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Abstract 

According to research, scientists have found that the productivity of spring barley depends not only on the 

variety and application of fertilizers, but also on soil and climatic conditions. Spring barley is one of the most cold-

resistant crops of the spring group. Its seeds begin to germinate at a temperature of 1–2 ˚С, and seedlings and 

young plants easily withstand frosts up to -3– -4 ˚С, and sometimes up to -7– -9 ˚С. During the growing season, 

barley is resistant to high temperatures, can withstand a short-term increase to 38-40 ˚C. [1] 

Very sensitive barley is spring to excessive soil moisture and sharply reduces its yield on swampy soils, 

insufficiently loosened with close groundwater. 

The influence of hydrothermal conditions of spring barley cultivation cultivation in the conditions of the 

Right - Bank Forest - Steppe of Ukraine is investigated. Research is conducted at the Research Farm "Agronomic" 

VNAU, with. Agronomic of Vinnytsia district. On the basis of researches dependence of efficiency of productivity 

of spring barley on hydrothermal conditions is proved. 

To reduce the negative impact of weather conditions of individual years on the stability of the gross harvest 

of barley grain, it is necessary to make foliar feeding in the tillering phase and in the tube. Biologicals such as 

Aminostim 2 l / ha, Biomag 1 l / ha, Grain yield 2 l / ha, Universal yield 2 l / ha were included in the study period. 

And also there is a need to grow several varieties of barley due to the effectiveness of the use of agro background 

of individual soils, precursors and fertilizers. 

Анотація 

За даними досліджень науковців встановлено, що продуктивність ячменю ярого залежить, не лише 

від сорту та внесення добрив, але і від ґрунтово-кліматичних умов. Ячмінь ярий – одна з найбільш холо-

достійких культур ярої групи. Його насіння починає проростати при температурі 1–2 ˚С, а сходи й молоді 

рослини легко витримують заморозки до -3– -4 ˚С, а інколи до -7– -9 ˚С. У період вегетації ячмінь стійкий 

до високих температур, витримує короткочасне їх підвищення до 38–40 ˚С [1]. 

Дуже чутливий ячмінь ярий до надмірної вологості ґрунту і різко знижує свою врожайність на забо-

лочених ґрунтах, недостатньо розпушених із близьким заляганням ґрунтових вод.  

Досліджено вплив гідротермічних умов вирощування сортів ярого ячменю в умовах Правобережного 

Лісостепу України. Дослідження проводяться на Науково-дослідному господарстві «Агрономічне» ВНАУ, 

с. Агрономічне Вінницького району. На основі досліджень доведено залежність ефективність продуктив-

ності ярого ячменю від гідротермічний умов. 

Щоб зменшити негативний вплив погодних умов окремих років на стабільність валових зборів зерна 

ячменю, потрібно вносити позакореневе підживлення в фазі кущення та у вихід в трубку. В термін прове-

дення дослідження були внесені такі біопрепарати, як Аміностим 2 л/га, Біомаг 1 л/га, Урожай зерно 2 л/га, 

Урожай універсальний 2 л/га. А також є необхідністю вирощувати декілька сортів ячменю зумовлюється 

і ефективністю використання агрофону окремих ґрунтів, попередників і добрив. 
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Актуальність. Ячмінь ярий - невимоглива до 

тепла культура. Насіннєвий матеріал починає про-

ростати при мінімальній температурі 1-2 °С, а оп-

тимальною є 15-20°С. За вегетаційний період сума 

активних температур (вище +5 °С) становить 1800- 

2200°С. [2, 3,4] 

Враховуючи специфіку ґрунтово-кліматичних 

умов та особливості нових сортів ячменю ярого, що 

по-різному реагують на окремі елементи техноло-

гії, необхідно встановити оптимальні рівні техноло-

гічних заходів, які забезпечують отримання гаран-

тованого врожаю. Технологія вирощування ячменю 

ярого повинна передбачати створення умов, за яких 

повністю реалізуються потенційні можливості ку-

льтури за якісними та врожайними показниками. У 

першу чергу – це чітке дотримання агротехнічних 

заходів та строків їх проведення. [5] 

Стрімка зміна погодних умов та часта повто-

рюваність весняно-літніх посух, що мають місце 

останніми роками, вимагають від вчених розробки 

нових і удосконалення існуючих ефективних тех-

нологічних заходів послаблення негативного 

впливу жорстких кліматичних змін з метою стабілі-

зації рівня врожаїв та валових зборів зерна ячменю 

ярого, адже це має велике наукове та практичне зна-

чення. [6] 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Наукові дослідження які проводились протя-

гом 2009-2011 рр. в типових для правобережного 

Лісостепу ґрунтово-кліматичних умовах шляхом 

закладки польових і лабораторно-польових дослі-

дів. Погодні умови в роки досліджень були досить 

контрастними й відрізнялись від середньобага-

торічних як за інтенсивністю надходження тепла, 

так і за рівнем зволоження. [7] 

Середньодобова температура повітря вегета-

ційний період культури перевищувала середньоба-

гаторічні показники в 2009 р. на 1,5°С, в 2010 р. 

2,3°С та 2011 р. на 1,6 °С. Щодо опадів, то їх розпо-

діл був нерівномірним. У 2009 р. випало 196,4 мм 

опадів, що менше на 94,6 мм від середньобагаторі-

чного показника. Тоді, як у 2010 р. у період вихід в 

трубку, цвітіння, колосіння) рослин ячменю ярого, 

який припав на червень та липень місяці, спостері-

галась тепла погода з рясними дощами. 

 Кількість опадів що припали на період червня 

(182,0 мм) у 2 рази перевищувала багаторічний по-

казник (87 мм), що в спричинило прикореневе ви-

лягання ячменю ярого. Липень порівняно з серед-

ньобагаторічним показником (92 мм), відмічався 

більшою кількістю опадів (101,9 мм). Найбільш 

сприятливим щодо опадів відзначався 2011 рік. В 

період генеративного росту та розвитку рослини 

ярого ячменю випало 134,7 мм опадів, що більше на 

47,7 мм від середнього багаторічного показника. [8] 

За даними останіх досліджень у зоні правобе-

режного Лісостепу на початку вегетаційного циклу 

величина суми ФАР ярого ячменю становила 171,9 

кал/(см2 доба). Далі показник ФАР зростає до мак-

симального 271,4 кал/( см2 доба) в міжфазний пе-

ріод колосіння – молочна стиглість. В кінці вегета-

ційного періоду значення суми ФАР знижується до 

266,5 кал/(см2доба). Приріст потенційної урожай-

ності на початку вегетації ярого ячменю, становить 

8,4 г/(м2 доба). Плавно збільшуючись протягом 

всіх фаз розвитку культури, набуває максимального 

значення 90 16,2 г/(м2 доба) в кінці міжфазного пе-

ріоду колосіння-молочна стиглість. До кінця веге-

таційного циклу рівень ПУ знижується до 13,9 г/(м2 

доба). [9] 

За даними дослідження Пташник О. В., студе-

нта Кіровоградського національного технічного 

університету, про значення препарату 

ГРЕЙНАКТИВ-С У формуванні продуктивності 

посівів ячменю ярого СОЗОНІВСЬКИЙ, показали 

забезпеченість рослин культури вологою та теплом 

свідчить ГТК в окремі вегетаційні періоди, який в 

середньому за вегетацію культури 2014 р. склав 

1,63. Опади, які випали в третю декаду травня 

(ГТК=2,16) та у першу декаду червня (ГТК=1,29), 

позитивно вплинули на озерненість колоса, що по-

значилося на урожайності культури. Через нестачу 

вологи в період наливу зерна (ГТК=0,18 при серед-

ньо-багаторічному показнику – 1,16) не вдалося ре-

алізувати закладену на початку вегетації високу бі-

ологічну урожайність. Особливістю погодних умов 

2014 р. було інтенсивне накопичення ефективних 

температур у квітні-травні, що прискорило прохо-

дження фази кущіння та виходу рослин у трубку. 

Мета статті. Полягає у виявленні впливу гід-

ротермічних умов вирощування ячменю ярого на 

тривалість вегетаційних та міжфазних періодів в 

умовах правобережного Лісостепу України 

Методи. При проведені досліджень викорис-

товуються загальнонаукові та спеціальні методи: 

польовий, пасивно експериментальний, лаборатор-

ний, порівняльно-розрахунковий, статистичний. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Дослідження проводились на дослідному полі Він-

ницького національного аграрного університету  

с. Агрономічне, Вінницького району впродовж 

2018-2020 років. Знаходиться дослідне поле в Лісо-

степовій ґрунтово-кліматичній зоні. Зона займає 

площу понад 205 тис. км., що становить близько 

третини (34,4 %) території України. Сільськогоспо-

дарські угіддя займають 35 % державного фонду зе-

мель. Природні умови зони неоднорідні в геомор-

фологічному, кліматичному, гідрологічному й літо 

гранулометричному аспектах, що адекватно відо-

бражається в особливостях ґрунтового покриву та 

його агровиробничих якостях. [10] 

У зв’язку з сприятливою ґрунтово-кліматич-

ною зоною підібравши такі сорти ячменю ярого, як 

Армакс та Сварог які надають бажаний результат 

врожайності та появу в строки фази розвитку рос-

лини.  
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Таблиця 1 

Показники температурного режиму в основні фази росту і розвитку ярого ячменю 

Фази розвитку культури 
Температура повітря 5 см. на рівнем ґрунту 

мінімальна достатня оптимальна 

Сівба – сходи 1-2 3-14 15-20 

Кущення – вихід у трубку 4-5 6-11 12-20 

Вихід у трубку – цвітіння – колосіння 10-12 13-19 20-22 

Дозрівання (молочна, воскова і повна 

стиглість) 
15-20 21-22 23-24 

 

 Перша пара листків ярого ячменю, яка з’явля-

ється на 7-8 день після появи повних сходів, через 

4-5 днів появляються 2 та 3 пара листків в цей час 

одночасно відбувається кущення. Перша пара лис-

тків ярого ячменю, легко витримують заморозки до 

мінус 3-4 °С, а інколи до 7-9 °С. При такому зни-

женні температури листя може загинути, але вузол 

кущення зберігається і після підвищення темпера-

тури рослини відростають і продовжують вегета-

цію. Біологічний мінімум для появи сходів 4-5 °С. 

Мінімальна температура для формування генерати-

вних органів 10-12 °С. 

Для вчасного розвитку кореневої системи, ку-

щіння і формування колоса (від з’явлення сходів до 

виходу в трубку) необхідна температура в межах 

12-20 °С. У період вегетації оптимальною для росту 

й розвитку рослин є температура 20-22°С. 

Ярий ячмінь характеризується високою серед 

ярих зернових першої групи стійкістю проти висо-

кої температури, легко витримуючи підвищення її 

до 38-40 °С. За такої температури продихи в лист-

ках та інших органах ячменю паралізуються лише 

через добу-півтори (25-35 год.), тоді як у вівса - че-

рез 5 год, а у ярої пшениці - вже через 10-17 год. 

настає їх параліч. Саме тому посіви ярого ячменю 

поширені у південних регіонах України. 

Від температурних умов кожного року знач-

ною мірою залежить рівень урожаю та якість зерна. 

Оцінку температурних умов у роки проведення до-

сліджень проводили на основі метеорологічних да-

них.  

 

 

Таблиця 2 

Характеристика середньодобових температур, °С повітря 

за період квітень – липень 2018-2020 років 

Місяць Роки 
Середньодобова 

температура, °С. 
Дати фази розвитку 

Фази розвитку ячменю 

ярого 

Квітень 

2018 р. 18,1 
12 

20 

Сівба – сходи 2019 р. 13,2 
8 

15 

2020 р. 14,5 
7 

20 

Травень 

2018 р. 22,5 
29 квітня 

7 

Кущення – вихід у трубку 2019 р. 19,6 
21 квітня 

14 

2020 р. 17,1 
27 квітня 

19 

Червень 

2018 р. 23 
4 

8 

Вихід у трубку – цвітіння – 

колосіння 
2019 р. 26,5 

12 

14 

2020 р. 24,1 
17 

20 

Липень 

2018 р. 23,3 
1 

 

Дозрівання (молочна, воскова 

і повна стиглість) 
2019 р. 23,8 

5 

10 

2020 р. 24,5 
8 

16 
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Сівба ячменю ярого розпочалися 2018 року і 

протягом 3 років повторювалися, та вносилися біо-

препарати. Продуктивність та врожайність не зна-

чно відрізнялась усі трьох років. На такий результат 

вплинули гідротермічні умови та позакореневе пі-

дживлення. 

У 2018 році сівба культури відбулася 12 квітня 

при середньодобовій температурі 18,1°С, що приз-

вело до швидких сходів ячменю ярого, які з’яви-

лися 22 квітня. 

Фаза кущення та вихід у трубку призупини-

лись, оскільки середньодобова температура травня 

сягнула до 22,5 °С, що призвело до пониження во-

логості в ґрунту. Ячмінь ярий розпочав кущитися 

через 10 днів після появи повних сходів. 

Отже фаза стеблування теж настала пізніше на 

4 дні, тобто через 28 днів після появи повних схо-

дів. Причиною цього стала оптимальна темпера-

тура для виходу в трубку та внесення позакорене-

вого підживлення. 

Цвітіння настало після попередньої фази через 

29 днів з середньодобовою температурою 22,4 °С. 

Через 10 днів настала молочна стиглість зерна, при 

середньомісячній температурі 23,3°С. На 8 день мо-

лочної стиглості культура розвинулась до воскової 

стиглості зерна при температурі 23 °С, яка стала оп-

тимальною для даної фази розвитку ячменю ярого. 

4 липня на 3 день після завершення воскової стиг-

лості настала повна стиглість зерна культури. В да-

ній фазі повної стиглості ячменю ярого сприяла се-

редньодобова температура липня 23,3°С.  

Отже, 2018 рік став оптимальним для росту та 

розвитку ячменю ярого по середньомісячній темпе-

ратурі повітря, незважаючи на недостатньою кіль-

кість опадів фази проходили із незначним відхилен-

ням, тому що підчас проходження двох головних 

фаз у вегетації, кущення та вихід у трубку, вносили 

позакореневе підживлення. 

У 2019 році посів ячменю ярого проводився 3 

квітня, оскільки місяць був холодним з середньодо-

бовою температурою 13,2 °С, в результати чого пе-

рші сходи з’явилися через 12 днів, а повні через 15 

днів після сівби. 

 Через 6 днів після перших сходів настала фаза 

кущення, та появилися 3 пари листків при серед-

ньодобовій температурі 19,6 °С, яка є сприятливою 

для розвитку даної фази культури. Для нормальної 

продуктивності ячменю ярого у фазі кущення вно-

сили біопрепарати, що призвело до збільшенню 

продуктивних стебел у одній рослині. 

Фаза вихід в трубку настала вчасно при опти-

мальній середньодобовій температурі 19,6°С, яка 

була меншою на 2,9 °С з 2018 рік та при оптималь-

них опадах проходила стабільна вегетація ячменю 

ярого. 

Вчасне внесення позакореневого підживлення 

та оптимальних гідротермічних умов 2019 року 

призвело до ранішого завершення вегетації та висо-

кої продуктивності культури.  

2020 рік для вегетації культури став оптималь-

ним. Середньодобова температура квітня сягала 

14,5 °С, що дало змогу провести сівбу ячменю 

ярого. Перші сходи з’явилися 20 квітня на 5 днів пі-

зніше ніж 2018 році, оскільки температура повітря 

була меншою на 4 °С ніж у 2018 році та на 2 дні 

пізніше за 2019 рік. 

Кущення та поява 3 пар листків з’явилися на 

два дні пізніше ніж у 2018 та на 1 день ніж у 2019 

роках. Підчас фази кущення буле внесене позакоре-

неве підживлення, що дало можливість вчасно на-

стати фазі виходу в трубку. Подальшому вегетація 

ячменю ярого проходила стабільно в результаті 

отримали врожайність більшу за 2018 рік але на 0,2 

т/га меншу за 2019 рік.  

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Необхідно звернути увагу на те, що в зоні 

проведення досліджень спостерігається суттєве 

раньою весною підвищена температура та істотна 

диференціація умов вологозабезпеченості зернових 

культур, зокрема ячменю ярого. За результатами 

спостережень та проведеного аналізу необхідно 

зробити висновок, що правобережний Лісостеп Ук-

раїни за ґрунтово-кліматичними умовами в цілому 

сприятливий для вирощування ячменю ярого на зе-

рно і отримання урожайності на рівні 5,5-6,5 т/га. 

Підсумуючи проведені за три роки результати 

дослідження про ріст та розвиток ячменю ярого, 

можна зробити висновок, що вплив температури 

повітря та вологость грунту мають певне значення. 

А також внесення позакореневого підживлення в 

певних фазах росту та розвитку культури призво-

дить не лише на підвищення урожайності у неспри-

ятливих ґрунтово-кліматичних умовах і збільшення 

на 1-2 продуктивних стебел на одній рослині ярого 

ячменю. 
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