима
пшениця  та  інші  важливі  зернові  культури,  відіграє  провідну  роль  у
вирішенні зернової проблеми України.За посівною площею і врожайністю він
займає четверте місце серед зернових культур у світовому землеробстві після
пшениці, кукурудзи та рису. Посівна площа ячменю на земній кулі становить
майже 75 млн га. В Україні його висівають на площі близько 3 млн гектарів.
У  структурі  посівних  площ  Лісостепу  ярий  ячмінь  у  середньому  займає
близько 10%, а в окремі роки, коли доводиться пересівати озимі, - 12 і навіть
15%.  У  зв`язку  з  цим,  досить  актуальним  є  завдання  з  розробки  нових  і
вдосконалення  наявних  технологій  вирощування  ярого  ячменю  в  зоні
Лісостепу  України,  які  були  б  економічно  та  енергетично  виправдані  й
забезпечували високі сталі врожаї високоякісного зерна.

 Однак стійкішою вона була після кукурудзи, тоді як після буряків вона
значною  мірою  залежала  від  погодних  умов.  У  спеціалізованих  зернових
сівозмінах  ярий  ячмінь  вирощують  також  і  після  озимої  пшениці.  За
біологічними особливостями ця  культура  значно  різниться  з  переліченими
вище попередниками, тож і на водно-поживний режим та фітосанітарний стан
посівів впливає дещо по-іншому.

Підготовка грунту
Ячмінь потребує поліпшеного обробітку грунту: він має бути пухким,

чистим  від  бур`янів.  Залежно  від  попередника,  складу  грунтів  і  погодних
умов,  грунт  готують  по-різному.  В  разі  висівання  ярого  ячменю  після
зернових  та  зернобобових  культур  система  зяблевого  обробітку  грунту
передбачає лущення стерні та оранку на зяб. Лущити стерню треба одночасно
зі  збиранням  попередника.  Якщо  поле  засмічене  однорічними  бур`янами,
частіше обмежуються одним лущенням дисковими лущильниками (ЛДГ-10,
ЛДГ-15) на глибину 6-8 см. За сильної забур`яненості через три-чотири тижні
після  першого  здійснюють  друге  лущення  на  глибину  10-12  см
лущильниками ЛДГ-20 або ЛДГ-10А. Після збирання кукурудзи поле лущать
важкими дисковими боронами (БДТ-7А,  БДТ-10)  на  глибину 12-14 см.  На
полях, засмічених гірчаком, осотом, пирієм, лущення проводять теж двічі: на
площах,  забур`янених  кореневищними  бур`янами  (пирієм),  дисковими
боронами БДТ-7, БДТ-3 або лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15, на глибину 10-
12  см;  на  полях  із  коренепаростковими  бур`янами  (осот)  перше  лущення



дисковими лущильниками проводять на глибину 6-8 см, а друге, через 15-20
днів, - лемішними лущильниками (ПЛН-10-25) на глибину 12-14 сантиметрів.

Норми добрив та система удобрення
Ячмінь позитивно реагує не тільки на безпосереднє внесення добрив, а

й на їхню післядію. Тому за інтенсивного вирощування ячменю його посіви
удобрюють  мінеральними  добривами,  а  органічні  вносять  під
попередники.Норми  мінеральних  добрив  найбільш доцільно  розраховувати
на запланованій врожайності або відповідно до зональних рекомендацій.

Висока  врожайність  ячменю  забезпечується  за  використання
мінеральних добрив з урахуванням післядії органічних добрив приблизно в
таких  нормах  і  поєднаннях:  під  час  основного  внесення  на  дерново-
підзолистих  супіщаних  і  суглинкових  грунтах  Полісся  -  N60P30K45,
лівобережного  Центрального  Лісостепу  -  N45P30K30,  на  чорноземах
Центрального  й  Північного  Степу  -  N45P30K30,  на  каштанових  і
солончакуватих грунтах Південного Степу - N45P45. У разі висівання ячменю
після неудобрених попередників норми мінеральних добрив збільшують на
25-30 відсотків.

Фосфорні та калійні добрива вносять під основний обробіток грунту,
азотні  -  краще  локально  одночасно  з  передпосівною  культивацією
культиваторами-рослинопідживлювачами  на  глибину  10-12  сантиметрів.
Мінеральні добрива вносять теж у рядки під час сівби ячменю: в Степу й
Лісостепу - гранульований суперфосфат, з розрахунку 10-15 кг/га фосфору, на
Поліссі  -  мінеральне  добриво  (по  10-15  кг  азоту,  фосфору  й  калію).  З
мікродобрив  додають  ті,  що  містять  мідь,  бор,  марганець.  На  чорноземах
ефективні марганцеві шлами, які вносять по 2-3 ц/га під зяблеву оранку, та
марганізований гранульований суперфосфат - у рядки під час висіву ячменю
в дозі близько 50 кг/га. Кислі грунти обов`язково вапнують, особливо в разі
вирощування пивоварного ячменю (підвищуються маса 1000 зернин і вміст
крохмалю  в  зерні).  У  вологі  роки,  в  період  кущіння,  здійснюють  азотне
підживлення з розрахунку 20-30 кг/га азоту.

Збирання й зберігання врожаю
Передчасне збирання зменшує врожай зерна та його якість. Роздільний

спосіб застосовують за стійкої сонячної погоди на забур`янених посівах у разі
підгону  й  підсівання  трав.  У  валки  косять  усередині  і  не  пізніше  кінця
воскової  стиглості,  коли  пожовтіє  понад  80%  колосся,  а  вологість  зерна
становитиме 30-38%. Підбирають валки не пізніше ніж через три-чотири дні,
коли  вологість  зерна  зменшується  до  14-18  відсотків.  Прямим
комбайнуванням збирають низькорослі,  зріджені посіви, чисті  від бур`янів,



без підгону, за настання повної стиглості зерна. Найкраще, якщо врожай буде
зібрано за чотири-п`ять днів. На сьомий день після настання повної стиглості
фізіологічний зв`язок зерна з рослиною припиняється, крохмаль переходить у
розчинні форми вуглеводів і витрачається на дихання.


