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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми досліджень. У сучасних умовах змін клімату 

(підвищення температури повітря та нестійкого зволоження ґрунту у важливі 

фази росту рослин) надзвичайно актуальним для агропромислового комплексу 

України є агрофізичне забезпечення підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур, зокрема, ячменю ярого, та підбору сортів цієї 

культури, більш адаптованих до посушливих умов. 

Чорноземи типові є найбільш придатними за властивостями для 

вирощування ячменю ярого. Проте, антропогенні фактори негативно впливають 

на показники його родючості, зокрема, на фізичні властивості, що відбивається у 

переущільненні кореневмісного шару, зниженні водопроникності й доступності 

вологи рослинам, руйнуванні агрономічно-корисної структури, формуванні глиб, 

тріщин та ін. Це визначає актуальний напрям наукових досліджень щодо пошуків 

шляхів оптимізації агрофізичних показників для підвищення біологічного 

потенціалу продуктивності культури. 

Роль фізичних властивостей у формуванні родючості ґрунту, забезпеченні 

росту та розвитку сільськогосподарських рослин та їх продуктивності 

відображено у наукових працях В.Р. Вільямса (1893), А.Г. Бондарєва (2002), 

Е.В. Шеїна (2015), J. Lipiec (2002, 2018), В.В. Медведєва (2004, 2011, 2016, 2018), 

L.G.G. Yapa (1988), A.R. Dexter (2006), J. Kuht (2004) та ін.  

Разом з тим, недостатньо вивченими залишаються питання, пов’язані зі 

встановленням сумісного впливу щільності будови та вологості орного шару 

чорнозему типового задля виявлення оптимальних їх параметрів за вирощування 

сортів ячменю ярого різного типу інтенсивності, яким надають перевагу сучасні 

землекористувачі у Лісостепу України.  

У зв’язку з вищеозначеним значну актуальність набуває дослідження впливу 

агрофізичних показників орного шару ґрунту на продуктивність сортів ячменю ярого 

різного типу інтенсивності, а також визначення їх впливу на засвоєння елементів 

живлення дослідною культурою задля підвищення її врожайності за внесення 

мінеральних добрив.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження за темою дисертаційної роботи виконано протягом 2014-2018 рр. у 

лабораторії геоекофізики ґрунтів відповідно до планів науково-дослідних робіт 

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» у рамках 

виконання ПНД НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне використання 

ґрунтів» (2011-2015 рр.) за завданням 01.00.02.01.Ф «Удосконалити методологічні 

і практичні основи оцінювання якості ґрунтів та агрономічно орієнтованого 

районування з використанням баз даних про властивості ґрунтів України» 

(№ ДР 0111U002970); ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, 

збалансоване використання та управління» (2016-2020 рр.) за завданнями 

01.01.02.01.Ф «Розробити методологічні та практичні підходи до просторово-

диференційованої системи управління якістю ґрунтів з використанням 

картографо-аналітичної характеристики властивостей ґрунтів та педотрансферних 

моделей» (№ ДР 0116U000574) та 01.01.02.02.Ф «Удосконалити критерії і 
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параметри фізичної деградації орних ґрунтів, встановити закономірності, 

регіональні особливості її прояву і прогноз подальшого розвитку залежно від 

природних і господарських умов» (№ ДР 0116U000575). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – визначити вплив 

агрофізичних параметрів орного шару ґрунту на продуктивність сортів ячменю 

ярого різного типу інтенсивності за умов застосування мінеральних добрив на 

прикладі чорнозему типового глибокого малогумусного глибокоскипаючого 

важкосуглинкового. 

Для досягнення поставленої мети вирішували наступні завдання: 

- дослідити вплив вологості та щільності будови орного шару ґрунту на 

проростання, ріст, розвиток кореневої системи та біологічний урожай 

досліджуваних сортів ячменю ярого; 

- провести моделювання агрофізичних параметрів (вологість, щільність 

будови) орного шару ґрунту для встановлення їх впливу на біометричні 

показники та врожайність ячменю ярого за умов застосування мінеральних 

добрив;  

- визначити оптимальні значення щільності будови та вологості ґрунту для 

забезпечення максимальної врожайності інтенсивних та напівінтенсивних сортів 

ячменю ярого за внесення мінеральних добрив; 

- встановити вплив ущільнення ґрунту на поглинання та використання 

елементів живлення рослинами ячменю ярого;  

- оцінити економічну ефективність оптимізації щільності будови орного 

шару ґрунту за вирощування різних за інтенсивністю сортів ячменю ярого. 

Об’єкт дослідження – регулювання основних агрофізичних параметрів 

орного шару ґрунту для підвищення продуктивності ячменю ярого за умов 

внесення мінеральних добрив. 

Предмет дослідження – агрофізичні показники орного шару чорнозему 

типового (вологість, щільність будови), продуктивність с.-г. культур (ячмінь ярий 

інтенсивного та напівінтенсивного типу). 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення задач 

використовували такі методи: аналітично-бібліографічний – для аналізу та 

узагальнення результатів аналогічних досліджень, описаних у літературних 

джерелах; лабораторно-аналітичний – для визначення фізичних, фізико-хімічних 

показників досліджуваного ґрунту, вмісту NPK у рослинах та для визначення 

параметрів агрофізичних властивостей ґрунту в ході проведення дослідів; 

лабораторно-модельний – для моделювання різних рівнів ущільнення та 

зволоження ґрунту та визначення оптимальних їх параметрів; польовий 

(дрібноділянковий) – для визначення впливу щільності будови ґрунту на 

продуктивність сортів ячменю ярого за умов внесення добрив; математично-

статистичний – для встановлення достовірності здобутих даних і виявлення 

взаємозв’язків між досліджуваними факторами у вигляді регресійних моделей; 

розрахунковий – для розрахунку економічної ефективності оптимізації щільності 

будови орного шару ґрунту за вирощування різних за інтенсивністю сортів 

ячменю ярого. 
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Наукова новизна отриманих результатів: 

Уперше для чорнозему типового глибокого малогумусного глибокоскипаючого 

важкосуглинкового на лесовидному суглинку Лівобережної частини Лісостепу 

України, північного середньозволоженого агрокліматичного району Харківської 

області: 

- виявлено комплексний вплив рівнів зволоження та ущільнення ґрунту і 

встановлено їх оптимальні параметри за вирощування різних за інтенсивністю 

сортів ячменю ярого, за яких досягнуто їх максимальну урожайність в умовах 

удобрення ґрунту; 

- встановлено вплив ущільнення орного шару ґрунту на поглинання, винос та 

використання елементів живлення з ґрунту інтенсивним та напівінтенсивним сортами 

ячменю ярого; 

- встановлено вплив ущільнення ґрунту (з урахуванням вологості) на параметри 

кореневої системи та загальну біологічну масу інтенсивного та напівінтенсивного 

сортів ячменю ярого. 

Удосконалено елементи технології вирощування різних за інтенсивністю 

сортів ячменю ярого шляхом створення оптимальної щільності будови орного 

шару під час проведення передпосівного обробітку ґрунту та визначення 

економічно обґрунтованих доз мінеральних добрив в умовах кліматичних змін. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у підвищенні 

продуктивності інтенсивних та напівінтенсивних сортів ячменю ярого шляхом 

оптимізації основних агрофізичних параметрів орного шару, зокрема створення 

щільності будови ґрунту на рівні 1,0-1,2 г/см3 під час проведення його 

передпосівного обробітку та внесення економічно обґрунтованих доз мінеральних 

добрив, що сприятиме покращенню умов росту та розвитку культури, збільшенню 

поглинання елементів живлення з ґрунту та забезпеченню стабільного 

підвищення урожайності в умовах змін клімату. 

Практичне значення та новизна отриманих результатів підтверджено  

охоронним документом України: патент на корисну модель № 135753 «Спосіб 

підвищення ефективності дії мінеральних добрив під різні за інтенсивністю сорти 

ячменю ярого», який перевірено у виробничих умовах державного підприємства 

дослідного господарства (ДП ДГ) «Граківське» Харківського району Харківської 

області, акт апробації від 22.10.2018 р. 

Особистий внесок здобувача полягає у безпосередній участі в розробці 

програми досліджень, схем дослідів, плануванні та проведенні лабораторних і 

польових дрібноділянкових дослідів. Автором особисто підібрано та 

проаналізовано вітчизняну та зарубіжну наукову літературу, а також електронні 

джерела інформації за обраною темою; відібрано та проаналізовано зразки ґрунту 

та рослин; проведено фенологічні спостереження; визначено параметри фізичних 

властивостей ґрунту; виміряно параметри кореневої системи рослин; проведено 

математично-статистичну обробку експериментальних даних; сформульовано та 

обґрунтовано основні положення і висновки дисертаційної роботи, розроблено 

рекомендації виробництву.  



4 
 

За участі автора проведено виробничу перевірку результатів досліджень. 

Наукові праці опубліковано самостійно та у співавторстві. Зі спільних наукових 

публікацій у дисертаційній роботі автором використано тільки власні ідеї та 

отримані результати наукових досліджень. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

доповідалися, обговорювалися і були опубліковані у матеріалах: ІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Екологія і природокористування в 

системі оптимізації відносин природи і суспільства» (Тернопіль, 19-20 березня 

2015 р.); Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання 

сучасної аграрної науки» (Умань, 17 листопада 2016 р.); Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Підвищення ефективності функціонування 

сільського господарства в умовах зміни клімату» (Херсон, 9 грудня 2016 р.); 

Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта Поділля» 

(Кам’янець-Подільський, 14-16 березня 2017 р.); Міжнародної наукової 

конференції «Молодежь и наука ХХІ века» (Ульянівськ, 20-21 вересня 2017 р.); 

Науково-практичної конференції «Сучасний стан ґрунтового покриву України та 

перспективи його раціонального використання» (Харків, 30-31 жовтня 2017 р.);  

ХІ з’їзді Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та 

агрохіміків» (Харків, 17-21 вересня 2018 р.); Міжнародної науково-практичної 

конференції «Ґрунти України: генезис, географія, класифікація та раціональне 

використання» (Харків, 17-19 квітня 2019 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 14 наукових 

праць, з яких 5 статей у фахових виданнях України, 2 статті у виданнях іноземних 

держав, 1 патент на корисну модель, 6 праць у матеріалах конференцій та з’їздів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 

243 найменування (з них 32 латиницею) та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 185 сторінок, із них 120 сторінок основного тексту. Робота містить 

17 таблиць, з яких 4 винесено у додатки та 55 рисунків, з яких 6 винесено у 

додатки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

РОЛЬ ОСНОВНИХ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ У 

ФОРМУВАННІ УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КУЛЬТУР (огляд літератури) 

У розділі наведено аналіз результатів досліджень вітчизняних та 

закордонних вчених щодо впливу агрофізичних властивостей орного шару 

чорнозему типового (щільності будови та вологості) на ріст, розвиток та 

продуктивність сільськогосподарських культур. Зазначено вплив щільності 

будови та вологості ґрунту у поглинанні елементів живлення рослинами ячменю 

ярого. Обґрунтовано вибір досліджуваної культури, як другої в Україні за обсягом 

виробництва зерна із високим потенціалом продуктивності.  
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Накопичені знання є ґрунтовними, проте потребують подальших 

досліджень й поглибленого вивчення в умовах Лісостепу України у посівах 

інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю ярого, що й обумовило 

актуальність обраної тематики досліджень у контексті глобальних змін клімату. 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У розділі наведено ґрунтово-кліматичну характеристику зони досліджень. 

Ґрунтовий покрив території дослідження представлено чорноземом типовим 

глибоким малогумусним глибокоскипаючим важкосуглинковим на лесовидному 

суглинку, що знаходиться в межах ДП ДГ «Граківське» ННЦ «ІГА імені 

О.Н. Соколовського» в с. Новий Коротич Харківського району Харківської області. 

Вихідні показники ґрунту у шарі 0-30 см наступні: уміст фізичної глини (сума 

фракцій <0,01 мм) складає 52,7 %; уміст гумусу за Тюріним за ДСТУ 4289:2004 – 

3,58 %; pH водний за ДСТУ 7862:2015 та сольовий за ДСТУ 7910:2015 – відповідно 

7,6 та 6,5; уміст мінерального азоту за ДСТУ 4729:2007 – 12,8 мг/кг ґрунту; уміст 

рухомих сполук фосфору і калію за Чириковим за ДСТУ 4115:2002 – відповідно 

219,3 та 225,9 мг/кг ґрунту. Згідно з чинною градацією (Греков В.О та ін., 2011) ґрунт 

має низький рівень забезпеченості загальним азотом, високий – за вмістом 

доступного фосфору та калію. 

Територія досліджень розташована у Лівобережній частині Лісостепу України 

з помірно-континентальним кліматом. За роки досліджень середня температура за 

вегетаційний період ячменю ярого коливалась від (+17,7) °С у 2015 р.; (+17,6) °С у 

2016 р. до (+16,1) °С у 2017 р. за середніх багаторічних показників (+16,9) °С. 

Кількість опадів за вегетаційний період становила відповідно 368,6; 512,7 та 211,2 мм 

за середньої багаторічної норми 235 мм. В цілому, умови вегетаційного періоду 

2015 року характеризувалися як достатньо вологі (ГТК=1,6), 2016 року – як надмірно 

зволожені (ГТК=2,4), 2017 року – як посушливі (ГТК=1,3). 

Здійснено моделювання основних агрофізичних показників орного шару 

ґрунту рівнів щільності будови та вологості ґрунту шляхом закладки серії 

лабораторно-модельних та тимчасових польових дрібноділянкових дослідів.  

Лабораторно-модельні досліди проведено з метою вивчення впливу 

вологості та щільності будови орного шару чорнозему типового на параметри 

кореневої системи та біомаси (яку було прирівняно до біологічного урожаю) 

інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю ярого за умов внесення 

азотних, фосфорних та калійних добрив. Схему дослідів наведено у табл. 1. 

Мінеральні добрива, які обрано як умови проведення досліджень наступні: для 

досліду № 1 – аміачна селітра (34 % N), досліду № 2 – суперфосфат простий 

(20 % P2O5), досліду № 3 – калійна сіль (40 % K2O). Повторюваність варіантів – 

триразова. Досліджувана культура – ячмінь ярий інтенсивного (Взірець) та 

напівінтенсивного (Здобуток) сортів вітчизняної селекції.  

Досліди проведено у вегетаційних посудинах об’ємом 1,4 дм3. Тривалість 

експериментів – до появи у рослин 4-го листка. Фенологічні спостереження 

здійснено за фазами розвитку ячменю: поява сходів, поява 1-го, 2-го, 3-го та 4-го 

листків.  
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Таблиця 1 

Схема лабораторно-модельних дослідів (№ 1, 2 і 3) 

Фактори 

Рівні варіювання факторів 

0 

(низький) 

1 

(середній) 

2 

(високий) 

Вологість, % від найменшої вологоємності (НВ) (Х1) 60 80 100 

Щільність будови ґрунту, г/см3 (Х2) 1,0 1,2 1,4 

Доза азотних добрив, кг/га діючої речовини (д.р.) (Х3) 

– дослід № 1 
0 45 90 

Доза фосфорних добрив, кг/га д.р. (Х3) – дослід № 2 0 45 90 

Доза калійних добрив, кг/га д.р. (Х3) – дослід № 3 0 45 90 

Визначено морфологічні параметри кореневої системи – діаметр і довжину; 

розраховано коефіцієнт продуктивності коренів (як відношення сухої маси 

надземних органів рослин на ділянці до сухої маси коренів) та біологічний 

урожай вирощуваної культури, як суму сирої біологічної (надземної і кореневої) 

маси рослин.  

В умовах тимчасових польових дрібноділянкових дослідів вивчали вплив 

щільності будови ґрунту на продуктивність інтенсивного та напівінтенсивного 

сортів ячменю ярого за умов дії та післядії мінеральних добрив. Схему дослідів 

наведено у табл. 2. Повторність – триразова, розміщення варіантів – 

систематичне. Площа ділянок – 1 м2. Мінеральні добрива – аналогічні тим, що 

використано у лабораторно-модельних дослідах. Перед закладкою досліду, восени 

2015 року на ділянці проведено оранку на глибину 25-30 см. Добрива внесено 

перед сівбою на глибину 10 см. Задані параметри щільності будови ґрунту 

змодельовано у шарі 0-25 см до сівби вручну за допомогою металевого 

ущільнювача методом трамбування. 

Таблиця 2 

Схема польового дрібноділянкового досліду  

Фактори 
Рівні варіювання факторів 

0 (низький) 1 (середній) 2(високий) 

Щільність будови ґрунту, г/см3 (Х1)  1,0 1,2 1,4 

Доза NPK, кг/га д.р. (Х2) 0 N45P45K45 N90P90K90 

Впродовж вегетації ячменю ярого проведено фенологічні спостереження за 

ростом та розвитком рослин: зафіксовано дати появи сходів, визначено висоту 

рослин, кількість продуктивних стебел (з колоссям), проведено облік урожаю за 

масою зерна і соломи.  

За результатами вимірювань розраховано продуктивну кущистість (за 

відношенням кількості пагонів з колоссям до загальної кількості рослин з однієї 

ділянки) та коефіцієнт кущіння (як частку від ділення всієї кількості пагонів з 

колоссям на загальну кількість рослин з однієї ділянки). 

У зразках ґрунту визначено вміст вологи термостатно-ваговим методом за 

ДСТУ ISO 11465:2001 та рівноважну щільність будови за ДСТУ ISO 11272:2001, в 

зерні та соломі ячменю – вміст азоту, фосфору та калію методом мокрого 

озолення за Гінзбург, згідно з МВВ 31-497058-019-2005.  
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Винос поживних елементів з ґрунту зерном/соломою ячменю розраховано 

за формулою (1):  

Вз = ,                                                      (1) 

де Вз – винос елементів (азот, фосфор, калій) урожаєм зерна/соломи, кг/га;  

Уз – урожай зерна/соломи, ц/га;  

Сз – вміст елементів живлення (азот, фосфор, калій) в зерні/соломі, %.  

Коефіцієнт використання елементів живлення (Кгрунту) з ґрунту, який відображає 

частку спожитої рослинами маси окремого елемента у загальній масі рухомої форми 

цього елемента в орному шарі ґрунту, розраховано за формулою (2):  

К грунту = ,                                                            (2) 

де В – маса елемента живлення, винесеного з урожаєм, кг/га;  

З – запас рухомої форми елемента живлення в орному шарі ґрунту, кг/га;  

100 – коефіцієнт перерахунку у відсотки.  

Запаси рухомих форм елементів живлення в орному шарі ґрунту розраховано як 

добуток вмісту поживної речовини в ґрунті, щільності будови ґрунту та глибини 

орного шару. 

Математичну обробку результатів досліджень проведено за допомогою 

дисперсійного, кореляційно-регресійного аналізів з використанням програмних 

пакетів Statistica 6.0, Microsoft Excel та спеціальної програми для обробки результатів 

багатофакторних дослідів (О.О. Єгоршин, М.В. Лісовий, 2009). 

МОДЕЛЮВАННЯ АГРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОРНОГО ШАРУ ҐРУНТУ 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ РІЗНИХ ЗА ІНТЕНСИВНІСТЮ 

СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

Експериментальне дослідження впливу щільності будови та вологості 

ґрунту на продуктивність культури за умов внесення азотних добрив. В 

результаті моделювання рівнів щільності будови та вологості, виявлено, що 

максимальне ущільнення ґрунту – до 1,4 г/см3 в поєднанні з низькою вологістю 

ґрунту (60 % від НВ) призводило до запізнення (на 2 дні) і нерівномірності появи 

сходів обох досліджених сортів ячменю ярого. За середнього (80 % від НВ) рівня 

зволоження відставання, викликаного переущільненням, не спостерігалося.  

У ході досліджень встановлено значний вплив досліджених агрофізичних 

показників орного шару на показники кореневої системи різних за інтенсивністю 

сортів ячменю ярого. Відмічено зменшення діаметру коренів ячменю ярого із 

0,45-0,50 мм до 0,2-0,3 мм та зниження їх довжини за збільшення ущільнення 

ґрунту з 1,0 г/см3 до 1,4 г/см3, особливо за низького (60 % від НВ) рівня 

зволоження ґрунту. Найбільша маса коренів інтенсивного сорту культури 

(0,73 г/посудину) сформувалася за високого (100 % від НВ) рівня вологості  

та низького (1,0 г/см3) рівня щільності будови ґрунту, напівінтенсивного сорту 

(0,62 г/посудину) – за середніх рівнів вологості та щільності будови ґрунту (80 % 

від НВ та 1,2 г/см3відповідно).  
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Виявлено, що вологість ґрунту на рівні 60 % від НВ та високий (1,4 г/см3) 

рівень щільності будови ґрунту призводили до зниження коефіцієнта 

продуктивності коренів рослин інтенсивного сорту ячменю. Для 

напівінтенсивного сорту підвищення щільності будови ґрунту сприяло 

збільшенню значень коефіцієнта продуктивності кореневої системи за рахунок 

зменшення біологічної маси надземної частини рослин. 

Доведено, що моделювання рівнів ущільнення та зволоження ґрунту 

позначилося на величині біологічного урожаю різних за інтенсивністю сортів 

ячменю ярого за умов внесення азотних добрив (рис. 1). Виявлено, що низький 

рівень (60 % від НВ) зволоження в поєднанні з високим рівнем (1,4 г/см3) 

ущільнення ґрунту призводило до значного зниження біологічного урожаю сортів 

вирощуваної культури – майже на 40 % порівняно з високим рівнем (100 % від 

НВ) зволоження та середнім рівнем (1,2 г/см3) щільності будови. 

 

а)  

 

б)  

 – за середніх рівнів варіювання інших факторів (80 % від НВ; 1,2 г/см3; N45) 

       – за низьких рівнів варіювання інших факторів (60 % від НВ; 1,0 г/см3; без добрив) 

Рис. 1 Вплив вологості (Х1) та щільності будови (Х2) на біологічний урожай 

ячменю ярого за внесення азотних добрив (Х3): 
а) інтенсивний сорт Взірець, R2 = 0,60; 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток, R2 = 0,88. 
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Встановлено, що середній рівень щільності будови (1,2  г/см3) та високий 

рівень зволоження ґрунту (100 % від НВ) сприяли отриманню максимальної 

біомаси інтенсивного сорту ячменю ярого – 3,50 г/посудину за умов внесення 

високих (N90) доз азотних добрив, тоді як для напівінтенсивного сорту 

найбільший біологічний урожай (3,10 г/посудину) було отримано за середньої 

щільності (1,4 г/см3) та середнього рівня зволоження (80 % від НВ) за умов 

внесення середніх (N45) доз азотних добрив. 

Щільність будови та вологість ґрунту як чинники підвищення 

продуктивності ячменю за умов внесення фосфорних добрив. Відмічено 

збільшення тривалості проростання сортів ячменю ярого на 2-3 дні за низького 

рівня зволоження та високого рівня щільності будови (60  % від НВ та 

1,4 г/см3). Встановлено збільшення маси коренів ячменю ярого за низького  

(1,0 г/см3) рівня ущільнення та вологості ґрунту на рівні 80 % від НВ: на 35 та 

27 % відповідно для інтенсивного та напівінтенсивного сортів порівняно з 

високим рівнем щільності будови ґрунту. Зафіксовано скорочення довжини та 

зменшення діаметру коренів ячменю ярого зі збільшенням щільності будови та 

зниженням вологості ґрунту. Максимальні значення довжини (17 см) та 

діаметру (0,42 мм) коренів ячменю сформувалися за наступного 

співвідношення факторів: вологість ґрунту – 80 % від НВ, щільність будови – 

1,2 г/см3 за умов внесення P45.  

У результаті регулювання рівнів вологості та щільності будови ґрунту 

виявлено їх вплив на параметри біомаси сортів досліджуваної культури за 

внесення фосфорних добрив (рис. 2). Встановлено, що щільність будови ґрунту 

на рівні 1,2 та 1,4 г/см3 в поєднанні з вологістю ґрунту на рівні 80 % від НВ 

сприяли отриманню максимального (4 г/посудину) біологічного урожаю 

інтенсивного сорту за умов внесення високої (Р90) дози фосфорних добрив. 

Іншу тенденцію встановлено для напівінтенсивного сорту ячменю ярого: 

максимальний біологічний урожай (4,3 г/посудину) отримано за високого (100 % 

від НВ) рівня вологості ґрунту Внесення фосфорних добрив для цього сорту 

виявилося малоефективним. За умов їх внесення в поєднанні з середнім 

значенням вологості і щільності будови ґрунту біологічний урожай, навіть, 

знижувався на 30 % порівняно до варіантів без удобрення, що, можна пояснити 

досить високим вмістом рухомих форм фосфору у досліджуваному ґрунті. 

 

а)  
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б)  

 – за середніх рівнів варіювання інших факторів (80 % від НВ; 1,2 г/см3; P45) 

 – за низьких рівнів варіювання інших факторів (80 % від НВ; 1,2 г/см3; без добрив) 

Рис. 2 Вплив вологості (Х1) та щільності будови (Х2) на біологічний урожай 

ячменю ярого за внесення фосфорних добрив (Х3): 
а) інтенсивний сорт Взірець, R2 = 0,94; 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток, R2 = 0,69. 

Вплив щільності будови та вологості ґрунту на параметри біомаси у 

досліджуваних сортів культури за умов внесення калійних добрив. 

Аналогічно до попередніх досліджень відмічено негативний вплив низького рівня 

зволоження та високого рівня щільності будови (60 % від НВ та 1,4 г/см3) на 

тривалість проростання ячменю ярого. Встановлено, що найбільший діаметр 

коренів рослин інтенсивного сорту (0,54 мм) сформувався за низького (1,0 г/см3) 

рівня ущільнення ґрунту, тоді як напівінтенсивного (0,43 мм) – за середнього 

(1,2 г/см3) рівня щільності будови. Загалом, ущільнення ґрунту до 1,4 г/см3 

спричинило зниження маси коренів на 44 та 48 % відповідно для інтенсивного та 

напівінтенсивного сортів та зменшення довжини коренів ячменю ярого на 23-

25 см – за низького (60 % від НВ) рівня вологості ґрунту і на 12-15 см – за його 

середнього (80 % від НВ) рівня порівняно з найменш ущільненими варіантами.  

Згідно даним лабораторно-модельних експериментів загальний біологічний 

урожай інтенсивного сорту на 58 % перевищував урожай напівінтенсивного сорту 

(рис. 3). Високий (100 % від НВ) рівень зволоження та середній (1,2 г/см3) рівень 

щільності будови ґрунту забезпечили максимальний біологічний урожай інтенсивного 

сорту (9,1 г/посудину). Максимальний біологічний урожай напівінтенсивного сорту 

(4,2 г/посудину) сформувався за середнього (80 % від НВ) рівня зволоження.  

 

а) 



11 
 

 
б)  

 – за середніх рівнів варіювання інших факторів (80 % від НВ; 1,2 г/см3; K45) 

 – за низьких рівнів варіювання інших факторів (80 % від НВ; 1,2 г/см3; без добрив) 

Рис. 3 Вплив вологості (Х1) та щільності будови (Х2) на біологічний 

урожай ячменю ярого за внесення калійних добрив (Х3): 
а) інтенсивний сорт Взірець, R2 = 0,85; 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток, R2 = 0,94. 

Підвищення ущільнення ґрунту до 1,4 г/см3 не призводило до суттєвого 

зменшення біологічного врожаю напівінтенсивного сорту, що, на нашу думку, 

пов’язано з кращою пристосованістю сортів цього типу до несприятливих умов 

вирощування, зокрема до нестачі вологи, підвищення температури, погіршення 

агрофізичних параметрів ґрунту. 

За середньої щільності будови (1,2 г/см3) та високого рівня зволоження 

(100 % від НВ) біологічний урожай досліджуваних сортів культури підвищувався 

на 30 % для інтенсивного та на 14 % для напівінтенсивного сортів ячменю за умов 

збільшення доз калійного добрива з K45 до K90. 

ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ БУДОВИ ОРНОГО ШАРУ ҐРУНТУ НА 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ІНТЕНСИВНОГО ТА НАПІВІНТЕНСИВНОГО 

СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

Вивчення впливу ущільнення ґрунту на біометричні показники та 

продуктивність ячменю ярого за умов застосування мінеральних добрив. За 

результатами польових дрібноділянкових дослідів встановлено, що за високої 

щільності будови (1,4 г/см3) спостерігалося запізнення появи сходів на три дні 

порівняно з низьким (1,0 г/см3) та середнім (1,2 г/см3) рівнем щільності будови 

ґрунту та уповільнення росту та розвитку рослин ячменю протягом вегетації. 

За середнього рівня щільності будови ґрунту сформовано найбільшу 

кількість продуктивних стебел – 1021 та 792 шт/м2 у інтенсивного та 

напівінтенсивного сорту за умов внесення N45P45K45 та отримано найвищі 

значення коефіцієнтів кущення рослин – 2,39 – за умов внесення N90P90K90 та 2,27 

– за умов внесення N45P45K45 для інтенсивного сорту і 1,94 – за умов внесення 

N90P90K90; 1,76 – за умов внесення N45P45K45 для напівінтенсивного сорту ячменю 

ярого.  

Математично-статистична обробка отриманих даних дозволила встановити 

кореляційну залежність між кількістю продуктивних стебел та урожайністю 

ячменю (r = 0,89 для інтенсивного сорту та r = 0,97 для напівінтенсивного сорту). 



12 
 

За результатами урожайних даних (рис. 4) встановлено, що висока 

(1,4 г/см3) щільність ґрунту порівняно з середнім (1,2 г/см3) її рівнем сприяє 

зниженню урожайності інтенсивного сорту на 23 %, напівінтенсивного – на 25 %; 

порівняно із розпушеним ґрунтом (1,0 г/см3), відповідно – на 5,5 % та 21 %. 

Відмічено, що за щільності будови ґрунту на рівні 1,2 г/см3 отримано 

найбільший урожай інтенсивного (73,5 ц/га) та напівінтенсивного (69 ц/га) сортів 

за умов внесення середніх доз мінеральних добрив (N45P45K45). За умов внесення 

високих (N90P90K90) доз мінеральних добрив урожайність інтенсивного та 

напівінтенсивного сортів підвищувалася на 2 та 8,5 ц/га відповідно порівняно з 

внесенням N45P45K45. За таких умов отримано найвищі показники урожайності у 

досліді: 75,0 ц/га – для інтенсивного сорту та 77,0 ц/га – для напівінтенсивного 

сорту. 

Таким чином, щільність будови ґрунту на рівні 1,2 г/см3 є оптимальною для 

отримання максимальної урожайності інтенсивного та напівінтенсивного сортів 

ячменю ярого за умов внесення високих доз мінеральних добрив (N90P90K90). 

 

 
 

а)       б) 

Рис. 4 Урожайність ячменю ярого залежно від щільності будови ґрунту та 

удобрення: 

У – урожайність зерна ячменю, ц/га;  

Х1 – щільність будови ґрунту, г/см3;  

Х2 – доза NPK, кг/га д.р. 
а) інтенсивний сорт Взірець, R2 = 0,85; 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток, R2 = 0,69. 

Вивчення впливу ущільнення ґрунту на біометричні показники та 

продуктивність ячменю ярого за умов післядії внесених мінеральних добрив.  
Встановлено, що за середнього (1,2 г/см3) рівня щільності будови ґрунту 

зафіксовано найбільшу кількість продуктивних стебел рослин: для інтенсивного 

сорту – 603 шт/м2 в умовах післядії N90P90K90, для напівінтенсивного сорту 

ячменю – 527 шт/м2 в умовах післядії N45P45K45. Найвище значення коефіцієнта 

кущіння інтенсивного сорту, яке становило 1,34 отримано за низького та 

середнього  рівня  ущільнення  ґрунту  в  умовах  післядії  N90P90K90.  



13 
 

Мінімальне його значення зафіксовано за умов вирощування ячменю за низького 

(1,0 г/см3) та високого (1,4 г/см3) рівня щільності будови ґрунту без внесення 

добрив. Коефіцієнт кущіння напівінтенсивного сорту коливався в межах від 1,02 

(за щільності будови на рівні 1,0 та 1,4 г/см3) до 1,17 (за середнього рівня 

щільності будови в умовах післядії N45P45K45). 

У досліді також чітко простежувався вплив щільності будови ґрунту на 

урожайність сортів ячменю ярого (рис. 5). Найбільший урожай ячменю ярого 

інтенсивного сорту (18,5 ц/га) отримано за щільності будови ґрунту на рівні 

1,2 г/см3 в умовах післядії N90P90K90. Найменший урожай (13,5 ц/га) сформувався 

на ущільненому ґрунті (1,4 г/см3) без застосування добрив. За вирощування 

напівінтенсивного сорту культури за середньої щільності будови ґрунту (1,2 г/см3) 

найбільшу продуктивність отримано за умов післядії як середніх, так і високих 

доз мінеральних добрив, де урожай зерна становив 23,5 ц/га. Підвищення 

ущільнення ґрунту з 1,2 до 1,4 г/см3 сприяло зниженню продуктивності 

інтенсивного сорту на 14 %, напівінтенсивного сорту – на 11 % на варіантах без 

добрив; на 27 та 43 % – за умов післядії N45P45K45; на 11 та 30 % – в умовах 

післядії N90P90K90 відповідно. 

 
а)       б) 

Рис. 5 Урожайність ячменю ярого залежно від щільності будови ґрунту за 

умов післядії мінеральних добрив (позначення У, Х1, Х2 наведено на рис. 4): 
а) інтенсивний сорт Взірець, R2 = 0,74; 

б) напівінтенсивний сорт Здобуток, R2 = 0,88. 

У дослідах не було розкрито повною мірою біологічний потенціал 

вирощуваних сортів ячменю у зв’язку з несприятливими погодними умови, що 

склалися під час проведення досліджень, зокрема, значного коливання 

температури повітря та посушливими умовами у період наливу зерна.  

ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ БУДОВИ ҐРУНТУ НА ЗАСВОЄННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 

ЖИВЛЕННЯ СОРТАМИ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

Особливості впливу щільності будови на поглинання, винос та використання 

поживних речовин ячменем ярим за умов внесення мінеральних добрив. 

Поглинання елементів живлення. За середнього (1,2 г/см3) рівня щільності будови 

ґрунту зафіксовано максимальний вміст елементів живлення в урожаї 

вирощуваних сортів ячменю незалежно від дози мінерального добрива. 
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Підвищення ущільнення ґрунту до 1,4 г/см3 супроводжувалося зниженням вмісту 

азоту на 4 та 7 %, фосфору – на 2 та 5 %, калію – на 2 та 7 % в зерні інтенсивного 

та напівінтенсивного сортів ячменю ярого відповідно.  

Винос елементів живлення. Встановлено, що рослини досліджуваних сортів 

ячменю незалежно від рівня ущільнення найбільше виносили з ґрунту калію 

порівняно з іншими елементами живлення. На всіх варіантах досліду за 

підвищення ущільнення ґрунту до рівня 1,4 г/см3 простежувалася тенденція 

зниження виносу кожного з елементів живлення для обох сортів досліджуваної 

культури. 

За вирощування інтенсивного сорту за середнього (1,2 г/см3) рівня 

ущільнення ґрунту на неудобрених варіантах винос азоту становив 96,7 кг/га, 

фосфору – 61,8 кг/га, калію – 145,5 кг/га. Надмірне ущільнення ґрунту (1,4 г/см3) 

обумовило зниження виносу елементів живлення: азоту – на 24 %, фосфору – на 

14 % та калію – на 30 % порівняно з середнім рівнем ущільнення ґрунту. 

За середнього рівня ущільнення ґрунту зафіксовано зростання виносу 

елементів живлення: азоту – до 131,5 кг/га, фосфору – до 83,0 кг/га, калію – до 

195,0 кг/га за умов внесення N45P45K45, що на 36,0; 34,5 та 34,0 % більше 

порівняно з варіантами без внесення добрив. За цього ж рівня щільності ґрунту 

спостерігалося зростання виносу азоту на 8 %, фосфору – на 24 % та калію – на 

44 % за умов внесення N90P90K90 порівняно з внесенням N45P45K45. 

За вирощування напівінтенсивного сорту на ґрунті зі щільністю будови 

1,2 г/см3 встановлено підвищення виносу азоту з 93,1 до 121,1 кг/га, фосфору з 

62,0 до 97,7 кг/га, та калію з 130,3 до 171,6 кг/га за умов внесення N45P45K45 

порівняно з неудобреними варіантами. В умовах застосування N90P90K90 

зафіксовано найвищі показники виносу елементів живлення: азоту – 170,4 кг/га, 

фосфору – 112,8 кг/га, калію – 248,3 кг/га. 

Засвоєння елементів живлення оцінено за величиною коефіцієнта 

використання елементів живлення з ґрунту (Кгрунту). Встановлено, що високий 

рівень ущільнення (1,4 г/см3) негативно впливав на використання рослинами 

ячменю ярого елементів живлення з ґрунту в умовах дії мінеральних добрив, 

значення відповідних коефіцієнтів знижувалося: азоту – на 4,0 % для 

інтенсивного та 2,0 % – для напівінтенсивного сортів; фосфору – на 3,4 та 4,7 %; 

калію – на 10,7 та 6,3 % відповідно, порівняно з вирощуванням культури за 

низького (1,0 г/см3) рівня ущільнення ґрунту (рис. 6).  

За середнього (1,2 г/см3) та низького (1,0 г/см3) рівня щільності будови 

ячмінь ярий максимально використовував елементи живлення з ґрунту: Кгрунту 

азоту становило 20,9 та 19,9 % для інтенсивного та напівінтенсивного сортів; 

фосфору – 9,1 та 9,3 % та калію – 22,1 та 17,2 % відповідно.  

Встановлено, що за умов внесення N90P90K90 спостерігалося збільшення 

Кгрунту елементів живлення майже в 2 рази порівняно з варіантами без добрив, 

проте майже не відрізнялося від варіантів із внесенням N45P45K45. Таким чином, за 

рахунок зниження дози мінеральних добрив з 90 до 45 кг/га д.р. можна досягти 

максимального засвоєння елементів живлення рослинами ячменю ярого шляхом 

регулювання щільності будови ґрунту під час посіву культури. 
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Рис. 6 Вплив ущільнення на коефіцієнт використання основних елементів 

живлення ячменем з грунту за умов його удобрення: 

а – без добрив; 

б – N45P45K45; 

в – N90P90K90. 

Особливості впливу щільності будови на поглинання, винос та 

використання поживних речовин ячменем ярим за умов післядії мінеральних 

добрив. Поглинання елементів живлення. Посилення впливу фактору щільності 

будови ґрунту на вміст елементів живлення в урожаї досліджуваних сортів 

спостерігалося і в умовах післядії мінеральних добрив: зі збільшенням щільності 

будови ґрунту від 1,0 до 1,4 г/см3 зафіксовано зниження вмісту азоту на 0,12 та 

0,17 % для інтенсивного та напівінтенсивного сортів, фосфору – на 0,03 % та 

калію – на 0,02 та 0,03 % відповідно. 

Винос елементів живлення. Надмірне ущільнення ґрунту на рівні 1,4 г/см3 

зумовило зниження виносу елементів живлення інтенсивним сортом ячменю: 

азоту – на 49 кг/га, фосфору на 40,7 кг/га, калію 32,3 кг/га порівняно із середнім 

(1,2 г/см3) рівнем щільності будови в умовах післядії N45P45K45. З підвищенням 

щільності будови ґрунту до 1,4 г/см3 в умовах післядії N90P90K90  винос азоту, 

фосфору та калію знижувався на 57; 29,4 та 17,3 кг/га відповідно.  

За вирощування напівінтенсивного сорту найбільший винос елементів 

живлення відмічено за середнього (1,2 г/см3) рівня ущільнення: азоту – 45,9 кг/га 

в умовах післядії N90P90K90, фосфору – 42,5 кг/га та калію – 15,2 кг/га в умовах 

післядії N45P45K45. 

Засвоєння елементів живлення. Встановлено, що за середнього рівня 

щільності будови ґрунту (1,2 г/см3) за вирощування інтенсивного сорту 

відбувалося максимальне засвоєння елементів живлення: Кгрунту азоту становило 

10,9 % – на неудобрених варіантах, 9,6 % – в умовах післядії N45P45K45, 10,7 % – за 

умов післядії N90P90K90; Кгрунту фосфору – 3,9; 3,8 та 3,5 %, Кгрунту калію – 7,2; 7,0 

та 7,9 %відповідно (рис. 7).  
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За вирощування напівінтенсивного сорту максимальне засвоєння елементів 

живлення також відбувалося за середнього рівня щільності ґрунту і становило: 

Кгрунту азоту – 8,9 % (в умовах післядії N45P45K45) та 9,9 % (за умов післядії 

N90P90K90); Кгрунту фосфору – 5,2  та 4,8 %; Кгрунту калію – 1,9 та 2,0 % відповідно. 

 
Рис. 7 Вплив ущільнення на коефіцієнт використання основних елементів 

живлення ячменем з грунту в умовах післядії добрив: 

а – без добрив; 

б – післядія N45P45K45; 

в – післядія N90P90K90. 

За високого (1,4 г/см3) рівня щільності будови, порівняно з його середнім 

значенням (1,2 г/см3) використання елементів живлення з ґрунту знижувалося, що 

сприяло зменшенню продуктивності досліджуваних сортів ячменю ярого. 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ЩІЛЬНОСТІ БУДОВИ 

ҐРУНТУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

Розрахунки економічної ефективності оптимізації щільності будови ґрунту 

за вирощування сортів ячменю ярого проведено за умовним додатковим 

прибутком, визначеним за різницею між додатковим доходом та додатковими 

витратами на виробництво продукції, які включали в себе витрати на посівний 

матеріал, добрива та їх внесення, збирання урожаю. 

Результати розрахунків свідчать про те, що вирощування даної культури за 

середнього рівня щільності будови ґрунту (1,2 г/см3) здатне забезпечити 

отримання максимального прибутку, який становив в середньому за період 

досліджень 119,9 USD/га для інтенсивного сорту і 79,8 USD/га для 

напівінтенсивного сорту за умов внесення N45P45K45. За умов внесення високих 

доз мінеральних добрив (N90P90K90) відбувалося зниження прибутку до 82,7 і 

79,0 USD/га відповідно для інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю 

порівняно з внесенням середніх доз добрив, оскільки витрати на покупку і 

внесення високих доз добрив є вищими. За вирощування культури на 

переущільненому ґрунті (1,4 г/см3) прибавка врожайності порівняно з контролем є 

найнижчою, що може призвести до збитків. 
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ВИСНОВКИ  

У дисертаційній роботі вирішено питання із агрофізичного забезпечення 

підвищення врожайності різних за інтенсивністю сортів ячменю ярого на 

прикладі чорнозему типового глибокого малогумусного глибокоскипаючого 

важкосуглинкового на лесовидному суглинку Лівобережної частини Лісостепу 

України шляхом регулювання основних агрофізичних властивостей його орного 

шару – вологості та щільності будови в умовах внесення мінеральних добрив. На 

основі аналізу отриманих результатів зроблено наступні висновки: 

1. Виявлено, що щільність будови ґрунту на рівні 1,4 г/см3 та низький рівень 

зволоження ґрунту (60 % від НВ) призводить до уповільнення та нерівномірності 

проростання рослин ячменю, зменшення довжини та діаметру їх коренів, а також 

зниження загальної біомаси (біологічного урожаю) сортів ячменю ярого. 

2. Встановлено залежність між рівнями вологості та щільності будови 

орного шару чорнозему типового важкосуглинкового та урожайністю сортів 

ячменю ярого шляхом кореляційно-регресійного аналізу експериментальних 

даних (для інтенсивного сорту R2 = 0,60-0,94, для напівінтенсивного сорту – 

R2 = 0,69-0,94). Через моделювання визначено, що за середнього рівня щільності 

будови (1,2 г/см3) та високого рівня зволоження ґрунту (100 % від НВ) 

сформовано максимальну біомасу за вирощування інтенсивного сорту, для 

напівінтенсивного сорту – за середнього рівня зволоження ґрунту (80 % від НВ). 

Для інтенсивного сорту ефективнішим виявилося внесення високих доз азотних 

добрив (N90), тоді як для напівінтенсивного сорту – середніх доз (N45). Високі дози 

фосфорних добрив доцільніше використовувати під інтенсивні сорти культури, 

внесення фосфорних добрив під напівінтенсивні сорти не є ефективним. 

Продуктивність культури підвищується зі зростанням дози внесення з К45 до К90 

для обох досліджених сортів ячменю. 

3. За вирощування ячменю за умов надмірного ущільнення (1,4 г/см3) 

порівняно із середньою щільність будови (1,2 г/см3) відмічено зниження 

урожайності інтенсивного сорту на 23 %, напівінтенсивного – на 25 %, відповідно 

на 5,5 та 21 % – порівняно з щільністю будови 1,0 г/см3. 

4. За середнього (1,2 г/см3) рівня щільності будови ґрунту зафіксовано 

максимальний вміст елементів живлення в урожаї вирощуваних сортів ячменю 

незалежно від доз мінеральних добрив. Підвищення ущільнення ґрунту 

супроводжувалося зниженням вмісту азоту на 4 (для інтенсивного сорту) та на 

7 % (напівінтенсивного сорту); фосфору – на 2 та 5 %; калію – на 2 та 7 % 

відповідно. Винос елементів живлення підвищувався зі зростанням внесених доз 

мінеральних добрив, але за умов підвищення ущільнення ґрунту від 1,2 до 

1,4 г/см3 простежувалася загальна тенденція до зниження виносу NPK рослинами 

з ґрунту. 

5. За високого (1,4 г/см3) рівня ущільнення ґрунту відмічено уповільнення 

поглинання елементів живлення рослинами, що відображалося на зниженні значень 

коефіцієнта використання їх з ґрунту: азоту на 4,0 % – для інтенсивного та на 

2,0 % – для напівінтенсивного сортів; фосфору – на 3,4 та 4,7 %; калію – на 10,7 та 

6,3 % відповідно, порівняно з низьким (1,0 г/см3) рівнем ущільнення ґрунту. 
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Середній та низький рівні ущільнення ґрунту сприяли максимальному 

використанню азоту для інтенсивного сорту – 20,9 %, напівінтенсивного – 19,9 %; 

фосфору – 9,1 та 9,3 %; та калію – 22,1 та 17,2 % відповідно. 

6. Зі збільшенням рівня ущільнення ґрунту до 1,4 г/см3 відмічено тенденцію 

до зниження продуктивності інтенсивного сорту на 14 % на варіантах без добрив; 

на 27 % – в умовах післядії N45P45K45; на 11 % – за умов післядії N90P90K90 

порівняно з середнім рівнем ущільнення ґрунту. 

7. Виявлено негативний вплив високої щільності будови ґрунту на 

поглинання елементів живлення рослинами порівняно із середньою щільністю в 

умовах післядії мінеральних добрив. Вміст азоту в зерні ячменю знижувався на 

0,28 та 0,17 % залежно від сорту; фосфору – на 0,11 та 0,03 %; калію – на 0,03 та 

0,01 % відповідно для інтенсивного та напівінтенсивного сортів вирощуваної 

культури.  

8. Встановлено, за середнього рівня щільності будови ґрунту за 

вирощування інтенсивного сорту було зафіксовано найбільший коефіцієнт 

використання азоту (10,9 % – на неудобрених варіантах; 9,6 % – за умов післядії 

N45P45K45; 10,7 % – в умовах післядії N90P90K90), фосфору (відповідно 3,9; 3,8 та 

3,5 %). За вирощування напівінтенсивного сорту максимальне значення 

використання азоту в умовах післядії N45P45K45 – 8,9 %, на фоні післядії N90P90K90 

– 9,9 %. 

9. Відзначено, що створення оптимальної щільності будови чорнозему 

типового на рівні 1,2 г/см3 при посіві ячменю ярого здатне забезпечити отримання 

максимального прибутку, який становить в середньому за період досліджень 

119,9 USD/га (для інтенсивного сорту) і 79,8 USD/га (для напівінтенсивного 

сорту) за внесення N45P45K45.  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Сучасним землекористувачам, сільгоспвиробникам різних форм 

господарювання для забезпечення високої урожайності ячменю ярого 

рекомендовано: 

-  під час проведення передпосівного обробітку на чорноземі типовому 

глибокому малогумусному глибокоскипаючому важкосуглинкового 

гранулометричного складу Лівобережної частини Лісостепу України створювати 

прошарок зі щільністю будови на рівні 1,0-1,2 г/см3 (наприклад, за допомогою 

роторного культиватора ПРСМ-5), а також вносити мінеральні добрива у дозах 

N45, P45 та K45, що забезпечуватиме збільшення урожайності різних за 

інтенсивністю сортів культури з одночасною мінімізацією витрат на її 

вирощування та сприятиме отриманню максимального прибутку; 

- враховувати сортові особливості ячменю ярого, зокрема пристосованість 

напівінтенсивних сортів до несприятливих кліматичних та агрофізичних умов 

вирощування порівняно з інтенсивними сортами, що надасть можливість 

отримати стабільні врожаї культури в умовах нестачі вологи та підвищення 

температур, спричинених сучасними змінами клімату; 
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- враховувати, що за рахунок регулювання щільності будови ґрунту та 

зменшення норми мінеральних добрив (з N90P90K90 до N45P45K45) можна досягти 

збільшення інтенсивності засвоєння основних елементів живлення рослинами 

ячменю ярого з ґрунту, що надасть можливість зменшити техногенне 

навантаження на навколишнє середовище, сприятиме ресурсозбереженню та 

скороченню витрат на виробництво сільськогосподарської продукції. 
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АНОТАЦІЯ  

Уваренко К.Ю. Вплив щільності будови та вологості орного шару 

чорнозему типового важкосуглинкового на продуктивність ячменю ярого. – 

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика». – 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського» НААН, Харків, 2020. 

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуальних питань із 

агрофізичного забезпечення підвищення продуктивності інтенсивного та 

напівінтенсивного сортів ячменю ярого шляхом регулювання параметрів 

щільності будови та вологості орного шару чорнозему типового глибокого 

малогумусного глибокоскипаючого важкосуглинкового, визначення їхнього впливу 

на засвоєння елементів живлення дослідною культурою та її врожайність за 

внесення мінеральних добрив.  

На основі моделювання агрофізичних параметрів орного шару ґрунту під 

час посіву ячменю ярого встановлено, що щільність і вологість ґрунту на рівні 

1,2 г/см3 та 80 % від найменшої вологоємності (НВ) сприяли своєчасній появі 

сходів, поліпшенню продуктивності кореневої системи і підвищенні біологічного 

врожаю (біомаси) сортів досліджуваної культури порівняно з ущільненим ґрунтом 

(1,4 г/см3). 
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Виявлено, що оптимальні значення щільності будови та вологості ґрунту 

для забезпечення максимальної врожайності інтенсивного сорту становлять 

1,2 г/см3 та 100 % від НВ (за умов внесення 90 кг/га діючої речовини азотних, 

фосфорних та калійних добрив), напівінтенсивного сорту – 1,2 г/см3 та 80 % від 

НВ (за умов внесення 45 кг/га д.р. азотних та фосфорних добрив та 90 кг/га д.р. 

калійних добрив). 

За високого рівня щільності будови ґрунту (1,4 г/см3) порівняно з середнім 

рівнем (1,2 г/см3) відмічено зниження урожайності ячменя ярого: інтенсивного 

сорту – на 23 %, напівінтенсивного – на 25 %, порівняно з низьким (1,0 г/см3) 

рівнем щільності будови ґрунту – відповідно на 5,5 % та 21 % в умовах дії 

мінеральних добрив. 

Вирощування культури за середнього (1,2 г/см3) рівня ущільнення ґрунту 

сприяло отриманню максимальної продуктивності вирощуваної культури в 

умовах післядії мінеральних добрив. Підвищення ущільнення ґрунту з 1,2 до 

1,4 г/см3 сприяло зниженню продуктивності інтенсивного сорту на 14 %, 

напівінтенсивного сорту – на 11 % на варіантах без добрив; на 27 та 43 % – за 

умов післядії N45P45K45; на 11 та 30 % – в умовах післядії N90P90K90 відповідно. 

За високого (1,4 г/см3) рівня ущільнення відмічено зниження використання 

елементів живлення з ґрунту: азоту на 4,0 % – для інтенсивного та 2,0 % – для 

напівінтенсивного сортів; фосфору – на 3,4 % та 4,7 %; калію – на 10,7 % та 6,3 % 

відповідно, порівняно з низьким рівнем ущільнення ґрунту. На фоні післядії 

мінеральних добрив спостерігалося посилення впливу щільності будови ґрунту, 

що знайшло відображення у зниженні поглинання елементів живлення 

рослинами.  

Удосконалено елементи технології вирощування різних за інтенсивністю 

сортів ячменю ярого шляхом створення оптимальної (на рівні 1,2 г/см3) щільності 

будови орного шару під час проведення передпосівного обробітку ґрунту та 

визначено економічно обґрунтовану дозу мінеральних добрив, що дало змогу 

отримати максимальний прибуток у розмірі 119,9 USD/га для інтенсивного сорту і 

79,8 USD/га для напівінтенсивного сорту за умов внесення N45P45K45. 

Ключові слова: вологість, мінеральні добрива, продуктивність, чорнозем 

типовий важкосуглинковий, щільність будови, ячмінь ярий. 

АННОТАЦИЯ 

Уваренко Е.Ю. Влияние плотности сложения и влажности пахотного 

слоя чернозема типичного тяжелосуглинистого на продуктивность ячменя 

ярового. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.03 – «Агропочвоведение и агрофизика». – 

Национальный научный центр «Институт почвоведения и агрохимии имени 

А.Н. Соколовского», Харьков, 2020. 

Диссертационная работа посвящена решению актуальных вопросов по 

агрофизическому обеспечению повышения производительности интенсивного и 

полуинтенсивного сортов ячменя ярового путем регулирования параметров 
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плотности сложения и влажности пахотного слоя чернозема типичного мощного 

малогумусного глубоковскипающего тяжелосуглинистого, определение их 

влияния на усвоение элементов питания исследуемой культурой и ее урожайность 

в условиях внесения минеральных удобрений. 

На основе моделирования агрофизических параметров пахотного слоя 

почвы при посеве ячменя ярового установлено, что плотность и влажность почвы 

на уровне 1,2 г/см3 и 80 % от НВ способствовали быстрому и равномерному 

появлению всходов, улучшению производительности корневой системы и 

повышению биологического урожая (биомассы) сортов исследуемой культуры.  

Установлено, что оптимальные значения плотности сложения и влажности 

почвы для обеспечения максимальной урожайности интенсивного сорта 

составляют 1,2 г/см3 и 100 % от НВ (при условии внесения 90 кг/га д.в. азотных, 

фосфорных и калийных удобрений), полуинтенсивного сорта – 1,2 г/см3 и 80 % от 

НВ (при условии внесения 45 кг/га д.в. азотных и фосфорных удобрений и 

90 кг/га д.в. калийных удобрений). 

При высоком уровне плотности сложения почвы (1,4 г/см3) по сравнению со 

средним уровнем (1,2 г/см3) отмечено снижение урожайности ячменя ярового: 

интенсивного сорта – на 23 %, полуинтенсивного – на 25 % по сравнению с 

низким (1,0 г/см3) уровнем плотности сложения почвы – соответственно на 5,5 % 

и 21 % в условиях действия минеральных удобрений. 

Выращивание культуры при среднем (1,2 г/см3) уровне уплотнения почвы 

способствовало получению максимальной продуктивности выращиваемой 

культуры в условиях последействия минеральных удобрений. Повышение 

уплотнения почвы с 1,2 до 1,4 г/см3 способствовало снижению продуктивности 

интенсивного сорта на 14 %, полуинтенсивного сорта - на 11 % без удобрений; на 

27 и 43 % – в условиях последействия N45P45K45; на 11 и 30 % – в условиях 

последействия N90P90K90 соответственно. 

При высоком (1,4 г/см3) уровне уплотнения отмечено снижение 

использования элементов питания из почвы: азота на 4,0 % – для интенсивного и 

2,0 % – для полуинтенсивного сортов; фосфора – на 3,4 % и 4,7 %; калия – на 

10,7 % и 6,3 % соответственно по сравнению с низким уровнем уплотнения 

почвы. На фоне последействия минеральных удобрений наблюдалось усиление 

влияния плотности сложения почвы, что отображалось в снижении поглощения 

элементов питания растениями. 

Установлено, что за счет регулирования плотности сложения почвы и 

уменьшения дозы минеральных удобрений (с N90P90K90 до N45P45K45) можно 

добиться увеличения интенсивности усвоения основных элементов питания 

растениями ячменя ярового из почвы, что позволит уменьшить техногенную 

нагрузку на окружающую среду, способствовать ресурсосбережению и 

сокращению затрат на производство сельскохозяйственной продукции.  

Усовершенствованы элементы технологии выращивания различных по 

интенсивности сортов ячменя ярового путем создания оптимальной (на уровне 

1,2 г/см3) плотности сложения пахотного слоя во время проведении предпосевной 

обработки почвы и определена экономически обоснованная доза минеральных 
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удобрений, что позволило получить максимальную прибыль в размере 

119,9 USD/га для интенсивного сорта и 79,8 USD/га для полуинтенсивного сорта 

при условии внесения N45P45K45. 

Ключевые слова: влажность, минеральные удобрения, продуктивность, 

чернозем типичный тяжелосуглинистый, плотность сложения, ячмень яровой. 

SUMMARY  

Uvarenko K.Yu. Іnfluence of the soil density and soil humidity of the arable 

layer of typical heavy loam soil on the productivity of spring barley– Qualifying 

scientific work as a manuscript. 

Thesis for Candidate’s a degree in agricultural sciences, specialty 06.01.03 

“Agricultural Soil Science and Аgrophysics”. – National Scientific Center “Institute for 

Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky” of NAAS, 

Kharkiv, 2020. 

The dissertation is devoted to solving actual issues of agrophysical support for 

increase the productivity of intensive and semi – intensive sorts of spring barley by 

regulate the parameters of density and moisture of the arable layer of typical heavy-

loam chernozem, determining their influence on nutrient uptake by experimental crop 

and its yield. 

Based on the modeling of agrophysical parameters of the arable layer of soil 

during the sowing of spring barley, it was found that the soil density and moisture at 

1.2 g/cm3 and 80 % of the field soil water capacity (S.W.C.) contributed to the timely 

emergence of seedlings, improved root system productivity and biological yield sorts of 

the crop compared to compacted soil (1.4 g/cm3). 

It was found that the optimal soil density and soil moisture to provide maximum 

yield of intensive sort are 1.2 g/cm3 and 100 % of S.W.C. (under conditions by 

application 90 kg/ha of active substance (a.s.) nitrogen, phosphorus and potassium 

fertilizers), semi-intensive sort – 1.2 g/cm3 and 80 % of HB (under conditions by 

application 45 kg/ha of nitrogen and phosphorus fertilizers and 90 kg/ha of potassium 

fertilizers). 

The yield of spring barley there was decrease: intensive sort – by 23 %, semi-

intensive – by 25 %, compared with low (1.0 g/cm3) level of soil density – by 5.5 % and 

21 % at a high level of soil density (1.4 g/cm3) compared to the average level 

(1.2 g/cm3) under the conditions by application mineral fertilizers. 

Growing the crop at an average (1.2 g/cm3) level of soil compaction contributed 

to obtaining the maximum productivity of the cultivated crop in the aftereffect of 

mineral fertilizers. Increasing soil compaction from 1.2 to 1.4 g/cm3 reduced the 

productivity of intensive sort by 14 %, semi-intensive sort - by 11 % by without 

fertilizers; by 27 and 43 % – under the conditions of the aftereffect of N45P45K45; by 11 

and 30 % – in the aftereffect of N90P90K90, respectively. 

There was decrease the use of nutrients from the soil: nitrogen by 4.0 % – for 

intensive and 2.0 % – for semi-intensive sort; phosphorus - by 3.4 % and 4.7 %; 

potassium - by 10.7 % and 6.3 %, respectively, compared with a low level of soil 

compaction at a high (1.4 g/cm3) level of compaction.  
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The intensification of the influence of soil density was observed under the 

conditions of the aftereffect by the application of mineral fertilizers, which was 

determined in the decrease in the absorption of nutrients by plants. 

There were improved the elements of the technology of growing different sorts of 

spring barley by creating the optimal (1.2 g/cm3) density of the arable layer during pre-

sowing tillage and determined the economically justified dose of mineral fertilizers, 

which allowed to obtain maximum profit: 119.9 USD/ha (for intensive sort) and 

79.8 USD/ha (for semi-intensive sort) under conditions by the application N45P45K45. 

Key words: soil moisture content, mineral fertilizers, productivity, typical heavy-

loamy chernozem, soil bulk density, spring barley. 


