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Тобто підвищення кількості аномальних форм га-

мет може бути наслідком зміни експресії генів під 

впливом надмірного надходження гідрогенізованих 

та рафінованих жирів, що є неприродно та не фізіо-

логічно для даного виду тварин. Це обумовило по-

яву значної кількості аномальних форм та змен-

шило концентрацію морфологічно нормальних га-

мет. Надалі це може призвести до зниження 

фертильності та розвитку безпліддя. 

Висновки 
Незбалансована дієта з надмірним вмістом па-

льмового масла, маргарину та рафінованої соняш-

никової олії призводить до порушення усіх складо-

вих етапів сперматогенезу дорослих самців щурів. 

Це проявляється погіршенням параметрів спермог-

рами: зменшенням загальної концентрації гамет, 

дефіцитом морфологічно нормальних клітин та по-

явою значної кількості аномальних фор спермато-

зоїдів.  
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Анотація 

Аналізом літературних джерел встановлено, що ячмінь ярий є важливою зерновою культурою для 

вирощування в Україні та його використання у світовому землеробстві. У статті теоретично та практично 

обгрунтвано та подано шляхи вирішення наукової задачі проходження процесів росту і формування про-

дуктивності ячменю ярого та впливу на них позакореневих підживлень. Висвітлено результати до-

слідження щодо формування високопродуктивних посівів ячменю ярого за рахунок використання нових 

перспективних сортів, та впливу на них позакореневого підживлення в умовах правобережного Лісостепу 

України. Описано результати досліджень щодо формування індивідуальної продуктивності його струк-

тури та виявлено позитивну реакцію сортів ячменю ярого. 

Досліджено вплив стимуляторів росту рослин (Аміностим, Біомаг, Урожай зерно та Урожай універ-

сал) на зернову продуктивність ячменю ярого сортів Армакс та Сварог за використання їх у позакорене-

вому підживленні у фазі кущіння та у фазі виходу у трубку. Дослідження проводяться на Науково-до-

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30041-8
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30041-8
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слідному господарстві «Агрономічне» ВНАУ, с. Агрономічне, Вінницького району. На основі аналізу до-

ведено ефективність продуктивності ячменю ярого за сумісним впливом означених факторів на покра-

щення виживання рослин. 

Найбільш ефективним виявився сорт Армакс під впливом біопрепарату Урожай універсал 2,0 л/га, 

збільшенням кількості стебел на 7 шт./м2, довжина колоса збільшилась на 0,6 см., кількість зерен у колосі 

на 5 шт. більше та маса 1000 зерен була підвищена на 4 г. 

Abstract 
An analysis of literary sources found that barley is an important grain crop for cultivation in Ukraine and its 

use in world agriculture. The article theoretically and practically grounded and presented ways to solve the scien-

tific problem of going through the processes of growth and forming the productivity of spring barley and the 

influence of foliar top dressing on them. The results of a study on the formation of highly productive crops of 

spring barley through the use of promising new varieties, and the influence of foliar feeding on them under condi-

tions of the right-bank forest-steppe of Ukraine are presented. The results of studies on the formation of the indi-

vidual productivity of its structure are described and a positive reaction of spring barley varieties is found. 

The influence of plant growth stimulants (Aminostim, Biomag, Harvest grain and Harvest universal) on the 

grain productivity of spring barley varieties Armax and Svarog for their use in foliar feeding in the tillering phase 

and in the phase of going into the tube was studied. Researches are carried out on the Scientific-experimental farm 

"Agronomic" VNA, p. Agronomical Vinnitsa region. Based on the analysis, the productivity of spring barley is 

proved by the combined influence of these factors on improving plant survival. 

The Armax variety turned out to be the most effective under the influence of the biological product Harvest 

universal 2.0 l / ha, an increase in the number of stems by 7 pcs. /, Ear length increased by 0.6 cm., Number of 

grains in the ear by 5 pcs. more and the mass of 1000 grains was increased by 4 g. 

Ключові слова: позакореневе підживлення, ярий ячмінь, довжина колоса, продуктивність стебел, 

маса зерен у колосі. 

Keywords: foliar top dressing, spring barley, spike length, stalk productivity, mass of grains in the ear. 

 

Актуальність. Ячмінь ярий – важлива зер-

нофуражна культура, яка займає істотне місце в ба-

лансі концентрованих кормів. Проте останнім ча-

сом спостерігається тенденція до скорочення посів-

них площ під цією культурою. Починаючи з 2010 

року його площі зменшились до 2,88 млн. га, у 2013 

р. вони становили лише 2,17 млн. г., а в 2015 році 

посіви ячменю в державі займали всього 1,75 млн. 

га. 

Слід вказати і на переваги ячменю ярого над 

іншими зерновими культурами, які полягають у 

тому, що він може формувати високий урожай за 

рахунок вологи, накопиченої у верхніх шарах 

ґрунту в осінньо-зимовий період, а прирости вро-

жаю зерна від внесення добрив вищі, ніж в інших 

зернових культур[2]. 

У зв’язку з недостатнім рівнем ресурсного за-

безпечення виробництва ячменю ярого в багатьох 

агроформуваннях України, у яких воно не рідко 

здійснюється за залишковим принципом, уро-

жайність культури залишається невисокою, а її 

варіабельність до зміни кліматичних умов досить 

істотна[1]. 

Вивчення і комплексна оцінка окремих основ-

них елементів технології вирощування сортів яч-

меню ярого на основі глибокого аналізу елементів 

структури формування врожаю, сортових особли-

востей і якості одержуваної під час цього продукції 

дасть можливість підвищити ефективність вироб-

ництва цієї культури. 

У зв’язку з цим актуальним напрямом до-

сліджень є розкриття генетичного потенціалу про-

дуктивності рослин нових сортів, пошук оптималь-

них норм висіву насіння для них, а також найбільш 

ефективних варіантів позакореневих піджив-

лень[2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-

часне підвищення продуктивності зернових куль-

тур є актуальним, надмірне і неконтрольоване ви-

користання агрохімікатів, насичення їхніми відхо-

дами, різними генотоксичними та мутагенними 

речовинами середовища проживання людства. 

Агресивне ставлення людини до довкілля призвело 

до поступової глобалізації екологічних змін, навіть 

до змін клімату. 

Тому подальше удосконалення технологій по-

винно бути орієнтовано на перехід до більш широ-

кого використання біологічних засобів підвищення 

врожайності. Одним із сучасних напрямів підви-

щення врожайності та якості продукції рослин-

ництва є упровадження ефективних енергозберіга-

ючих технологій із застосуванням стимуляторів ро-

сту рослин, які сприяють більш повній реалізації 

генетичного потенціалу і є конкурентами техно-

логій із використанням генномодифікованих рос-

лин[3]. 

Застосування мікродобрив у рослинництві є 

невід’ємною складовою сучасних агротехнологій, 

оскільки вони є важливими компонентами в си-

стемі збалансованого живлення рослин. Мікроеле-

менти відіграють значну роль в активізації фер-

ментів і фотосинтезу, процесах дихання, вуглевод-

невого і нуклеїнового обміну. Вони дозволяють 

значно підвищити стійкість рослин до несприятли-

вих погодних умов, хвороб і шкідників сільськогос-

подарських культур, підвищують врожай та якість 

продукції[4]. 

Академік П.А. Власюк встановив, що в умовах 

високих температур, позакореневе підживлення 

мікроелементами підвищує вміст колоїднозв’язаної 

води, зменшує порушення синтезу білка, знижує ін-

тенсивність 7 гідролізу, сповільнює накопичення в 
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тканинах аміаку та інших токсичних речовин. У ре-

зультаті проведених досліджень встановлено пози-

тивний вплив мікродобрив на перегрупування води 

у рослині – кількість зв’язаної води підвищується 

на 12-50 %, забезпечуючи стійкість рослин до по-

сухи і підвищених температур. Її кількість у рос-

лині пов’язана з гідрофільністю колоїдів, підвищу-

ючи на 13-42 % гідратацію колоїдів прото-

плазми[5]. 

За даними науковця Рожкова А.О. були прове-

денні досліджувані варіанти норми висіву і позако-

реневих підживлень полімерним добривом «Вук-

сал» в результаті чого істотно впливали на площу 

листової поверхні рослин і лінійні розміри перед-

прапорцевого листка ячменю ярого. 

Кращим варіантом позакореневого піджив-

лення, який забезпечував формування найбільшої 

площі листя та максимальні лінійні розміри другого 

листка був варіант дворазового внесення препарату 

«Вуксал» – у фазу трубкування і колосіння Площа 

листа контролю сягала 11,26 см2. після внесення по-

закореневого підживлення площа листка збільши-

лась до 11,87 см2. А це створювало більш міцну ос-

нову для активізації асиміляційної діяльності рос-

лин і, як наслідок, формування вищої урожайності 

зерна[6]. 

За результатами досліджування науковцем 

Поліщуком І.С. які були проведені у 2016-2017 рр, 

підтвердили залежність змін індивідуальної про-

дуктивності у сортів ячменю ярого із застосуван-

ням позакореневих підживлень. 

Висоту рослин сортів ячменю ярого відмічали 

у фазі молочно-воскової стиглості. Максимальну 

висоту ярого ячменю сорту Гладіс – 86,5 см та 

сорту та сорту Водограй – 110,6 см, відмічено на 

варіанті досліду, де застосували обробку Кар-

бамідом у дозі N60 у фазі виходу рослин у трубку 

та комплексним добривом «Нановіт Макро» у фазі 

початку колосіння. На контрольному варіанті ви-

сота сортів ячменю ярого була меншою на 19,3 та 

16, 5 см. і становила 68,2 та 94,1 см.[7] 

Мета статті. Полягає у виявленні залежності 

росту, розвитку та формування продуктивності 

сортів ячменю ярого впливу позакореневого 

підживлення в умовах Правобережного Лісостепу. 

Методи. При проведені досліджень викори-

стовуються загальнонаукові та спеціальні методи: 

польовий, вимірювально-ваговий, лабораторний, 

статистичний, порівняльно-розрахунковий. 

Результати дослідження та їх обговорення: 
Польові дослідження проводили на дослідному 

полі Вінницького національного аграрного універ-

ситету с. Агрономічне, Вінницького району впро-

довж 2017-2019 років. 

Для дослідження використовували сорт Ар-

макс оригінатором є ДП «Науковий іноваційно-тех-

нологічний центр Інституту кормів та сільського 

господарства НААН України» Вінницького району. 

Сорт має високу адаптивність для вирощування у 

всіх природно-кліматичних зонах, кущиність се-

редня. Відповідає вимогам пивоварного сорту та 

стійкістю до захворювання. 

У дослідженнях також був використаний сорт 

Сварог який занесений до Реєстру сортів рослин 

України з 2012 року. Рекомендована зона виро-

щування – Степ, Лісостеп і Полісся. Сорт придат-

ний для умов високо інтенсивного землеробства. 

Середня урожайність становить за роки випробу-

вання 5,0 – 5,2 т/га. Посухостійкий, стійкий до ви-

лягання, що забезпечує міцним стеблом, висока ку-

щистість, середньостиглий, вегетаційний період 

становить 82-90 днів, маса 1000 зерен – 48-50 г. 

Для позакореневого підживлення використо-

вували добрива: Амістим 2,0 л/га; Біомаг 1,0 л/га, 

Урожай зерно 2,0 л/га, Урожай універсальний 2,0 

л/га. 

За технологією вирощування ячменю ярого 

посіви були проведені в оптимальні строки нормою 

висіву 190 кг./га (4,5 млн. сх. насінин на 1 га.) зви-

чайним рядковим способом. Вперше вносили поза-

кореневе підживлення у фазі кущення а наступне 

внесення добрив проводили у фазі початку ко-

лосіння ярого ячменю.  

Використання позакореневого підживлення на 

посівах ярого ячменю покращує умови росту та ро-

звитку культури та підвищує індивідуальну про-

дуктивність рослини. Процес формування еле-

ментів індивідуальної продуктивності культури 

обумовлюється складністю регулювання кількості 

продуктивних стебел, кількість колосків в колосі та 

зерен в колосі. Важливим показником є маса 

насіння на одному колосі та маса 1000 зерен, що 

обумовлює урожайність в цілому. 

Проведення дослідження у 2018-2019 рр, 

підтвердили залежність змін індивідуальної про-

дуктивності у сортів ячменю ярого Армакс та Сва-

рог із застосуванням позакореневих підживлень. В 

таблиці 1 та 2 представлені дані по ефективності 

позакореневих підживлень у посівах ячменю ярого.  

Застосування позакореневого підживлення 

Аміностим, Біомаг, Урожай зерно та Урожай 

універсальний у фазі початок кущення та у початку 

колосіння збільшували висоту стебел, довжину ко-

лоса, його озерненість та масу 1000 насінин у роки 

дослідження. 

  



The scientific heritage No 51 (2020) 25 

Таблиця 1. 

Індивідуальна продуктивність ячменю ярого сорту Армакс залежно від внесення позакореневого піджив-

лення (у середньому за 2018-2019 рр.) 

Позакореневе підживлення 

К
іл

ь
к
іс

ть
 п

р
о

д
у

к
-

ти
в
н

и
х
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те

б
ел

 

ш
т.

/м
2
 

Показники продуктивності колоса 

М
ас
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0
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Д
о
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л
о
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К
іл

ь
к
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зе
р
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 к
о

-

л
о

сі
, 

ш
т.

. 

М
ас

а 
зе

р
ен

 

з 
к
о

л
о

со
м

, 
г.

 

Контроль 440 7,5 17,0 0,97 44,80 

Аміностим 2,0 л/га* 443 7,9 21,5 1,23 45,0 

Біомаг 1,0 л/га* 446 8,0 20,5 1,24 45,30 

Урожай зерно 2,0 л/га* 445 7,7 22,0 1,30 45,10 

Урожай універсальний 2,0 л/га* 447 8,1 19,5 1,03 45,20 

Аміностим 2,0 л/га** 445 8,5 23,2 1,3 46,0 

Біомаг 1,0 л/га** 449 8,6 22,3 1,31 46,90 

Урожай зерно 2,0 л/га** 448 8,3 23,8 1,37 46,50 

Урожай універсальний 2,0 л/га** 450 8,8 21,2 1,1 46,30 

Примітки: * - позакореневе підживлення у фазі «початок кущення » 

** - позакореневе підживлення у фазі «початок колосіння»  

 

Найкращі показники показали при внесенні 

двох позакореневих підживлень Біомаг 1,0 л/га та 

Урожай універсальний 2,0 л/га сорту Армакс спри-

яло таким змінам,у фазі кущення та початку ко-

лосіння ячменю ярого сприяло збільшенню кіль-

кість продуктивних стебел до 446 – 449 шт/ м2 при 

тому що контроль становив 440 шт/ м2 , подовження 

колоса до 8,0 - 8,6 см., збільшенні кількість зерен в 

колосі – 20,5 - 22,3 шт., маса зерен у колосі стано-

вила 1,24 - 1,31 г. і маса 1000 насінин – 45,30 - 46,90 

г.  

При внесені позакореневого підживлення Уро-

жай універсальний 2,0 л/га сприяло збільшенню до-

вжини колоса на 0,6 см, кількість продуктивних 

стебел на 7 шт., кількість зерен у колосі становила 

19,5 шт., маса зерен з колосом 1,03 г., маса 1000 

насінин становила 45,20 г. при внесені біопрепа-

ратів у фазі кущення, у фазі початку колосіння дов-

жина була збільшена на 0,7 см., збільшилась кіль-

кість зерен у колосі на 2,5 шт. при внесені припа-

рата. також збільшилась маса 1000 насінин до 46,30 

г. 

Отримані результати свідчать про те, що вплив 

позакореневих підживлень на індивідуальну про-

дуктивність сорту ярого ячменю залежить від кіль-

кості обробки та норм внесення препарату. 

Таблиця 2 

Індивідуальна продуктивність ячменю ярого сорту Сварог залежно від внесення позакореневого піджив-

лення (у середньому за 2018-2019 рр.) 

Позакореневе підживлення 
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Контроль 500 8,0 20,0 1,20 51,0 

Аміностим 2,0 л/га* 502 8,2 21,0 1,30 53,0 

Біомаг 1,0 л/га* 503 8,3 22,0 1,40 53,8 

Урожай зерно 2,0 л/га* 504 8,4 22,5 1,50 54,0 

Урожай універсальний 2,0 л/га* 506 8,6 24,0 1,60 55,2 

Аміностим 2,0 л/га** 503 9,5 22,0 1,29 58,0 

Біомаг 1,0 л/га** 504 9,7 23,0 1,38 61,0 

Урожай зерно 2,0 л/га** 505 9,8 25,5 1,46 61,8 

Урожай універсальний 2,0 л/га** 507 9,9 26,5 1,52 62,0 

Примітки: * - позакореневе підживлення у фазі «початок кущення» 

** - позакореневе підживлення у фазі «початок колосіння»  
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Високі показники структури індивідуальної 

продуктивності сорту Сварог, де застосували для 

позакореневого підживлення Урожай універсаль-

ний 2,0 л/га у фазі кущення, де кількість продуктив-

них стебел становила 506 шт/га., подовження ко-

лоса до 8,6 см., збільшилась кількість зерен у колосі 

до 24,0 шт., маса 1000 зерен становила 55,2 г. 

На варіанті досліду сорту Сварог, де застосу-

вали позакореневе підживлення Урожай універ-

сальний 2,0 л/га у фазі початку колосіння показ-

ники становили маса 1000 зерен 62,0 г., подовження 

колоса до 9,9 см. кількість продуктивних стебел 

становила 507 шт/га, збільшилась кількість зерен у 

колосі до 26,5 шт. 

Висновки та перспективи подальших до-

сліджень. Проведеними дослідженнями підтвер-

джено позитивну реакцію сорту Армакс ярого яч-

меню на зміну індивідуальної продуктивності із за-

стосуванням позакореневих підживлень в умовах 

правобережного Лісостепу України. Так, макси-

мальна продуктивність стебел 449 шт./  

відмічена де застосовували біопрепарат Урожай 

універсальний який був внесений у фазі кущення та 

у фазі початку колосіння. Також відмічено, що при 

внесенні Біомаг 1,0 л/га було збільшено масу 1000 

зерен до 45,3 порівняно з контролем 44,8 г. 

Також, слід зазначити, що найбільш ефектив-

ним було дворазове обприскування протягом 

періоду вегетації. Так згідно даними, наведеними в 

табл. 1 та 2 сприятливі умови для формування 

індивідуальної продуктивності сортів Армакс та 

Сварог відзначено на варіантах досліду, де вносили 

дворазово препарати у фазах кущення та початку 

колосіння що маса 1000 насінин становила 6,20 г., 

що більше за контроль на 1,10 г. 
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