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АНОТАЦIЯ 

Гриценко Г. В. Формування  продуктивностi  ярого ячменю в 

Днiпропетровськiй  областi пiд впливом змiни клiмату.  

Актуальнiсть обраної теми зумовлена тим, що для отримання сталих i 

високих урожаїв будь-якої сiльськогосподарської культури, зокрема ярого 

ячменю, необхiдне детальне вивчення агроклiматичних умов її вирощування 

на дослiджуванiй територiї з метою рацiонального використання цих умов i 

найбiльш оптимального розмiщення посiвiв. Особливого значення набуває 

вирiшення цього питання у зв’язку зi змiнами клiмату на планетi. 

Метою даного дослiдження є оцiнка впливу змiн клiмату на 

агроклiматичнi ресурсiв стосовно умов формування продуктивностi ярого 

ячменю на прикладi Днiпропетровської областi: 

Для досягнення поставленої мети необхiдно було вирiшити наступнi 

завдання: 

- дати кiлькiсну оцiнку впливу агрометеорологiчних умов на темпи 

розвитку рослин i формування стеблостою; 

- адаптувати i модифiкувати стосовно до культури ярого ячменю модель 

оцiнки агроклiматичних ресурсiв; 

- оцiнити вплив агроклiматичних умов на динамiку формування 

приростiв рiзних рiвнiв агроекологiчної врожайностi;  

- оцiнити просторово-часову мiнливiсть врожайностi ярого ячменю в 

Днiпропетровськiй областi; 

Об'єкт дослiдження - агроклiматичнi умови формування урожайностi 

ярого ячменю в умовах змiни клiмату. 

Предмет дослiдження - оцiнка впливу агроклiматичних умов на 

урожайнiсть ярого ячменю в Днiпропетровськiй областi. 

Методи дослiдження - методи математичного моделювання 

продуцiйного процесу рослин, статистичнi та ймовiрнiснi методи. 

Вперше: встановленi закономiрностi впливу змiн клiмату на 

агроклiматичi умови вирощування ярого ячменю та їх продуктивнiсть. 

Отриманi результати можуть бути використанi при виконаннi 

комплексної оцiнки агроклiматичних ресурсiв стосовно вирощування ярого 

ячменю та оптимiзацiї розмiщення посiвних площ. 

Робота складається iз вступу, 5 роздiлiв, висновкiв та перелiку посилань. 

Повний обсяг роботи становить 92 сторiнок, 16 рисункiв, 8 таблиць, список 

використаних лiтературних джерел мiстить 38 найменувань. 

КЛЮЧОВI СЛОВА: змiна клiмату, агрометеорологiчнi  умови,  

температура повiтря, опади,  ярий ячмiнь, базова модель, площа листя,  

урожай.  



 
 

 

SUMMARY 

Grytsenko G.V. Formation of productivity of spring barley in 

Dnipropetrovsk region under the influence of climate change. 

The actuality of the chosen topic is due to the fact that in order to obtain 

stable and high yields of any agricultural crop, including spring barley, an in-depth 

detailed study of the agroclimatic conditions of its cultivation in the investigated 

area is necessary in order to leverage the rational use of these conditions and the 

most optimal placement of the crops. The solution of this task is especially 

important because of climate changes on the planet. 

The purpose of this research is to evaluate the influence of climate change 

on agro-climatic resources in relation to conditions of the formation of productivity 

of spring barley based on the example of Dnipropetrovsk region. 

To achieve this goal, it was necessary to solve the following tasks: 

- to provide a quantitative assessment of the influence of agrometeorological 

conditions on the rate of development of plants and formation of stubbestose; 

- to adapt and modify the model of evaluation of agro-climatic resources in 

relation to the spring barley culture; 

- to evaluate the influence of agroclimatic conditions on the dynamics of the 

formation of increments of different levels of agro-ecological yield; 

- to estimate the spatial-temporal variability of the yield of spring barley in 

Dnipropetrovs'k region; 

The object of the research:  agroclimatic conditions of the formation of yield 

of spring barley during climate change. 

The subject of the study is an assessment of the influence of agroclimatic 

conditions on the yield of spring barley in Dnipropetrovs'k region. 

Methods of research - methods of mathematical modeling of production 

process of plants, statistical and probabilistic methods. 

For the first time: consistent patterns of influence of climate changes on 

agro-climatic conditions for the growth of spring barley and their productivity have 

been established. 

The obtained results can be used in carrying out a comprehensive evaluation 

of agro-climatic resources in relation to the growth of spring barley and 

optimization of the placement of space. 

The work consists of the introduction, 5 chapters, conclusions and the list of 

references. The full volume of work is 92 pages, 16 figures, 8 tables, list of used 

literary sources contains 38 titles. 

KEY WORDS: climate change, agrometeorological conditions, air 

temperature, precipitation, spring barley, base model, leaf area, crop. 
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ВСТУП 

 

 

Клiмат суттєво впливає на формування врожаю сiльськогосподарських 

культур. Вiн значною мiрою визначає середнiй рiвень врожайностi, її 

мiжрiчну мiнливiсть i просторову структуру. 

Щорiчно через глобальне потеплiння у свiтi втрачається понад 1 млн. 

сiльськогосподарських угiдь. Зокрема, Україна за 40 рокiв втратить 12-14 % 

таких земель. За той же час Євросоюз - майже 30 % орних площ. Виходячи з 

цих двох критерiїв, експерти Української аграрної конфедерацiї зробили 

висновок, що Україна в 2050 роцi буде забезпечувати експорт не менш як 

45 млн т зерна, що становитиме приблизно 15 % свiтового експорту. Тому 

проблема оцiнки впливу очiкуваних змiн клiмату на агроклiматичнi умови 

вирощування, продуктивнiсть та валовi збори зерна головної зернової 

культури України є дуже актуальною [7].  

Ефективне управлiння сiльськогосподарським виробництвом неможливе 

без аналiзу ходу чинникiв, вiд яких залежить його дiяльнiсть. У 

сiльськогосподарському виробництвi найбiльш впливовими на розвиток та 

урожай культур є метеорологiчнi умови. Вони в бiльшiй мiрi обумовлюють 

продуктивнiсть усiх сiльськогосподарських культур, у тому числi i зернових. 

Ярi зерновi культури за величиною посiвних площ на територiї СНД 

посiдають перше мiсце. Це - яра пшениця, ярий ячмiнь, овес, кукурудза, 

гречка, просо та iншi. Найбiльш поширенi посiви раннiх ярих культур у 

районах з родючими чорноземними та каштановими ґрунтами, але з рiзко 

континентальним клiматом i великою повторюванiстю посух та суховiїв. 

Недостатнє та нестiйке зволоження є головною причиною значних щорiчних 

коливань урожайностi [9].  

Спецiалiсти присвячують багато уваги вивченню динамiки врожаїв, 

впливу основних агрометеорологiчних факторiв i показникiв на стан рослин. 

Дослiдженнями встановлено, що продуктивнiсть зернових культур 
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коливається синхронно з коливаннями агрометеорологiчних умов їх 

вирощування. Врожайнiсть зернових має тенденцiю до зростання з часом, але 

темпи зростання рiзнi у рiзних культур та в рiзних регiонах. Збiльшення 

врожайностi з часом обумовлено пiдвищенням культури землеробства 

(особливостей системи землеробства, використання добрив, засобiв 

обробiтку ґрунту, засобiв боротьби зi шкiдниками, мелiорацiї тощо), 

виведенням нових сортiв. 

Метою магiстерської квалiфiкацiйної роботи було вивчення впливу 

агрометеорологiчних умов на продуктивнiсть ярого ячменю, оцiнки 

агроклiматичних ресурсiв Днiпропетровської областi при вирощуванi цiєї 

культури. 

Для досягнення поставленої мети необхiдно вирiшити наступнi 

завдання: – експериментально вивчити вплив агрометеорологiчних умов на 

продуктивнiсть ярого ячменю; 

–  дати кiлькiсну оцiнку впливу агрометеорологiчних умов на темпи 

розвитку рослин; 

–  оцiнити просторово-часову мiнливiсть урожайностi ярого ячменю; 

–  адаптувати та модифiкувати до культури ярого ячменю модель оцiнки 

агроклiматичних ресурсiв; 

–  оцiнити вплив агроклiматичних умов на динамiку приростiв рiзних 

рiвнiв агроекологiчної урожайностi; 

–  виконати комплексну оцiнку агроклiматичних умов та 

агроклiматичного районування Днiпропетровської областi щодо культури 

ярого ячменю. 

Для виконання дослiдженнi використовувались матерiали спостережень 

за перiод з 1988 по 2005 роки за врожайнiстю ярого ячменю, фенологiчнi та 

метеорологiчнi спостереження по станцiях Днiпропетровської областi та данi 

за сценарiєм MPI-M-REМO змiни клiмату. 
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1 ФIЗИКО-ГЕОГРАФIЧНА ТА  АГРОКЛIМАТИЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТI 

 

 

Днiпропетровська область розташована у пiвденно-схiднiй частинi 

України, мiж 4912 i 4728 пiвнiчної широти та 33 i 37 схiдної довготи. 

Протяжнiсть територiї iз заходу на схiд становить 270 км, з пiвночi на 

пiвдень –  200 км. Загальна площа областi дорiвнює 31,9 тис. км
2
, що складає 

5,3 % територiї країни.  На пiвночi Днiпропетровська область межує з 

Полтавською i Харкiвською областями, на сходi – з Донецькою, на заходi – з 

Миколаївською i Кiровоградською,  на пiвднi – iз Херсонською та 

Запорiзькою областями. Днiпропетровська область розташована в басейнi  

середньої i  нижньої  течiї  Днiпра (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Карта схема розташування гiдрометеорологiчних станцiй на 

територiї Днiпропетровської областi 
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Геологiчна будова. Основу геологiчної будови Днiпропетровської областi 

складають два великих геоструктурних утворення: Український кристалiчний 

щит i Днiпровсько-Донецька западина. Межа мiж Українським кристалiчним 

щитом i Днiпровсько-Донецькою западиною проходить спочатку по долинi р. 

Днiпро, потiм – р. Самари. Майже вся правобережна частина областi i 

пiвдень лiвобережжя вiдносяться до Українського кристалiчного щита. З 

пiвденного заходу в межi областi заходить Причорноморська низовина [3, 4]. 

Рельєф. Рельєф Днiпропетровської областi рiвнинний, сильно порiзаний 

долинами р. Днiпро, її притокiв, ярами та балками. Загальнi риси будови 

рельєфу Днiпропетровської областi визначаються особливостями геологiчної 

будови. Українському кристалiчному щиту вiдповiдає велика 

геоморфологiчна область – Приднiпровська височина, Днiпровсько-

Донецькiй западинi – Приднiпровська низовина, i Причорноморськiй 

западинi – Причорноморська низовина.  

Приднiпровська височина, її пiвденнi вiдроги займають майже всю 

правобережну частину областi, вклинюється на територiю областi з 

пiвнiчного заходу паралельно течiї р. Днiпро. Височина є вододiлом i мiсцем 

зародження численних малих i середнiх рiчок. Приднiпровська низовина 

заходить в межi областi в напрямку з пiвночi на пiвденний схiд i  займає 

долини i межирiччя рiк Орiль i Самара. На пiвденному сходi поверхня 

поступово пiдвищується, тут починаються вiдроги Донецького кряжу i 

Приазовської височини, звiдки витiкають  рiчки Самара, Вовча i бiльшiсть їх 

приток. На пiвденному заходi областi, в межах Широкiвського i 

Апостолiвського районiв, розташована Причорноморська низовина.  

Рельєф характеризується широкими плоскими межирiччями, 

неглибокими, пологими долинами рiк i балок. На територiї низовини по 

широких межирiччях мають розповсюдження подовi форми рельєфу – 

широкi безстiчнi зниження, якi перiодично заповнюються талими водами. 
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Густота рiчкової мережi в межах областi коливається вiд 0,18 км/км
2
 до 

0,32 км/км
2
 на рiзних дiлянках, в середньому 0,24 км/км

2
. Густота яружно-

балкової i рiчкової мережi перевищує 1,50 км/км
2
. 

Значний рельєфоутворюючий вплив в межах областi здiйснюють 

водосховища Днiпровського каскаду. Вздовж берегiв поширенi зсувнi форми 

рельєфу. Одним iз суттєвих факторiв сучасного рельєфоутворення є 

антропогенний вплив, розвиток гiрничорудної промисловостi, утворення 

техногенних форм рельєфу – кар’єрiв, вiдвалiв гiрських порiд тощо. 

Гiдрографiя. У Днiпропетровськiй областi нараховується близько 340 

рiчок i балок (якi належать до категорiї рiчок) довжиною бiльше 10 км. З них 

74 рiчки мають довжину бiльше 25 км i 266 – довжину вiд 10 до 25 км. 

Сумарна довжина всiх рiчок на територiї областi становить понад 7 тис. км.  

Вся територiя Днiпропетровської областi вiдноситься до басейну Днiпра. 

Головна водна артерiя – р. Днiпро перетинає область з пiвночi на пiвдень, 

потiм протiкає вздовж пiвденної межi областi зi сходу на захiд. Протяжнiсть 

Днiпра в межах областi −261 км, площа водозбору – 31925 км
2
. Головнi 

притоки Днiпра: лiвобережнi – Орiль, Самара з Вовчою, Кiльчень; 

правобережнi – Мокра Сура, Базавлук, Iнгулець з притоками Вiсунь i 

Саксагань (всi вони належать до класу середнiх рiчок). Басейни рiк Мокра 

Сура i Базавлук розташованi повнiстю в межах областi, iншi – виходять за її 

межi. Густота рiчкової мережi становить в середньому 0,24 км/км
2
. Всi рiки 

рiвнинного типу, тип водного живлення – схiдноєвропейський, переважає 

снiгове живлення (близько 70 % стоку), влiтку рiки мiлiють i часто 

пересихають [3, 4]. 

Озер в областi нараховується близько 200, їх загальна площа бiльше 

25 км
2
. Озера розташованi переважно в долинах рiк Орiль, Самара, Вовча. 

Найбiльшi з них: Солоний Лиман бiля с. Новотроїцьке – 265 га, Козачий 

Лиман бiля с. Гупалiвка – 133 га i Ковпакiвський Лиман бiля с. Ковпакiвка – 

130 га. 



12 
 

На територiї областi розташованi частини трьох водосховищ 

Днiпровського каскаду: Днiпродзержинське, Днiпровське i Каховське, якi 

належать до класу надвеликих (об’єм бiльше 1 млрд. м
3
). Крiм того в областi 

розташоване одне велике водосховище (Карачунiвське на р. Iнгулець), 9 

середнiх i 96 малих. Загальна кiлькiсть водосховищ − 109, їх об’єм становить 

8,04 млрд. м
3
, площа водного дзеркала − 1140 км

2
. Ставкiв в областi 

нараховується 2,72 тис. шт., загальна площа водного дзеркала 193 км
2
. 

Ставки i водосховища використовуються для питного i промислового 

водопостачання, зрошення, риборозведення i рекреацiї. Водними ресурсами 

область забезпечена найбiльше серед областей України, але вони розподiленi 

нерiвномiрно, в основному скупченi у водосховищах Днiпровського каскаду. 

По територiї областi проходять траси каналiв Днiпро-Донбас i Днiпро-

Кривий Рiг. Вони призначенi для водопостачання промислових центрiв 

Криворiжжя i Центрального Донбасу. Потужний водогiн Днiпро-Захiдний 

Донбас забезпечує водопостачання схiдних районiв областi. 

Ґрунти. Ґрунтовий покрив областi сформувався в умовах посушливого 

степового клiмату, пiд впливом переважно степової рослинностi – 

рiзнотравно-типчаково-ковилових степiв на бiльшiй частинi областi i 

типчаково-ковилових степiв – на крайньому пiвденному заходi. 

Материнською породою для розвитку ґрунтового покриву послужили 

переважно еолово-делювiальнi четвертиннi вiдкладення у виглядi суглинкiв 

легкого, середнього i важкого мiнерального складу, якi вкривають майже всю 

територiю областi. Частка iнших типiв пiдстильних  порiд незначна.  

Основу ґрунтового покриву областi складають чорноземи звичайнi, що 

вiдрiзняються як за потужнiстю гумусового шару, так i за механiчним 

складом – вiд важкосуглинкових до легкоглинистих. На їхню частку 

припадає близько 74 % всiєї площi с.-г. угiдь. Ґрунти мають високу 

потенцiйну родючiсть та здатнiсть забезпечувати с.-г. культури певною 

кiлькiстю елементiв живлення. 
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При перемiщеннi з пiвночi на пiвдень областi, чорноземи звичайнi 

малогумуснi потужнi переходять спочатку в середньопотужнi, потiм – в 

малогумуснi, а останнi – у чорноземи пiвденнi. На найбiльшiй частинi 

областi розповсюдженi чорноземи звичайнi, середньо-, малогумуснi та їх 

змитi, часом сильнозмитi рiзновиди. Вони займають широкi вододiльнi плато 

i схили рiчкових долин на всiй лiвобережнiй частинi областi, а також у 

центральнiй i пiвнiчнiй частинах правобережжя. Це найбiльш родючi ґрунти, 

сприятливi для розвитку с.-г. культур, вони використовуються здебiльшого 

пiд рiллю [3]. 

Чорноземи пiвденнi розповсюдженi на правобережжi, на крайньому 

пiвденному заходi  областi на територiї Широкiвського i Апостолiвського 

районiв. Ґрунти також вiдзначаються високою родючiстю i 

використовуються пiд рiллю. 

Чорноземи лучнi, лучно-чорноземнi та лучнi ґрунти розповсюдженi у 

заплавах рiчок та на надзаплавних терасах. Використовуються пiд рiллю, 

сiнокоси, пасовища. 

Клiматичнi та агроклiматичнi умови. Клiмат Днiпропетровської 

областi помiрно-континентальний. Ступiнь континентальностi збiльшується 

iз пiвденного заходу на пiвнiчний схiд, на що вказує збiльшення амплiтуди 

добових та рiчних температур повiтря [4].  

Однiєю з особливостей клiмату Днiпропетровщини є значнi коливання 

погодних умов з року в рiк. Помiрно вологi роки змiнюються рiзко 

посушливими. Взагалi клiмат характеризується вiдносно холодною зимою з 

нестiйким снiговим покривом та жарким, посушливим лiтом. 

Середня температура повiтря за рiк по областi становить 8,4-9,8 °С. 

Середня температура найхолоднiшого мiсяця (сiчень) становить 2,3-4,0С 

морозу, середня температура найтеплiшого мiсяця (липень) − 21,4-22,9 С 

тепла. 

Абсолютний мiнiмум температури повiтря по областi вiдмiчався у груднi 

1994 року i становив 29,0°С морозу (М Чаплине), температура повiтря в 
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серпнi 2010 року скрiзь по областi перевищила абсолютний максимум i 

досягала в основному 39,6-40,5
о
, а по АМСЦ Днiпропетровськ 40,9

о
. 

Зимовий перiод на Днiпропетровщинi триває 87-99 днiв – з 27 листопада 

− 1 грудня, коли вiдбувається стiйкий перехiд середньої добової температури 

повiтря через 0
о
С у бiк похолодання - починається зима, до 25 лютого − 5 

березня, коли вiдбувається стiйкий перехiд середньої добової температури 

повiтря через 0°С у бiк потеплiння - починається  весна.  

Вегетацiйний перiод (iз середнiми добовими температурами повiтря 5°С 

i вище) триває 215-227 днiв, починається 26−31 березня i закiнчується 1−8 

листопада. Сума позитивних температур повiтря вище 5°С за цей перiод 

змiнюється вiд 3346С на заходi областi до 3648 С на пiвднi. 

Перiод активної вегетацiї с.-г. культур (iз середнiми добовими 

температурами повiтря 10 °С i вище) триває 174–183 днi, змiнюючись в 

окремi роки вiд 147 до 199 днiв, починається 14−16 квiтня i закiнчується 6−14 

жовтня. Сума позитивних температур повiтря вище 10°С за цей перiод 

змiнюється вiд 3020 С на заходi областi до 3360 С на пiвднi. В окремi роки 

ця сума коливається вiд 2590 до 3650 С.  

Лiтнiй перiод (iз середнiми добовими температурами повiтря 15 °С i 

вище), триває в областi 121−136 днiв – з 12−17 травня до 15−25 вересня. 

Середня сума позитивних температур повiтря вище 15 °С за цей перiод 

змiнюється вiд 2320 С на заходi областi до 2725 С на пiвднi. 

Середня обласна кiлькiсть опадiв за рiк становить 523 мм, змiнюючись 

по територiї вiд 460 до 607 мм. Кiлькiсть опадiв по роках змiнюється вiд 

253 до 914 мм. У теплий перiод року (IV-Х) опадiв випадає 282-386 мм або 

60−68 % вiд рiчної кiлькостi. У найбiльш посушливi роки їх випадає в 

пiвтора – два рази менше. Недобiр опадiв порiвняно з нормою, особливо в 

сукупностi з високими температурами, обумовлює ґрунтову засуху.  

Режим зволоження територiї областi створює в цiлому позитивний 

баланс вологи в ґрунтi. Але, значну повторюванiсть мають ґрунтовi засухи, якi 

негативно впливають на розвиток с.-г.  культур. 
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Сувора атмосферна засуха (ГТК становить 0,4-0,6), яка звичайно 

поєднується iз ґрунтовою у перiод активної вегетацiї с.-г. культур, буває 

здебiльшого у 10-15 % рокiв, на пiвднi областi − у 40 % рокiв. У 50-60 % 

рокiв вiдмiчається дуже посушливий липень та серпень ( ГТК менше 0,7). 

Тривале бездощiв'я, що нерiдко спостерiгається у перiод активної 

вегетацiї рослин, посилює сухiсть повiтря. 

Вiдносна вологiсть повiтря у теплий перiод року (квiтень-жовтень) по 

областi коливається вiд 60 % весною до 80 %  восени, а кiлькiсть днiв iз 

вiдносною вологiстю повiтря 30 % та менше за цей перiод становить 

здебiльшого 30-44, лише мiсцями на сходi областi − 18-19 днiв. 

Середня багаторiчна дата перших осiннiх заморозкiв по областi у повiтрi 

− 5−15 жовтня, а останнiх весняних заморозкiв − 15−26 квiтня.  

Найпiзнiший весняний заморозок у повiтрi зафiксовано 21 травня 2002 

року, а на ґрунтi −27 травня 2001 року.  

Найбiльш раннiй осiннiй заморозок у повiтрi вiдмiчався 20 вересня 1995 

року, а на ґрунтi – 9 вересня 1991 та 1998 року. 

Середня тривалiсть беззаморозкового перiоду по областi у повiтрi 

становить 164−188 днiв, на поверхнi ґрунту – 140−165 днiв. 

У вегетацiйний перiод на територiї областi вiдмiчається вiд 11 до 23 днiв 

iз суховiями рiзної iнтенсивностi. 

Серед iнших несприятливих для с.-г. культур явищ погоди на територiї 

областi у вегетацiйний перiод вiдмiчаються град, сильний вiтер, дуже 

сильний дощ та зливи. 

Снiговий покрив на переважнiй частинi територiї областi утворюється в 

другiй декадi грудня, а руйнується у другiй та третiй декадах лютого. 

Загальна тривалiсть залягання снiгового покриву за зиму становить по 

областi 46−79 днiв, середня найбiльша висота снiгу за зиму за даними 

снiгозйомки − 4-11см, тодi як максимальна висота його в окремi роки досягає 

30-57 см. В останнi десятирiччя досить часто вiдмiчаються роки без сталого 

снiгового покриву, або взагалi безснiжнi зими [3]. 
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Середня з найбiльших значень глибини промерзання ґрунту по областi за 

зиму коливається вiд 30 до 40 см. Максимальне промерзання ґрунту – 84 см 

за 20- рiчний перiод вiдмiчалось по областi у 2003 роцi. 

Середня iз мiнiмальних температур ґрунту на глибинi 3 см по областi за 

зиму становить мiнус 3,0-5,2 °С. Найнижча температура ґрунту на глибинi 3 

см вiдмiчалася в 1994 роцi i становила мiнус 17,9 °С.  

Взимку, зазвичай, спостерiгаються вiдлиги, кiлькiсть днiв з якими за 

перiод грудень − лютий по областi коливається вiд 45 до 56. Вiдлиги, якi 

тривають бiльше 5 днiв поспiль, зумовлюють порушення зимового спокою 

озимини, що призводить до зниження морозостiйкостi рослин. 

Пiсля тривалих вiдлиг за наявностi снiгового покриву iснує велика 

ймовiрнiсть його руйнування, що сприяє утворенню льодяної кiрки на полях. 

Небезпечна для посiвiв льодяна кiрка товщиною 10 мм i бiльше та 

тривалiстю залягання три декади i бiльше вiдмiчається у 10 % рокiв (два рази 

за 20 рокiв). 

За сукупнiстю показникiв агроклiматичних ресурсiв у перiод активної 

вегетацiї с.-г. культур (суми позитивних температур повiтря, кiлькостi опадiв 

та гiдротермiчного коефiцiєнта) територiю Днiпропетровської областi 

подiлено на три агроклiматичних райони: 

1. Пiвнiчно-схiдний − високого рiвня теплозабезпечення, нестiйкого 

зволоження; 

2. Центральний − високого рiвня теплозабезпечення, недостатнього 

зволоження;  

3. Пiвденний − високого рiвня теплозабезпечення, посушливий. 

I. До пiвнiчного району вiдносяться Василькiвський, Магдалинiвський, 

Межiвський, Новомосковський, Павлоградський, Петропавлiвський, 

Покровський, Царичанський та Юр'ївський адмiнiстративнi райони. 

Його клiматичнi ресурси характеризуються такими показниками: 

гiдротермiчний коефiцiєнт (ГТК) − 1,0-1,1, кiлькiсть опадiв за вегетацiйний 

перiод − 350-380 мм, а за рiк − 545-605 мм. Сума температур за перiод з 
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температурою повiтря вище +10 
о
С становить 3000-3050 

о
С

.
. Стiйкий 

снiговий покрив вiдмiчається  не кожний рiк. 

II. До центрального вiдносяться Верхньоднiпровський, 

Днiпропетровський, Криворiзький, Криничанський, Петрикiвський, 

П'ятихатський, Синельникiвський, Солонянський та Софiївський 

адмiнiстративнi райони. Це менш зволожений район нiж пiвнiчний. 

Величина ГТКстановить 0,8-0,9, сума опадiв за вегетацiйний перiод − 310-

340 мм, а за рiк − 470-540 мм. Сума температур за перiод з температурою 

повiтря вище +10 
о
С становить 3060-3160 

о
С. Стiйкий снiговий покрив в 20-

40 % зим вiдсутнiй [4]. 

III. У пiвденний район входять Апостолiвський, Нiкопольський, 

Томакiвський та Широкiвський адмiнiстративнi райони. Вiн вiдмiчається 

найменшим, порiвняно з iншими районами областi, зволоженням. Величина 

ГТК становить 0,7; сума опадiв за вегетацiйний перiод – 280 - 300 мм, а за рiк 

− 450-460 мм. Сума температур за перiод з температурою повiтря вище 

+10
о
С становить 3190-3360

о
С. Стiйкий снiговий покрив у 65 % зим у цьому 

районi вiдсутнiй. 
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2 БIОЛОГIЧНI ОСОБЛИВОСТI ЯРОГО ЯЧМЕНЮ 

 

 

Ячмiнь належить до числа найдавнiших рослин земної кулi. Розкопки 

показують, що вiн поряд з пшеницею був вiдомий ще в кам'яному вiцi. 

Початком окультурення ячменю вважається X i навiть XV тисячолiття до 

нашої ери. Найдавнiшi знахiдки ячменю виявлено на територiї Туреччини, 

Iраку, Iрану. З доiсторичних часiв його вирощували в Грецiї, Iталiї, Китаї. В 

Європу ячмiнь поширився з Малої Азiї у IV—III тисячолiттях до н.е. У той 

же перiод, а можливо i ранiше, ячмiнь почали вирощувати на територiї 

сучасної України. У країнах Америки ячмiнь молода культура, яку завезли 

переселенцi з Європи у XVI-XVIII столiттях [14, 15, 23]. 

Ячмiнь належить до роду  Hórdeum, який включає багато видiв дикого i 

один вид культурного ячменю. Розрiзняють 3 пiдвиди ячменю: багаторядний, 

дворядний i промiжний, розрiзняються будовою колоса (по числу 

плодоносних колоскiв на кожному уступi колосового стрижня). У 

багаторядних ячменiв все колоски плодоноснi i вони на вiдмiну вiд дворядно 

бiльш посухостiйкi, скоростиглi, але сильнiше обсипаються. У дворядного 

ячменю з трьох колоскiв на кожному уступi колосового стрижня тiльки один 

центральний дає зерно, а два бiчних безплiднi. У промiжного пiдвиду ячменю 

на уступах колосового стрижня знаходиться рiзна кiлькiсть плодоносних 

колоскiв - вiд одного до трьох. 

Культурний ячмiнь - однорiчна рослина з ярим або озимим типом 

розвитку. Рослини ячменю складаються з пiдземної (корiння первиннi i 

вториннi) i надземної (стебло, листя, суцвiття, плiд) частин. 

Коренева система ячменю не має головного кореня. Вона мочковатая, 

складається з безлiч дрiбних ниткоподiбних коренiв. При проростаннi зерна 

на початку з'являється первиннi або зародковi коренi (вiд чотирьох до семи i 

бiльше). Вони вiдiграють важливу роль у постачаннi рослин вологою, 

поживними речовинами та формуваннi врожаю. У посушливi роки вони 
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проникають в глибокi шари грунту i залишаються живими до кiнця вегетацiї 

рослин. У перiод кущiння з пiдземних стеблових вузлiв утворюються 

вториннi (вузловi) коренi. За оптимальних умов зволоження i живлення 

рослин вториннi коренi бiльш розвиненi, нiж первиннi. Зародковi i вузловi 

коренi покритi кореневими волосками, за допомогою яких рослина бере з 

грунту вологу i поживнi речовини. При вирощуваннi ячменю необхiдно слiд 

враховувати, що коренева система його має меншу усвояющей здатнiстю, 

нiж коренева система iнших зернових культур (пшеницi, вiвса, жита) [23]. 

Стебло ячменю - соломина (порожниста), роздiлена стебловими 

вузлами i складається з 4-8 мiжвузлiв. Нижня междоузлие стебла 

найкоротший, а верхнє має найбiльшу довжину. У сучасних сортiв ячменю 

стебло досягає довжину 50-80см i бiльше, а товщина його 2,5-4мм, яка 

зменшується вiд основи до вершини стебла. Сильне подовження перших 

двох междоузлий (вiд основи стебла) часто веде до вилягання рослини. 

Значне зниження товщини стебла призводить до ламкостi стебла. Важлива 

якiсть стебла - його мiцнiсть i еластичнiсть i залежить в основному вiд сорту. 

Лист складається з пiхви i листової пластинки. Довжина i ширина листя 

сильно варiюють. Листя другого ярусу (зверху) мають довжину вiд 12-15 до 

25 см, ширину вiд 8 до 22 мм. Велика облиственность ячменю - позитивна 

якiсть при обробiтку його на зелений корм. Листя утворюються з стеблових 

вузлiв, вони розташованi на стеблi почергово в двох рядах. На мiсцi переходу 

в листову пластинку є так званий язичок, який щiльно облягає стебло. Крiм 

того, по краях i на мiсцi вигину листового пiхви знаходяться рогоподiбнi 

широкi вушка 2-3мм, охоплюють стебло. Це вiдмiтна ознака ячменю вiд 

пшеницi та вiвса. 

Суцвiття ячменю - колос, який складається з колiнчастого стрижня i 

одноквiтковi колоскiв, розташованих на виїмках стрижня. Класовий 

стрижень ячменю порiвняно мiцний, не розпадається на окремi колоски при 

дозрiваннi. Збоку стрижень нагадує ступiнчасту зигзагоподiбну лiнiю. Вiн 

складений як би з окремих членикiв, кожен довжиною 2-5мм. На кожному 
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виступi стрижня розташованi три одноквiтковi колоска. Залежно вiд числа 

плодоносних колоскiв ячмiнь дiлять на багаторядний, дворядний i 

промiжний. Колiр колоса при повному визрiваннi рослини у рiзних форм i 

рiзновидiв буває: солом'яно-жовтий, чорний, рiдко помаранчевий, темно-

сiрий i фiолетовий. Ячмiнь запилюється переважно власним пилком, в 

результатi чого не вiдбувається розкриття квiтки. При швидкому 

виколашiванiя спостерiгається розкриття колоскiв у середнiй частинi колоса. 

Плiд ячменю - зернiвка, довжина 7-10 мм, ширина i товщина 2- 3 мм. 

Зернiвка може бути гола i пленчатая. У пленчатого ячменю колiрна луска 

зростається з зерновкой, i при обмолотi зерно залишається в квiткових 

лусочках. У голозерних форм ячменю квiтковi плiвки не зростаються з 

зерновкой, i при обмолотi зерно легко звiльняється вiд квiткових лусок. У 

багатьох форм ячменю зовнiшня квiткова лусочка переходить в довгу ость 

(гладку або зазубрену), а iнодi в трилопатевої придаток вильчатого форми. 

При поздовжньому розрiзi зернiвки розрiзняють покривнi тканини, 

алейроновийшар, ендосперм i зародок [14, 15, 36]. 

Зерно має рiзнi форми: ромбовидну, подовжену, елiптичну. У дворядно 

ячменiв зерно за формою бiльш однорiдне, у багаторядних рiзне, що 

пов'язано з розташуванням зерен на колосовi стрижнi. Зерно середнiх рядiв 

бiльш велике i вирiвняне. Зерно ячменю буває солом'яно-жовтої, сiро-

зеленою, зеленою, чорною, помаранчевої та фiолетового забарвлення. Ознака 

крупностi зерна є спадковим i переможений впливу зовнiшнього середовища. 

Сучаснi сорти ячменю мають дуже велике зерно масою бiльше 40 г. 

 

 

2.1 Вимоги ярого ячменю до свiтла 

 

Ярий ячмiнь належить до рослин довгого дня. При скороченому 

свiтловому днi його колосiння сильно затягується. Стадiю яровизацiї яровi 
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ячменi проходять при температурi 2-5 ºС протягом 5-10 днiв. Для 

проходження рослинами свiтлової стадiї велике значення має не тiльки 

тривалiсть, але й iнтенсивнiсть освiтлення. Ячмiнь - найбiльш скоростигла 

культура (в порiвняннi з пшеницею i вiвсом). Вегетацiйний перiод рiзних 

його сортiв коливається в межах вiд 80 до 115 днiв. Засвоюваних здатнiсть 

кореневої системи у ячменю вище, нiж у пшеницi, але нижче нiж у вiвса. 

Ярий ячмiнь кущиться значно сильнiше, нiж овес i яра пшениця [14]. 

Ячмiнь - типовий самоопилiтель. Цвiтiння його починається ще пiд час 

перебування колоса в пiхву аркуша, а у деяких його форм цвiтiння 

закiнчується в пiхву аркуша. Зовнiшнi умови роблять сильний вплив на 

характер цвiтiння. У сухi, спекотнi днi цвiтiння настає ранiше i закiнчується 

до повного виколашiванiя. У помiрно вологi прохолоднi днi цвiтiння ячменю 

настає пiзнiше i закiнчується пiсля повного виходу класiв з пiхви аркуша. 

Пiдвищена вологiсть i висока температура сприяють вiдкритого цвiтiнню 

багатьох форм ячменю. При гарнiй погодi ячмiнь цвiте дружно, починаючи iз 

середньої частини колоса, одночасно вгору i вниз [22, 23, 36]. 

 

 

2.2 Вимоги ярого ячменю до тепла 

 

Ячмiнь вiдрiзняється невеликою вимогливiстю до тепла. Про це 

свiдчить широке поширення посiвiв цiєї культури в усiх країнах свiту. В 

Українi ячмiнь вирощують у всiх зонах, вiд пiвночi до пiвдня. 

Кожна фаза росту i розвитку ячменю проходить при певнiй 

температурi. Найбiльш сприятливi для ячменю поступово пiдвищуються 

температури, без рiзких коливань. Зерно ячменю може проростати при  1 -

3 °С, але для появи дружнiх сходiв необхiдна бiльш висока температура (15 -

20 °С). Сходи ячменю без особливого збитку переносять заморозки до -6 °С, 

а пiсля хорошої гарту морози до-10-12 °С. Однак тривале похолодання та 

зволоження викликають затримку росту i пригнiчення рослин. Небезпечнi 
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заморозки пiд час цвiтiння i дозрiвання зерна. Зав'язь i пильовики 

пошкоджуються при температурi 1-2 °С (табл. 2.1) [8-15]. 

 

Таблиця 2.1 – Вимоги ячменiв до тепла  

 

 

Температура, оС Озимий 

ячмiнь 

Ярий 

ячмiнь 

Мiнiмальна для проростання насiння  +2 +3 +1 +2 

Оптимальна для проростання насiння  +6 +12 +17 +20 

Мiнiмальна для з’явлення сходiв  +3 +5 +4 +5 

Пошкоджує сходи  –12 –13 –6 –8 

Оптимальна для росту i розвитку  +16 +20 +20 +22 

Середньодобова для вiдновлення вегетацiї  +4 +5 – 

Максимальна, за якої припиняється рiст  +40 

Тривалiсть вегетацiйного перiоду  

з них осiннього  

220–240 

30–40 

60 – 110 

– 
 
 

Кущiння i коренеутворення сприяє невисока температура. Ячмiнь 

сильно страждає вiд швидкого настання високої температури у фазi виходу в 

трубку, коли формується продуктивнiсть колоса. В перiод виходу в трубку - 

колосiння найбiльш сприятлива середньодобова температура     20 - 22 °С, у 

фазу дозрiвання зерна - 23-24 °С. При температурi нижче  13 – 140 °С налив i 

дозрiвання зерна затримуються. Сума активних температур, необхiдних для 

повного циклу розвитку ячменю, становить близько 2000 °С. 

Рiзкi коливання, а також висока температура в поєднаннi з низькою 

вологiстю повiтря в перiод наливання зерна негативно позначаються на 

виконаннi зернiвки, знижується маса 1000 зерен i погiршуються пивоварнi 

властивостi ячменю. Заморозки в фазах молочної та воскової стиглостi 

негативно впливають на зародок i погiршують посiвнi якостi зерна. 

Морозобойное зерно має низьку схожiсть i абсолютно непридатне на 

насiннєвi цiлi. Повнiстю визрiли зерно при вологостi не вище 13 – 15 % добре 

зберiгає життєздатнiсть при низьких, негативних температурах. 
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2.3 Вимоги ярого ячменю до вологи 

 

Ячмiнь - посухостiйка культура, бiльш економно витрачає вологу (табл. 

2.2.), нiж пшениця, жито i овес. Витрата води на освiту одиницi сухої 

речовини у ячменю становить 350 - 450. Вiдрiзняючись коротким 

вегетацiйним перiодом, ячмiнь багато вологи витрачає в першi фази росту: 

кущiння i, особливо, виходу в трубку - колосiння. Так, у фазi кущiння - 

виходу в трубку ґрунтова посуха знизила врожайнiсть ячменю на 21,7 - 

40,3%, тодi як у фазi виходу в трубку - колосiння - на 70,6 - 81,3% [27, 30]. 

 

Таблиця 2.2 – Вимоги ячменiв до вологи 

 
 

Характеристика 

 

Показник 

 

Оптимальна вологiсть ґрунту, % 65…75 

Кiлькiсть вологи в орному шарi для 

дружних сходiв, мм 

20…30 

 

Потрiбно для набухання i 

проростання насiння, % 

58…60 

Транспiрацiйний коефiцiєнт 300…450 

Критичний перiод за вологiстю колосiння – цвiтiння (для оз.) 

достигання (для яр) 
 

На початку розвитку ячмiнь добре використовує запаси осiнньо-

зимової вологи i навiть при вiдсутностi опадiв навеснi добре проростає, дає 

дружнi сходи, утворює вторинну кореневу систему i кущитися. У 

посушливих умовах Центрально-Чорноземної зони важливого значення 

набуває накопичення максимальної кiлькостi вологи до початку вегетацiї. 

Нестача вологи в перiод утворення репродуктивних органiв згубно дiє 

на пилок ячменю. Стерильнiсть частини пилку обумовлює збiльшення числа 

безплiдних колоскiв. Пiд час колосiння i наливу зерна важливе значення має 

не тiльки кiлькiсть опадiв, що випали, а й число дощових днiв. Сильнi зливи 

викликають вилягання посiвiв, що знижує врожай i якiсть пивоварного 



24 
 

ячменю. У посушливу погоду стебла у рослин в фазу молочної стиглостi 

швидко пiдсихають, зерно утворюється дрiбне i щупле. 

На добре окультурених i високородючих грунтах витрата води на 

освiту одиницi сухої речовини менше, нiж на грунтах малородючих. Бiльш 

економно ячмiнь витрачає вологу при внесеннi добрив [5, 18]. 

 

 

2.4 Вимоги ярого ячменю до грунтiв i харчуванню 

 

Короткий вегетацiйний перiод i слабка засвоюваних здатнiсть 

кореневої системи зумовлює високу вимогливiсть ячменю до родючостi 

грунту. Найбiльш високi урожай ячменю одержують на родючих ґрунтах з 

глибоким орним горизонтом. У Центрально-Чорноземної зонi кращi грунти 

для ячменю - чорноземи. З дерново-пiдзолистих грунтiв бiльш сприятливi 

слабо опiдзоленi суглинистi середньої пов'язаностi. Супiщанi i пiщанi ґрунти 

без внесення добрив для обробiтку ячменю малопридатнi. 

Погано росте ячмiнь на кислих грунтах (табл. 2.3). Пiдвищена 

кислотнiсть пригнiчує життєдiяльнiсть грунтових мiкроорганiзмiв, тому такi 

грунти необхiдно попередньо вапнувати [14, 15, 30]. 

 

Таблиця 2.3 – Вимоги ячменiв до ґрунтiв  

 

Параметр Показник 

Оптимальна рН  ґрунтового розчину  6,0–7,5 

Оптимальна щiльнiсть, г/см
3
 1,1–1,2 (середнього мех.складу) 

Винос елементiв живлення, кг/ц  

основної та побiчної продукцiї: 

– N 

 

 

2,5–2,7 

– P2O5 1,1 

– К2О 1,6–1,8 

Заглиблення коренiв у грунт, м 0,8–1,0 

Горизонтальне розростання кореневої 

системи, м 

0,9 
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Грунти, що вiдводяться пiд ячмiнь, повиннi бути однороная за вмiстом 

поживних речовин, влагоемкости i водопроникностi. Для отримання високих 

врожаїв важливо забезпечити рослини на початку вегетацiї достатньою 

кiлькiстю легкодоступних поживних елементiв. Для отримання високих 

врожаїв важливо забезпечити рослини на початку вегетацiї достатньою 

кiлькiстю легкодоступних поживних речовин, що можливо при розмiщеннi 

його по добре удобрених просапних попередникам. Ними є кукурудза, 

цукровий буряк, картоплю. 

Вiн вiдрiзняється дуже швидким ходом надходження поживних 

речовин, особливо в початковий перiод росту i розвитку. Через 3 тижнi пiсля 

появи сходiв рослини мiстять майже половину поглинається фосфору i 2/3  

калiю, хоча органiчної маси накопичується до цього часу менше l / s- Деякi 

сорти, що сформувалися па кислих грунтах, можуть давати непоганi врожаї, 

але за умови забезпечення хорошим харчовим режимом протягом усього 

перiоду вегетацiї. 

При правильному застосуваннi добрив значно пiдвищується урожай 

ячменю, зростає стiйкiсть рослин до посухи, хвороб, шкiдникiв, 

полiпшується якiсть зерна. Вiн вимагає великої кiлькостi легкодоступних 

поживних речовин у грунтi в перший перiод свого росту i розвитку. До кiнця 

кущiння рослини ячменю поглинають близько половини азоту i фосфору i 

75% калiю вiд загального споживання[25, 30]. 

Винесення елементiв живлення з урахуванням основної та побiчної 

продукцiї ячменю на 1 тонну врожаю становить  N – 26 - 29 кг, P – 11 – 12 кг, 

К – 24 - 26 кг. Ячмiнь потребує азотi найбiльше в перiод вiд початку кущiння 

до кiнця колосiння, так як в цей перiод формується асимiляцiйний апарат 

рослин, йде розвиток пагонiв кущiння i формування колоса. Недолiк азоту в 

цей перiод призводить не тiльки до зниження врожаю, а й до порушення 

утворення генеративних органiв. 

Фосфор необхiдний ячменю протягом усього перiоду розвитку рослин, 

тому що цей елемент входить до складу багатьох органiчних i мiнеральних 
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сполук. Оптимальна забезпеченiсть молодих рослин фосфором сприяє 

хорошому розвитку кореневої системи i закладання великого колоса. Недолiк 

цього елементу затримує рiст i розвиток рослини. Фосфор пiдвищує стiйкiсть 

ячменю до хвороб i посухи. 

Калiй вiдiграє важливу роль у фiзiологiчних i бiохiмiчних процесах. У 

рослинах вiн мiститься головним чином в рухомiй формi i сприяє 

пересуванню продуктiв асимiляцiї з листя та iнших органiв. Калiй регулює 

водний i азотний обмiн, пiдвищує стiйкiсть до вилягання, хвороб, прискорює 

дозрiвання. Найбiльша кiлькiсть калiю ячмiнь споживає в перший перiод 

зростання. Недолiк його затримує нормальний процес утворення вуглеводiв i 

рiзко знижує врожай. Внесення в грунт калiю пiдвищує ефективнiсть i вмiсту 

крохмалю. Фосфорнi i калiйнi добрива пiдвищують пивоварнi якостi ячменю. 

Кiлькiсть внесених фосфорних i калiйних добрив варiюють вiд 30-45 до 

90-120 кг / га (наприклад, N – 30 - 45, P – 40 - 60, К – 60 - 90) в залежностi вiд 

вмiсту цих елементiв у ґрунтi. Ефективно припосевное внесення фосфору в 

дозi 10-15 кг д. р. / га в рядки у виглядi суперфосфату, амофосу, дiаммонiй-

фосфату та iн. 

Ячмiнь добре вiдгукується на пiслядiю добрив, внесених пiд 

попередню культуру. Вiдомо, що з пiдвищенням рiвня азотного живлення 

погiршуються пивоварнi якостi ячменю. Однак при нестачi азотного 

харчування не можна отримати високi врожаї. Тому необхiдно прагнути до 

правильного балансу елементiв живлення. Оптимальний режим живлення 

рослин створюється при спiввiдношеннi NPK в ґрунтi 1: 2: 3. Залежно вiд 

типу i родючостi грунту дози добрив конкретизують, домагаючись 

оптимального спiввiдношення елементiв живлення для пивоварного ячменю. 

Внесення мiнеральних добрив здiйснюють вiтчизняним розкидачiв 

РУМ, яке забезпечує найбiльш рiвномiрний розподiл тукiв по поверхнi або 

локальне внесення безпосередньо в грунт [12, 25]. 

Дiєвiсть мiнеральних добрив залежить вiд часу їх внесення. Фосфорнi i 

калiйнi добрива вносять восени пiд зяб, в глибшi шари грунту, якi зберiгають 
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достатньо вологи протягом усього перiоду вегетацiї. Одну половину азотних 

добрив (великi дози) можна вносити восени, використовуючи для осiннього 

внесення амiачнi форми азоту, що не виметиваются з грунту, а другу навеснi. 

На схилах щоб уникнути вимивання поживних речовин мiнеральнi добрива 

вносять навеснi. 

У СФГ «Iванова» не вносять мiнеральнi добрива. У зв'язку з цим, з 

метою вдосконалення iнтенсифiкацiї виробництва зерна ячменю в умовах 

господарства з добрив можна запропонувати амофос пiд основний обробiток 

в дозi N10P52 кг / га д.р., або по 1 ц у фiзичнiй масi. Це комплексне добриво, 

технологичное для внесення. Також пiд основний обробiток рекомендується 

вносити хлористий калiй з розрахунку 60 кг/га д.р. 

Навеснi пiд передпосiвну культивацiю плануємо вносити амiачну 

селiтру в дозi 34 кг / га д.р. [1, 25]. 

 

 

2.5 Основнi хвороби i шкiдники ярого ячменю 

 

Хвороби ярого ячменю. 

Аскохiтоз зернових (Ascochyta graminicola). Поширений повсюди. 

Haйiнтeнcивнiшe розвивається за умов теплої погоди з частими дощами. 

Уражає пшеницю, ячмiнь, жито. 

Ha листках cпoчaткy yтвopюютьcя дpiбнi oкpyглi cipi плями. Пiзнiшe 

вoни зливaютьcя i oxoплюють вcю лиcткoвy плacтинкy. Ha житi плями жoвтi, 

з тeмнo-кopичнeвoю oблямiвкoю. Ha ypaжeнiй ткaнинi yтвopюютьcя чopнi 

пiкнiди.  

Iнфекцiя зберiгається на рослинах решта у виглядi пiкнiк та мiцелiю в 

рослинах озимини. 

Шкодочиннiсть acкoxiтoзy виpaжaєтьcя в пepeдчacнoмy зacиxaннi лиcтя, 

втpaти вpoжaю мoжyть cтaнoвити 15 – 20 % i бiльше. 
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Борошниста роса (Sphaerotheca mors-uvae Berk et Curt). Уражує зерновi 

колосовi, зернобобовi, цукровий буряк, плодово-ягiднi (аґрус, порiчки, 

смородину, абрикос, айву, вишню). 

Хвороба проявляється на молодих листках, ягодах i пагонах у виглядi 

бiлого, спочатку павутинистого, а пiзнiше - порошистого борошнистого 

нальоту.  

На зернових, зернобобових борошниста роса з'являється у виглядi бiлого 

або борошнистого нальоту на листах, переважно з верхньої сторони, стеблах, 

квiтках i бобах. Згодом налiт ущiльнюється, стає брудно-сiрим. При 

сильному розвитку хвороби ураженi частини рослин здобувають грубу 

консистенцiю i вiдмирають. 

Збудником хвороби є гриб, який належить до класу Ascomycetes, 

порядку Erysiphales.  

Захворювання iнтенсивно поширюється при температурi +20...+25°С  i 

вiдноснiй вологостi повiтря 70-80%. У цих умовах iнкубацiйний перiод 

хвороби триває 4-5 днiв. Джерело iнфекцiї - ураженi рослини, обпалi ураженi 

листки i ягоди, на яких зберiгаються клейстотецiї гриба. Первинне зараження 

рослин вiдбувається вiд сумкоспор, а вторинне - вiд конiдiй. 

Жовта карликовiсть. Уражує ячмiнь, овес. Тип збудника - вiрус Barley 

yellow dwarf virus [14, 15, 23, 30, 38]. 

На листках уражених рослин з'являється золотаво-жовте забарвлення, 

яке розповсюджується зверху вниз,  переважно з країв листкiв. Листя у 

хворих рослин стає жорстким i розмiщується бiльш вертикально, нiж у 

здорових. При захворюваннi спостерiгається низькорослiсть ячменю, колоски 

часто не утворюються, коренева система розвивається повiльно.  

Хворi рослини дуже терплять у посушливi перiоди.  

Збудник хвороби — вiрус Barley yellow dwarf virus. Особливо шкiдливий 

для посiвiв ячменю, пшеницi, вiвса, рису, жита i кукурудзи.  
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Вiрус передається рiзними видами злакових попелиць, в органiзмi яких 

вiн може зберiгатись протягом 120 год. Механiчно та з насiнням вiрус не 

передається, але зберiгається у зимуючих рослинах.  

Хвороба може бути причиною недобору 15%, i бiльше, урожаю. Стiйких 

до хвороби сортiв не виявлено.  

Шкiдники. 

Зерновим колосовим культурам в Українi завдають шкоди понад 100 

видiв комах, три види клiщiв, два – нематод, мишоподiбнi гризуни. Взагалi, 

усi цi шкiдливi органiзми в середньому призводять до втрат врожаю, що 

перевищують 30%, а в окремi роки – 50%. Усе це вимагає застосування 

рiзних методiв захисту рослин з тим, щоб зменшити частку втрат врожаю. 

Вiдомо, що без захисту вiд шкiдливих органiзмiв на доброму агротехнiчному 

фонi (попередник, система удобрення, обробiтку фунту близькi до 

оптимальних) можна одержати урожай зерна озимої пшеницi у межах 3 – 

4 т/га, а при високому рiвнi захисту – 7 – 10 т/га. 

Звичайна злакова попелиця (Schizaphis graminum Rond.) – в Українi 

значно поширена, але найчастiше шкодить на пiвднi лiсостепової зони, в 

Степу i Криму.  

Основними кормовими культурами є ячмiнь, пшениця, овес, сорго, рис, 

жито, кукурудза, просо. Шкiдник свiтло-зеленого кольору з яскравою 

зеленою смужкою вздовж спини, довжина тiла 3 – 3,5 мм. Життєвий цикл 

однодомний, протягом усього життя розмножуються на озимих i ярих злаках. 

Зимують яйця на листках сходiв озимих, падалицi i дикорослих злакiв. 

Навеснi з`являються личинки. Розмножується партеногенетично. Протягом 

вегетацiйного перiоду може розвиватися у 12 генерацiях [29, 30, 35].  

Велика злакова попелиця. (Sitobion avenae F.) –  масово розмножується у 

степовiй зонi i Криму. Пошкоджує пшеницю, жито, овес, ячмiнь, рiдко рис.  

Пшеничний трипс (Haplothrips tritici Kurd.) - дуже поширений, масово 

розмножується в Степу. Пошкоджує ячмiнь меншою мiрою нiж пшеницю. 

Дорослий трипс чорного або чорно-коричневого кольору, довжина тiла 1,3 – 
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1,5 мм. Крила прозорi, з довгими вiйками. Личинки червонi, довжина тiла 1,4 

– 1,8 мм.  

Зимує личинка у поверхневому шарi грунту i на його поверхнi пiд 

рослинними рештками. Навеснi перетворюється в пронiмфу, потiм у нiмфу. 

На початку колосiння з`являються дорослi трипси, якi вiдкладають по 4 – 8 

яєць за колосковi лусочки. Через 8 – 12 днiв з`являються личинки, якi 

живляться спочатку колосковими лусочками, а потiм зерном. У перiод 

воскової стиглостi зерна личинки iдуть на зимiвлю. У пошкоджених рослин 

скручується колос, що призводить до утворення пустих колоскiв 

(бiлоколосостi) або щуплозерностi.  

Клоп-черепашка (Eurygaster integriceps Put.) - поширена переважно у 

степовiй зонi та частково у пiвденно-захiдних районах Лiсостепу. Основна 

кормова культура  –  пшениця, рiдше пошкоджує ячмiнь, жито, овес. Тiло 

дорослих клопiв широкоовальне, завдовжки 9 – 13, завширшки 6 – 7 мм, 

забарвлення – вiд свiтло-сiрого до темно-сiрого, iнодi чорного кольору. 

Голова трикутна. Наличник закiнчується на передньому кiнцi голови на рiвнi 

з вилицями. Личинки першого вiку майже чорного кольору, другого – 

п`ятого – свiтлi i свiтло-жовтi.  

Маврська черепашка (Eurygaster maurus L.) - в Українi поширена 

повсюди. Довжина тiла 8 – 10 мм. Наличник не виступає за вершину 

виличних пластинок i утворює з ними одну безперервну лiнiю. Пошкоджує 

пшеницю, жито, ячмiнь, злаковi трави, iнколи овес, кукурудзу, просо.  

Австрiйська черепашка (Eurygaster austriacus Sch.) - поширена 

переважно в Лiсостепу i на Полiссi. Розмiр тiла 11 – 13 мм. Наличник на 

передньому кiнцi голови звужується. Пошкоджує зерновi культури [29, 30, 

38]. 
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2.6  Характеристика сортiв ярого ячменю 

 

Селекцiю ярого ячменю в країнi ведуть багато науково - дослiдних 

установ. Це дозволило створити високопродуктивнi сорти до конкретних 

умов, що володiють рядом цiнних властивостей, районують бiльше 90 сортiв 

ярого ячменю. Основнi ознаки, за якими визначають рiзновидностi ячменю, 

такi: забарвлення колоса (жовте, чорне), будова остюкiв (гладенькi, 

зазубренi, фуркатнi), щiльнiсть колоса (щiльний - понад 12 членикiв на 4 см 

довжини стрижня колоса, нещiльний - менше 11 членикiв), плiвчастiсть зерна 

(плiвчасте або голе). В Українi районованi такi сорти ярого ячменю 

вiтчизняної i зарубiжної селекцiї. як: Адапт, Бадьорий, Галактик, Галатея, 

Гостинець, Днiпровський 257, Донецький 14, Екзотик, Ельф, Миронiвський 

92, Нутанс 533, Одеський 151, Подолян, Раушан, Харкiвський 112 та iн. На 

полях Днiпропетровської областi з 1990 по 2010 роки перевага вiддавалася 

таким сортам: Бадьорий, Галактик, Донецький 14, Прерiя, Гелiос, Еней, 

Раушан, Нутанс 533 [23, 37]. 

Сорт ячменю Бадьорий. Сорт пивоварного напряму, напiвiнтенсивного 

типу. Середньостиглий, тривалiсть вегетацiйного перiоду 80 - 90 дiб. Висота 

рослин 68-70 див. Рiзновид субме-дикум. Стiйкий до вилягання (8,7-9 балiв), 

посухи (6,3-7,2 балiв) та ураження збудниками основних хвороб (8,5-9 балiв). 

Потенцiйна врожайнiсть 9,5 т / га. Вважається одним з кращих вiтчизняних 

пивоварних сортiв. Вмiст бiлка в зернi 10,7-11,0%, екстрактивнiсть 81,0%, 

вирiвнянiсть зерна 99%. У виробничих умовах в 2006 р. на Iванiвськiй ДС 

Сумської областi урожайнiсть сорту склала 4,72 т / га. 

Сорт ячменю ярого Галактик. Сорт Галактик знаходиться в реєстрi 

сортiв рослин України з 1999 р. для всiх зон, з 2002р. - нацiональний 

стандарт. Рiзновид nutans. Колос дворядний, середньої довжини (7-9 см), 

нещiльний (10-11 членикiв на 4 см колосового стрижня), солом'яно-жовтий, 

неламкий, слабо звужується до вершини остюки довгi, зазубренi, паралельнi, 

тонкi, еластичнi, жовтi. Колоскова луска мала, вузька, тонка, без опушення. 
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Квiткова луска слабо-зморщена, нервацiя добре виявлена, перехiд в ость 

поступовий, основна щетинка зерна довго-волосяна. Кущ прямостоячий, лист 

зелений, опушення середнє, промiжне. Стебло мiцне, висота рослин-75-80 см 

Пiдвищена посухостiйкiсть. Бiльш стiйкий до вилягання. Середньостиглий. 

Добре адаптований до всiх природно-клiматичних умов України. У 

лiсостеповiй i степовiй зонах за роки державного сортовипробування середня 

прибавка врожаю становила 9,3-11,9% над кращими стандартами. 

Агротехнiка звичайна для зони вирощування. Протруювання насiння 

забезпечує повний захист рослин вiд хвороб i пiдвищення врожаю. 

Сорт ячменю Донецький 14. Сорт степового екотипу, iнтенсивний, 

пластичний, посухостiйкий, стiйкий до вилягання i найбiльш поширених 

хвороб. Середньостиглий, вегетацiйний перiод 76-86 днiв, рослини 

низькорослi 53-61 див. Стiйкiсть до вилягання 4,6; осипання 4,7; до посухи 

4,2-4,7; придатнiсть до механiзованого збирання 4,5 бала. Слабо уражується 

борошнистою росою, гельмiнтоспорiозом, кореневими гнилями i приховано 

стебловими шкiдниками. Толерантний до летючої та твердої сажки. Сорт 

зернофуражного i продовольчого напряму, вирiвнюванiсть зерна висока 

(95 %), вмiст сирого протеїну в зернi середнє 12,0-13,8 %. В екстремальних 

умовах вирощування дає високi i стабiльнi врожаї. 

Сорт ячменю Прерiя. Нацiональний стандарт з посухостiйкостi. 

Оригiнатор. Зона вирощування – степ. Колос дворядний, солом′яно - жовтий, 

остистий. Колос середньої довжини, не ламкий. Зерно плiвочне, пружне, 

подовжене. Маса 1000 зерен 50 - 60 грамiв. Вегетацiйний перiод 70 - 78днiв. 

Стiйкий до полягання. Висока посухо- та спекостiйкiсть. Сорт 

середньораннiй, має мiцну кореневу систему. Урожайнiсть 53 – 60 ц/га 

Сорт ячменю Гелiос. Придатний для поширення в зонах степу, лiсостепу 

та полiсся. Сорт стiйкий до вилягання, осипання та посухи. Потенцiйна 

можливiсть сорту - 89 ц/га. Має хорошi круп'янi якостi. Сорт має групову 

стiйкiсть до летючої сажки, борошнистої роси, смужкового 

гельмiнтоспорiозу. 
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Сорт ячменю Еней. Тип розвитку - дворучка (альтернативний). Сорт 

iнтенсивного типу. Високо адаптований для будь-яких умов вирощування, 

має пiдвищену посухостiйкiсть. Добрi результати дає при внесеннi повного 

мiнерального живлення. Слабко уражується гельмiнтоспорiозом i твердою 

сажкою. В закладах експертизи за роки випробування отримали середнiй 

урожай 54,5-55,7 ц/га, що на 13,7-17,4 ц/га бiльше стандартiв. 

Рекомендований для поширення в зонах степу, лiсостепу та полiсся. 

Сорт ячменю Раушан. Рiзновид Нутанс. Кущ напiвпрямостоячий. 

Рослина середньоросла. Колос напiвпрямостоячий, цилiндричний, пухкий, зi 

слабким восковим нальотом та салатовiй забарвленням пiд час цвiтiння. Маса 

1000 зерен 47-56 гр. Сорт середньостиглий, вегетацiйний перiод 76-93 дня. 

Стiйкий до вилягання. Слабосприйнятливий до летючої та твердої сажки, 

сiтчастої плямистостi, кореневих гнилей i рiнхоспорiозу. Екологiчно 

пластичний. Добре реагує на внесення добрив, але на високих азотних фонах 

схильний до вилягання [14, 37]. 

Сорт ячменю Нутанс 533. Рiзновид Нутанс. Колос дворядний солом'яно-

жовтого забарвлення, довжиною 6-8 см, середньої щiльностi. Зерно 

плiвчасте, жовте, середньої крупностi, маса 1000 зерен 42-50 р. Сорт 

середньораннiй (72-81 день), степового агроекотипа, посухостiйкий, 

вiдрiзняється хорошим кущiнням i дуже високою пристосовнiстю до рiзних 

грунтово - клiматичних i погодних умов. Сорт добре пристосований до 

механiзованого збирання та переробки, не обсипається, вiдрiзняється 

стiйкiстю до посухи, i найбiльш шкiдливим грибних захворювань. Сорт 

володiє високими харчовими достоїнствами i включений в список цiнних з 

круп'яним якостями сортiв. 

 

 

 

3 ТЕХНОЛОГIЯ ВИРОЩУВАННЯ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ  
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3.1 Мiсце в сiвозмiнi 

 

За своїми бiологiчними особливостями розвитку ярий ячмiнь найбiльш 

скоростиглий серед зернових культур. Перiод його вегетацiї залежить вiд 

умов вирощування та сорту, триває 84-96 днiв. Рацiональне розмiщення 

ячменю в спецiалiзованих сiвозмiнах є одним з резервiв збiльшення врожаю. 

Ярий ячмiнь – культура вимоглива до родючостi ґрунту, що пояснюється 

його бiологiчними властивостями – слаборозвиненою кореневою системою з 

низьким рiвнем засвоювання важкодоступних форм елементiв живлення та 

стислим строком iнтенсивного нагромадження поживних речовин [14, 29]. 

Для ярого ячменю найкращими являються попередники, що залишають 

пiсля себе чисту вiд бур’янiв площу з достатнiми запасами поживних 

речовин. Ячмiнь для пивоварної промисловостi краще розмiщувати пiсля 

просапних попередникiв: кукурудзи на зерно та силос, картоплi, цукрових 

бурякiв та зернобобових культур. Необхiдно вiдзначити що цукровi буряки, 

якi дуже висушують ґрунт, є добрими попередниками ячменю лише в зонi 

достатнього зволоження. Зерновi культури як попередники менш придатнi 

для ярого ячменю, бо при цьому рослини сильно пошкоджуються спiльними 

хворобами, нерiвномiрно дозрiвають, а тому врожай знижується в 

середньому на 4-6 ц/га. 

 

 

3.2 Обробiток ґрунту ярого ячменю 

 

Для одержання високих урожаїв ячменю необхiдно дотримуватись 

вiдповiдної системи обробiтку ґрунту. Вона повинна враховувати родючiсть 

ґрунтiв, клiматичнi та погоднi умови, рельєф мiсцевостi, агротехнологiчнi 

карти на кожне поле сiвозмiни. Така система складається з основного 

(зяблевого) та передпосiвного обробiтку i залежить вiд попередникiв. При 
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вирощуваннi ячменю пiсля цукрових бурякiв, картоплi ґрунт залишається 

чистим вiд бур’янiв i розпушеним. Тому такi поля не лущать, а вiдразу 

проводять оранку на глибину 20-22 см. Зяблева оранка має значнi переваги 

перед весняною [15, 23, 30, 36]. 

Пiсля веснооранки урожай ярого ячменю знижується на 10-30%. Зяблева 

оранка забезпечує в посушливi роки краще використання осiнньо-весняних 

опадiв, а в дощовi — швидше прогрiвання ґрунту. А це дозволяє в свою чергу 

висiвати ячмiнь в раннi строки. Для забезпечення кращого заорювання 

рослинних решток кукурудзи, пiсля збирання лущать стерню дисковими 

лущильниками в двох напрямках на глибину 8-10 см. Зяб орють на глибину 

25-27 см. Значно впливають на врожай ячменю строки зяблевої оранки. При 

ранньому пiдняттi зябу (вересень – початок жовтня), забезпечуються добрi 

умови для життєдiяльностi мiкроорганiзмiв, якi розкладають органiчнi 

рештки, у результатi в ґрунтi нагромаджується бiльше поживних елементiв. 

Створюються сприятливi умови для знищення бур’янiв восени i весною. Крiм 

того, гинуть личинки шкiдникiв i дорослi жуки, а також спори грибiв. Отже 

раннє пiдняття зябу має переваги перед пiзнiм. 

Передпосiвний обробiток ґрунту пiд ячмiнь складається з 

ранньовесняного боронування культивацiї. Боронування проводять при 

фiзичнiй стиглостi ґрунту, який добре розробляється. Раннi боронування 

перезволоженого, особливо важкого ґрунту призводять до переущiльнення, 

поганої розробки, що пригнiчує рослини, призводить до зниження 

урожайностi ячменю. У роки iз затяжною холодною весною на важких 

перезволожених ґрунтах боронування можна не проводити, а вiдразу 

починати з передпосiвної культивацiї. Звичайно в нормативних умовах для 

створення оптимальної для сiвби структури посiвного шару, достатньо 

провести боронування у два слiди i передпосiвну культивацiю з 

боронуванням. 
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3.3 Норми добрив та система удобрення 

 

Щодо рiвня живлення ячмiнь вiдрiзняється пiдвищеними вимогами. Це 

пояснюється дуже коротким вегетацiйним перiодом, та дуже швидким 

засвоєнням поживних речовин. За виносом поживних речовин ячмiнь мало 

вiдрiзняється вiд озимих культур. Для формування 100 кг зерна разом iз 

соломою ячмiнь приблизно використовує: азоту – 2,5-3, Р2О5 – 1-1,5 та К2О – 

2-2,5 кг. Поглинання головних елементiв живлення рослинами ячменю 

протягом вегетацiї вiдбувається нерiвномiрно. Найбiльша потреба в 

поживних речовинах збiгається з двома важливими перiодами в життi 

рослин: перiодом кущення i початком стеблоутворення та перiодом 

закладання, формування i наливу зерна. 

Отже, найбiльша потреба рослин ячменю в азотi спостерiгається в 

перiод вiд початку кущення до колосiння. Критичний перiод у рослин щодо 

наявностi азоту спостерiгається вiд початку кущення до виходу рослин у 

трубку. За нестачi азоту в цей перiод рiст та розвиток рослин пригнiчується, 

порушується процес утворення генеративних органiв, що призводить до 

рiзкого зниження врожаю. На початку вегетацiї дуже важливо забезпечити 

ячмiнь фосфором, що сприяє iнтенсивному розвитку кореневої системи i 

полiпшує поглинання рослинами поживних речовин. Калiй сприяє 

змiцненню соломини, пiдвищенню посухостiйкостi та стiйкостi рослин проти 

шкiдникiв та хвороб, полiпшенню водообмiну, прискорює надходження 

пластичних речовин у генеративнi органи, внаслiдок чого збiльшуються 

величина та виповненiсть зерна [29]. 

Отже, для вирощування високих урожаїв ячменю важливо, щоб рослини 

були забезпеченi елементами живлення вiд самого початку вегетацiї. Ячмiнь 

вiдрiзняється вiд iнших зернових культур ще й тим, що основний урожай 

культура формує на головному пагонi. Щоб не допустити розвитку бiчних 

пагонiв, треба забезпечити задану густоту посiву – 400-500 рослин на 1 м
2
 та 

оптимiзувати азотне живлення. Особливе значення для живлення ячменю має 
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внесення азотних добрив, їх вплив на врожай i якiсть продукцiї значно 

вагомiший нiж фосфорно-калiйних, тому допущенi пiд час внесення добрив 

помилки проявляються значно гострiше. За нестачi азоту вiдбувається слабке 

кущiння, посилюється редукцiя потенцiйно продуктивних пагонiв, колоскiв, 

знижується фертильнiсть квiток, скорочується вегетацiйний перiод. 

Оптимальнi норми фосфорних та калiйних добрив пiд ячмiнь – Р45-60К45-60. На 

ґрунтах, бiдних на азот, норму азотних добрив збiльшують. 

Пiд час вирощування сортiв ячменю, зерно яких використовують для 

виробництва пива, норму азотних добрив зменшують, а на чорноземах 

вносять половину рекомендованої норми. Для одержання зерна, яке було б 

придатне для виробництва пива, необхiдно, щоб рiвень калiйного живлення 

переважав над азотним та фосфорним. Для вирощування кормового та 

харчового ячменю вносять пiдвищенi норми азотно-фосфорних добрив на 

вiдносно зниженому калiйному фонi. Серед зернових культур ярий ячмiнь 

один з найвибагливiших до родючостi ґрунту [25]. 

Дослiдження свiдчать, що для отримання 6,5-7,0 т/га зерна ярого ячменю 

рiвень удобрення повинен становити N60-90P45-60K60-90. Також встановлено, що 

при вирощуваннi ярого ячменю на пивоварнi цiлi доза азотних добрив не 

повинна перевищувати N60. В дослiдженнях проведених ТОВ «Рапсоiл» 

встановлено позитивний вплив на рiст врожайностi зерна ярого ячменю 

нових видiв мiнеральних добрив на основi хелатних форм макро- i 

мiкроелементiв при позакореневому їх застосуваннi. Так при дворазовому 

позакореневому внесеннi в баковiй сумiшi з пестицидами 10% в.р. сечовини i 

органо-мiнерального добрива «Фурор» в дозi 3 л/га, урожайнiсть зерна ярого 

ячменю збiльшувалась на 0,7 т/га. 
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3.4 Сiвба ярого ячменю 

 

Коли висівають крупним насiнням урожай ячменю пiдвищується на 

350 кг/га i бiльше. При цьому полiпшується якiсть та екстрактивнiсть зерна. 

В такому насiннi бiльше поживних речовин, тому молодi рослини краще 

ростуть, розвивають мiцне корiння, ранiше починають кущитися, виходити в 

трубку й колоситись. 

Ярий ячмiнь аа своїми бiологiчними особливостями належить до 

культур раннього строку сiвби. Його насiння може проростати при 

температурi 1-2°С. Оптимальна температура для проростання – 20-22°С. 

Проте тривале похолодання навеснi негативно впливає на рiст i розвиток 

рослин. У перiод цвiтiння i формування зерна рослини дуже чутливi до 

незначних приморозкiв. 

Час сiвби ячменю визначають залежно вiд клiматичних умов. При цьому 

орiєнтуються не лише на температуру ґрунту чи повiтря, прохолода не 

повинна затримувати сiвбу, якщо ґрунт спiлий i не липне до робочих органiв 

сiльськогосподарських машин. Це особливо слiд врахувати при малiй 

кiлькостi опадiв у цей перiод, коли волога з ґрунту швидко випаровується, а її 

нестача знижує польову схожiсть насiння. Запiзнення з сiвбою ярого ячменю 

в умовах Лiсостепу призводить до зменшення урожаю та зниження якостi 

зерна. 

Густота стеблостою регулюється встановленням норми висiву, яка 

визначається в мiльйонах схожих зерен на гектар. При цьому вводять 

поправки на господарську придатнiсть i масу 1000 зерен. За даними ТОВ 

“Рапсоiл” рекомендується висiвати на багатих агрофонах 3,5-4 млн/га, на 

середнiх 4,0-4,5, на бiдних 4,5-5,0 млн./га насiнин. Глибина загортання 

насiння повинна забезпечувати своєчаснi, дружнi i повнi сходи. При сiвбi 

ярого ячменю враховують бiологiчнi особливостi росту i розвитку кореневої 

системи та рослин. Ячмiнь утворює вузол кущення на глибинi 2-3 см отже 

глибина загортання насiння повинна становити на важких ґрунтах у вологих 
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умовах 3-4 см, а на бiльш легких при нестачi вологи у ґрунтi 4-5 см. Слiд 

пам’ятати, що глибоке загортання насiння послаблює процеси росту, значно 

продовжує перiод проростання, а частина паросткiв не досягає поверхнi 

ґрунту i пошкоджується гнильними мiкроорганiзмами. Мiлке ж загортання 

насiння знижує його польову схожiсть, внаслiдок чого сходи нерiвномiрнi. 

Продуктивнiсть зернових колосових значно залежить вiд рiвномiрного 

розподiлу насiння на площi, що дозволяє рослинам найефективнiше 

використовувати воду, поживнi речовини та енергiю сонця. 

 

 

3.5 Догляд за посiвами 

 

Пiд час догляду за посiвами треба звертати особливу увагу на те, щоб 

засiянi площi були закоткованi кiльчасто-шпоровими котками, особливо в 

посушливi роки. Коткування зменшує висихання ґрунту на глибинi 

загортання насiння, прискорює його проростання. Це сприяє появi повних i 

дружнiх сходiв. Завдяки пiсляпосiвному коткуванню створюються кращi 

умови для бiльш раннього утворення вторинної кореневої системи, а отже 

лiпшого розвитку рослин. Отримання високих i стабiльних врожаїв зерна 

ярого ячменю не можливо без застосування iнтегрованої системи захисту 

рослин. Сучасна iнтегрована система захисту рослин передбачає: 

протруювання насiння; знищення бур’янiв за допомогою гербiцидiв; 

застосування стимуляторiв росту рослин i захист рослин вiд хвороб i 

шкiдникiв за допомогою сучасних високоефективних фунгiцидiв i 

iнсектицидiв. 

Протруювання насiння ярого ячменю дозволяє в значнiй мiрi 

контролювати i обмежувати розвиток таких небезпечних хвороб, як кореневi 

гнилi, летюча i тверда сажка. За 3-5 днiв до сiвби насiння знезаражують 

системними препаратами: Байтам Унiверсал 19,5% з.п (2 кг/т), Вiтавакс 

200ФФ 34% в.с.к. (2,5-3,0 л/т), Вiнцит 050 CS к.с. (2 л/т), Вiтал 14% в.с.к. 



40 
 

(0,5 л/т), Девiдент Стар 036 FS т.к.с. (1,5 л/т), Раксiл Екстра 51,5% т.к.с. 

(2 л/т), Лоспел 12,5% в.м.с. (0,9-1,2 л/т). Численнi дослiдження ТОВ 

“Рапсоiл” свiдчать про високу ефективнiсть бiофунгiцидiв вiтчизняного 

виробництва в разi застосування їх для обробки насiння. Такi препарати, як 

Мiкосан 3% в.р.к. (7 л/т) i Агат 25 к.т.п. (30 мл/т), «Фурор» (3 л/т) досить 

ефективно контролювали розвиток кореневих гнилей i твердої та летючої 

сажки. 

Для захисту рослин ярого ячменю в перiод активної вегетацiї вiд таких 

хвороб, як борошниста роса, гельмiнтоспорiознi плямистостi (смугаста, 

темно-бура, сiтчаста), застосовують наступнi фунгiциди: Альто Супер 330 EC 

к.е. (0,5 л/га), Колосаль 25% (1,0 л/га), Фалькон 46% к.е. (0,6 л/га), Фолiкур 

БТ 22,5% к.е. (1,0 л/га). Для знищення бур’янiв в посiвах ярого ячменю в 

фазу кущення застосовують такi гербiциди як Агрiтокс 50% в.р. (1,0-1,5 л/га), 

2,4-Д 700 в.р. (0,8-10 л/га), Дiален Супер 464 SL в.р.к. (0,7 л/га), а починаючи 

з фази вихiд в трубку можливе застосування лише препаратiв з групи 

похiдних хлорфенiлсечовини. Це такi гербiциди, як Гродiл Ультра 75% в.г., 

Гранстар 75% в.г. (15-20 л/га), Калiбр 75% в.г. (40-50 л/га), Лареп 60% з.п. (8-

10 т/га). 

З метою обмеження розвитку шкiдникiв п’явицi, попелицi, трипсiв, 

клопа шкiдливої черепашки та iнших за умов помiрно теплої погоди доцiльно 

внести препарати перетроїдної групи: Фастак 10 к.е. (0,15 л/га), Карате Зеон 

050 CS м.к.е. (0,15 л/га), Сумi Альфа 5% к.е. (0,25 л/га). За умов спекотної 

погоди, кращий ефект матимуть фосфорорганiчнi препарати типу: Бi-58 

Новий 40 к.е. (1,2 л/га). Дана дiм 40 к.е. (1,2 л/га), Золон, 35 к.е. (1,5 л/га) та 

iншi. Також можливе застосування вище зазначених препаратiв в половинних 

дозах за одночасного їх внесення, наприклад: Дана дiм (0,6 л/га) + Сумi 

Альфа (0,125 л/га), Бi-58 (0,6 л/га) + Карате Зеон (0,08 л/га). 
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3.6 Збирання врожаю ярого ячменю 

 

Для одержання якiсного зерна важливо правильно визначити початок 

збирання i режим обмолоту. Завчасне збирання призводить до значного 

погiршення пивоварних якостей зерна, головним чином, за рахунок 

пiдвищення вмiсту бiлка. Збирання двофазним способом починають у фазi 

воскової стиглостi при вологостi зерна 28-30%. Цей спосiб дає можливiсть 

розпочинати жнива на 3-5 днiв ранiше. Мiж скошуванням та пiдбиранням 

валкiв не можна допускати великого розриву, бо це призводить до 

проростання зерна у валках за будь-якої погоди. Щоб валки добре 

провiтрювалися, залишають стерню заввишки 13-15 см. До обмолоту 

приступають вiдразу ж пiсля їх просихання, коли вологiсть зерна складає 15-

16% [22, 26, 30]. 

Однофазним способом збирають при повнiй стиглостi зерна, коли його 

вологiсть зменшується до 14-17%. Максимального економiчного ефекту 

можна досягти при поєднаннi обох способiв збирання. При збираннi потрiбно 

постiйно контролювати режим обмолоту, який встановлюється таким чином, 

щоб повнiстю виключити травмування зерна. Тривалiсть оптимального 

перiоду збирання ячменю, при якому втрати бувають мiнiмальними, складає 

4-6 днiв. При перестоюваннi спостерiгається поникнення та надломування 

соломини пiд колосом; втрати через несвоєчаснiсть збирання можуть сягати 

15-20% i бiльше. Зерно, яке надходить з поля, пiдлягає термiновiй первиннiй 

очистцi та просушуванню до 14-15%. Не можна збирати ячмiнь у 

недозрiлому станi, особливо, коли вiн призначається для пивоварних цiлей, 

бо в ньому ще не закiнчились процеси утворення високомолекулярних бiлкiв. 

Як вiдомо, ячмiнь менш стiйкий до осипання нiж iншi зерновi культури: 

зерно в колосi утримується слабо, в нього легко обламується колосовий 

стрижень, а пiд час дощiв i стебло. Втрати врожаю ярого ячменю при 

збираннi на п’ятий день пiсля настання повної стиглостi зерна можуть 

становити 300-400 кг/га, а на десятий – понад 500 кг/га. При цьому 
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знижується також його якiсть. Якщо збирати зерно у повнiй стиглостi, воно 

матиме бiльше крохмалю. Збирання ячменю на десятий день пiсля початку 

повної стиглостi знижує масу 1000 зерен на 2-4 г i натуру – на 4-10 г/л. Тому 

правильне визначення збиральної стиглостi зерна має важливе значення [26, 

32]. 
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4 БАЗОВА МОДЕЛЬ ОЦIНКИ АГРОКЛIМАТИЧНИХ РЕСУРСIВ 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТI СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КУЛЬТУР А. М. ПОЛЬОВОГО 

 

 

Однiєю з основних умов високої культури землеробства є найбiльш 

повне використання клiматичних ресурсiв. У цьому аспектi вивчення 

клiматичної забезпеченостi формування урожаю сiльськогосподарських 

культур з врахуванням особливостей мiкроклiмату конкретних територiй 

має важливе наукове i практичне значення. При врахуваннi впливу клiмату 

на ефективнiсть сiльськогосподарського виробництва головним є 

визначення агроклiматичних ресурсiв територiї, реалiзоване шляхом їх 

агроклiматичного районування [2, 17]. 

 

 

4.1 Концепцiя моделювання 

 

Базова модель оцiнки агроклiматичних ресурсiв має блокову структуру 

i мiстить шiсть блокiв (рис. 4.1):  

– блок вхiдної iнформацiї; 

– блок показникiв сонячної радiацiї i волого-температурного режиму з 

врахуванням експозицiї схилiв;  

– блок функцiй впливу фази розвитку i метеорологiчних факторiв на 

продуцiйний процес рослин; 

– блок родючостi ґрунту i забезпеченостi рослин мiнеральним 

живленням;  
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Рисунок 4.1 – Блок – схема агроклiматичної моделi формування врожаю ярого ячменю.  
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4.2 Блок вхiдної iнформацiї 

 

Цей блок складається iз даних стандартних метеорологiчних i 

агрометеорологiчних спостережень i мiстить у собi всi необхiднi для 

виконання розрахункiв характеристики. Вони подiляються на три групи:  

Перша група – запаси продуктивної вологи у ґрунтi, середньодекадна 

температура повiтря, середня за декаду кiлькiсть годин сонячного сяйва, сума 

опадiв за декаду, середнiй за декаду дефiцит насичення повiтря, кiлькiсть 

днiв у розрахунковiй декадi [20, 21, 27, 28, 33].  

Друга група – iнформацiя про внесення доз азотних, фосфорних i 

калiйних добрив, данi про оптимальнi дози цих добрив, данi про внесення 

органiчних добрив та їхнiй оптимальнiй дозi, рiк внесення органiчних 

добрив, бал ґрунтового бонiтету. 

Третя група – iнформацiя про експозицiю та крутiсть схилу, на якому 

розташоване поле, характеристика типу схилу i мiсця розташування поля на 

схилi  [17]. 

 

 

4.3 Блок показникiв сонячної радiацiї i волого-температурного режиму 

з врахуванням експозицiї поля 

 

Для розрахунку iнтенсивностi сумарної сонячної радiацiї 

використовується формула С.I. Сiвкова 

 

1,231,1 )(315)(66,12 jjjj
o BАSSQ  ,    (4.1) 

 

де оQ  – сумарна сонячна радiацiя, що приходить на горизонтальну 

поверхню, кал/cм
2
доба;  

SS – середня за декаду кiлькiсть годин сонячного сяйва;  
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j – номер розрахункової декади;  

Iнтенсивнiсть сумарної сонячної радiацiї з урахуванням експозицiї i 

крутостi схилу визначається за виразом 

 

j
Q

jQ

eks
k

j
eks

Q
0

)(
 , 

 

(4.2) 

 

де eksQ  – сумарна сонячна радiацiя в залежностi вiд експозицiї i 

крутостi схилу, кал/см
2
доба;  

Q
eksk  – коефiцiєнт для перерахунку середньої за декаду сумарної 

сонячної радiацiї з горизонтальної поверхнi для рiзної крутостi, вiдн. од.  

Величина Q
eksk  визначається в залежностi вiд широти мiсцевостi, 

календарного мiсяця, експозицiї i крутостi схилу (табл. 4.1). 

Для розрахунку температури повiтря на схилi використовується вираз 

 

j
S

jT
ekseks

j
S TkT 

)(
,  (4.3) 

 

де 
eksST  – сeредньoдекадна температура повiтря на схилi, C;  

T
eksk  – коефiцiєнт для перерахунку температури повiтря на схилi,     

вiдн. од.;  

Тs – средньoдекадна температура повiтря на горизонтальнiй 

поверхнi,С.  

Величина T

eksk  визначається в залежностi вiд широти мiсцевостi i 

крутостi схилу: 

а) пiвнiчний схил 

kp
jT

eksk   )02,01(003,01
)(

,
   (4.4) 

б) пiвденний схил 
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Таблиця 4.1 - Поправки для розрахунку середньої за декаду сумарної 

сонячної радiацiї 

Мiсяць 

Широта, 

град. 

IV V VI VII VIII IX 

Пiвнiчний 

схил 200  44   

 

0,86 

 

0,91 

 

0,92 

 

0,91 

 

0,87 

 

0,75 

 46 0,85 0,90 0,92 0,91 0,86 0,75 

48 0,85 0,90 0,92 0,91 0,86 0,75 

50 0,84 0,90 0,91 0,90 0,85 0,75 

52 0,83 0,89 0,91 0,90 0,85 0,75 

Пiвнiчний 

схил 100     

44 

 

0,93 

 

0,95 

 

0,96 

 

0,96 

 

0,94 

 

0,89 

 46 0,93 0,95 0,96 0,96 0,94 0,89 

 48 0,93 0,95 0,96 0,96 0,94 0,89 

 50 0,92 0,94 0,96 0,96 0,94 0,88 

 52 0,92 0,94 0,96 0,96 0,94 0,88 

Пiвденний 

схил 200     

44 

 

1,07 

 

1,02 

 

0,99 

 

1,01 

 

1,05 

 

1,15 

 46 1,07 1,02 0,99 1,01 1,06 1,15 

 48 1,08 1,03 1,0 1,01 1,06 1,16 

 50 1,08 1,03 1,0 1,01 1,06 1,16 

 52 1,09 1,04 1,0 1,02 1,07 1,16 

Пiвденний 

схил 100     

44 

 

1,05 

 

1,01 

 

1,0 

 

1,01 

 

1,04 

 

1,08 

 46 1,05 1,02 1,0 1,01 1,04 1,08 

 48 1,05 1,02 1,0 1,01 1,04 1,08 

 48 1,05 1,02 1,0 1,01 1,04 1,08 

 50 1,05 1,02 1,0 1,01 1,04 1,08 

 52 1,06 1,02 1,0 1,02 1,04 1,08 
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kp
jT

eksk   )007,01(001,01
)(

,
 (4.5) 

в) схiдний i захiдний схили 

kp
jT

eksk   )005,01(001,01
)(

,
 (4.6) 

г) пiвнiчно-схiдний i пiвнiчно-захiдний схили 

kp
jT

eksk   )02,01(0025,01
)(

,
 (4.7) 

д) пiвденно-схiдний i пiвденно-захiдний схили 

kp
jT

eksk   )07,01(00085,01
)(

,
 (4.8) 

де   – широта пункту, град; 

kp – крутiсть схилу, град. 

Режим зволоження ґрунту з урахуванням експозицiї схилу визначається 

двома способами: 

– перший спосiб – при наявностi даних про вологiсть ґрунту 

 

j
o

jW
eks

j
eks WkW

)(
 , 

 

(4.9) 

  

де Wo – запаси продуктивної вологи у метровому шарi ґрунту на 

горизонтальнiй поверхнi, мм;  

Величина 
W
eksk визначається в залежностi вiд зволоження мiсцевостi, 

пори року, експозицiї схилу i форми рельєфу (табл. 4.2); 

 

j
s

o
ekseks

j
S OkO s 

,
 (4.10) 

  

де 
eksSO – сума опадiв за декаду з урахуванням схилу, мм;  

so

eksk  – коефiцiєнт для перерахунку опадiв на схилi, вiдн. од;  
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Таблиця 4.2 - Поправки для розрахунку запасiв продуктивної вологи 

 

Форма рельєфу Пора року 

   весна                 лiто           осiнь 

Середня 

величина 

а) Схили прямого та ввiгнутого профiлю 

Вершина 0,54 0,46 0,42 0,47 

Пiвнiчний схил: 

 верхня частина 1,0 0,86 0,98 0,95 

 середня  –"– 1,0 1,0 1,0 1,03 

 Нижняя  –"– 1,5 1,49 1,08 1,36 

пiднiжжя  2,0 1,50 1,60 1,70 

Пiвденний схил:   

 верхня частина 0,45 0,41 0,37 0,41 

 середня  –"– 0,62 0,50 0,48 0,53 

 Нижняя  –"– 0,93 0,93 0,96 0,95 

 пiднiжжя 1,22 1,20 1,14 1,19 

Рiвна мiсцевiсть 1,0 1,0 1,0 1,0 

б) Схили випуклого профiлю 

Водороздiльне 

плато 

 1,0  1,0  1,0  1,0 

Пiвнiчний схил: 

Верхняя частина  0,95  0,97  0,98  0,97 

 середня  –"–  1,03  1,0 1,0  1,01 

 Нижняя  –"–  1,03  0,92  0,82  0,92 

 пiднiжжя  2,18  1,88 1,99  2,02 

Пiвденний схил: 

 верхня частина  0,85  0,82  0,76  0,81 

 середня  –"–  0,73  0,77  0,71  0,74 

 Нижняя  –"–  0,78  0,72  0,66  0,72 

 пiднiжжя  1,22  1,18  1,14  1,18 

 

 

Величина sO

eksk  визначається в залежностi вiд зволоження територiї, 

експозицiї схилу i форми рельєфу (табл. 4.3). 
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Для розрахунку випаровуваностi Е0 використовується метод 

А.М.Алпатьєва:  

 

Таблиця 4.3 - Поправки для розрахунку суми опадiв в залежностi вiд 

зволоження територiї, експозицiї схилу та форми рельєфу 

 

 

Зона 

зволоження 

Пiвнiчний   схил Пiвденний   схил 

верхня  

частина 

середня 

частина 

нижня 

частина 

пiднi

жжя 

верхня 

час-

тина 

середня 

частина 

нижня 

час-

тина 

пiднi

жжя 

Грунт типу «а» 

Надмiрно 

зволожена 

0,82 0,87 0,92 1,50 0,88 0,90 0,92 1,38 

Достатньо 

зволожена 

0,83 0,85 0,88 1,56 0,88 0,94 0,96 1,32 

Слабко 

посушлива 

0,84 0,88 0,90 1,48 0,90 0,94 0,96 1,26 

Посушлива 0,88 0,92 0,95 1,25 0,93 0,96 0,98 1,19 

Дуже 

посушлива 

0,93 0,95 0,98 1,15 1,0 1,0 1,0 1,0 

Суха 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ґрунт типу «б» 

Надмiрно 

зволожена 

0,86 0,89 0,90 1,37 0,92 0,96 0,98 1,28 

Достатньо 

зволожена 

0,88 0,90 0,92 1,33 0,94 0,97 0,99 1,14 

Слабко 

посушлива 

0,89 0,92 0,95 1,20 0,96 0,98 1,0 1,06 

Посушлива 0,95 0,97 0,89 1,15 0,98 1,0 1,0 1,02 

Дуже 

посушлива 

0,98 0,98 1,0 1,05 1,0 1,0 1,0 1,0 

Суха 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Примiтка:   

 Ґрунти типу «а»: пiдзолистi супiски, потужний чорнозем, типовi i пiвденнi 

чорноземи, свiтло-каштановi. 

 Ґрунти типу «б»: пiдзолистi суглинки, лучнi та деградованi чорноземи,терасовий 

чорнозем. 
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75,065,0  jjj
o dvDWWE , (4.11) 

  

де DWW – середнiй за декаду дефiцит насичення повiтря;  

dv – кiлькiсть днiв у розрахунковiй декадi. 

Розрахунок випаровуваностi з врахуванням експозицiї схилу 

виконується за спiввiдношенням 

j
O

jE
eks

j
eks EkE 

)(
0

, (4.12) 

де 
eksE0  – випаровуванiсть на схилi;  

E
eksk  – коефiцiєнт для перерахування випаровуваностi на схилi. 

Сумарне випаровування визначається за формулою С.I. Харченко 
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 , 

 

(4.13) 

де Еeks – сумарне випаровування на схилi;  

Рнор – норма вегетацiйних поливiв;  

WHB – найменша вологоємнiсть у шарi ґрунту 0-100 см;  

eksSO  – сума опадiв за декаду з урахуванням схилу;  

Weks – запаси продуктивної вологи у метровому шарi ґрунту на схилi. 

Величина коефiцiєнта для перерахунку випаровуваностi на схилi 
E
eksk  

знаходиться в залежностi вiд зволоження територiї, пори року, експозицiї i 

крутостi схилу (табл. 4.4). 

За допомогою наступного спiввiдношення розраховується iнфiльтрацiя 

у нижнi шари ґрунту 

 

НВ
j
eks

j
noreks

j
S

j
ekseks

j
ilt WЕPОWF 

,
 (4.14) 

де 
eksilt

F  – iнфiльтрацiя в нижнi шари ґрунту на схилi за декаду, мм. 
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Для розрахунку запасiв продуктивної вологи на схилi використовується 

рiвняння водного балансу  

 

eks

j
ilt

j
eks

j
noreks

j
S

j
eks

j
eks FEPOWW 
1

.
 (4.15) 

 

Таблиця 4.4 - Поправки для розрахунку випаровуваностi 

 

 

Зона зволоження 

Експозицiя та крутизна схилу 

Пiвнiчний схил Пiвденний схил 

50 100 150 200 50 100 150 200 

а) весна 

Достатньо 

зволожена 

 0,94  0,84  0,77  0,72  1,08  1,12  1,19  1,25 

Слабко 

посушлива 

 0,92  0,87  0,76  0,69  1,05  1,11  1,17  1,20 

Посушлива  0,91  0,82  0,75  0,66  1,05  1,10  1,17  1,19 

Дуже посушлива  0,91  0,83  0,73  0,64  1,03  1,08  1,14  1,18 

 

Примiтка: 

Зони зволоження визначаються на основi середньорiчних даних про 

зволоження ґрунту: 

      1) надмiрно зволожена   70–90 % ПВ;    

      2) достатньо зволожена 50–60 % ПВ; 

      3) слабо посушлива 40–50 % ПВ; 

      4) посушлива 30–40 % ПВ; 

      5) дуже посушлива 20–30 % ПВ; 

      6) суха < 20 % ПВ; 

      ПВ - повна вологоємкiсть ґрунту, мм  
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4.4  Блок функцiй впливу фази розвитку i метеорологiчних  факторiв на 

продуцiйний процес рослин 

 

В основi продуцiйного процесу рослин лежить фотосинтез. Його 

iнтенсивнiсть обумовлюється фазою розвитку рослин i умовами 

навколишнього середовища [7, 8, 33]. Для розрахунку онтогенетичної кривої 

фотосинтезу використовується формула 
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(4.16) 

 

де величина Ф знаходиться за виразом 

2
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ln100
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Ф
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 , 

 

(4.17) 

де Ф – онтогенетична крива фотосинтезу, вiдн. од.;  

о
Ф  – початкове значення онтогенетичної кривої фотосинтезу, вiдн. од.;  

11
t  – сума ефективних температур повiтря вiд сходiв, при якiй 

спостерiгається максимальна iнтенсивнiсть фотосинтезу рослин,С;  

TS2 – сума ефективних температур,С. 

Функцiя впливу температури повiтря на продуцiйний процес рослин 

визначається як 
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(4.18) 

  

де Ф – температурна крива фотосинтезу, вiдн. од.;  

T – середньодекадна температура повiтря,С;  
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TФ – середньодекадна температура повiтря, при якiй починається 

фотосинтез,С;  

Toрt1 – нижня межа температурного оптимуму для фотосинтезу,С;  

Toрt2 – верхня межа температурного оптимуму для фотосинтезу,С. 

 У рiвняннi (3.18)  промiжнi величини знаходяться за формулами 
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де Tmax – середньодекадна температура повiтря, при якiй припиняється 

фотосинтез,С;  

Ts – температура повiтря на горизонтальнiй поверхнi,С;  

T
eksk  – коефiцiєнт для перерахування температури повiтря на схилi. 

Значення нижньої i верхньої межi температурного оптимуму для 

фотосинтезу визначаються як функцiї часу. 

Функцiя впливу вологостi ґрунту на фотосинтез ф знаходиться як 
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(4.21) 

де W – запаси продуктивної вологи у метровому шарi ґрунту, мм;  

Woрt1 – нижня межа оптимальних запасiв вологи, мм;  

Woрt2 – верхня межа оптимальних запасiв вологи, мм. 

j
opt

W
eks

jj
WkWx 13 / ,  (4.22) 
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j
opt

W
eks

jj
WkWx 24 /  ,  (4.23) 

де W
eksk  – коефiцiєнт для перерахування запасiв вологи на схилi,       

вiдн. од.. 

Функцiя впливу вологозабезпеченостi посiвiв розглядається як 

сполучення двох функцiй. Враховується функцiя впливу вологостi ґрунту на 

продуктивнiсть рослин (за даними про фактичнi запаси вологи) i вiдношення 

сумарного випаровування посiвiв до випаровуваностi з врахуванням 

експозицiї i крутостi схилiв: 
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(4.24) 

  

де FW – вiдносна вологозабезпеченiсть посiвiв, вiдн. од..  

Аналогiчно визначається узагальнена функцiя впливу термiчного режиму i 

вологозабезпеченостi FTW1 на фотосинтез: 

 

  FTW1 = (Ф FW)
0,5

                                          (4.25) 

 

До цiєї функцiї вводиться корекцiя на рiвень температури в сполученнi з 

вологозабезпеченiстю 
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4.5 Блок родючостi ґрунту i забезпеченостi рослин мiнеральним 

живленням 

 

Родючiсть ґрунту характеризується вмiстом у нiй гумусу, що залежить 

вiд мiри впливу ерозiї ґрунту. 

um
G
ereksum GkG  ,      (4.27) 

  

optum

eksum
umG

G

G
F   , 

 

(4.28) 

 

де Gum – вмiст гумусу у ґрунтi, %;  

eksumG  – вмiст гумусу у ґрунтi на схилах з врахуванням ерозiї, %;  

G

erk  – функцiя впливу ерозiї ґрунту на вмiст гумусу у грунтi, вiдн. од;  

optumG  – оптимальний для вирощування сiльськогосподарської 

культури вмiст гумусу у ґрунтi, %. 

Функцiя впливу вмiсту гумусу у ґрунтi визначається за формулою 

О.С. Образцова для розрахунку забезпеченостi рослин елементами 

мiнерального живлення 

 

)1(1,1exp[)( 35,1
umGumGumG FFFW  , (4.29) 

  

де 
umGFW  – функцiя впливу вмiсту гумусу у ґрунтi на формування 

урожаю, вiдн. од.. 

Значення функцiй оптимальностi азотного, фосфорного i калiйного 

живлення розрахується за методом О.С. Образцова з деякими модифiкацiями 
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(4.30) 
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      j
efNN

j
N kFFFW  11,1exp

35,1
, (4.31) 

  

де Nm– внесена доза азотних добрив, кг/га;  

Nopt – оптимальна доза азотних добрив, необхiдна для одержання 

максимального урожаю, кг/га;  

FWN – функцiї впливу забезпеченостi азотом, вiдн. од.; 

kef  – коефiцiєнт ефективностi добрив в залежностi вiд вологостi ґрунту, 

вiдн. од. 

Вплив режиму зволоження ґрунту на ефективнiсть добрив враховується 

за виразом: 
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(4.32) 

  

Аналогiчно визначається спiввiдношення дози органiчних добрив до їх 

оптимальної величини i розрахується функцiя впливу внесення органiчних 

добрив з врахуванням року внесення добрив 

optrg

rg

rgO
O

O
F  , 

 

(4.33) 

  

      j
efrg

g
OrgOrgOrg

j
O kkFFFW  11,1exp

35,1
, (4.34) 

  

де rgO
FW  – функцiя впливу внесення органiчних добрив на урожай;  
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Org – внесена доза органiчних добрив, т/га;  

optrgO  – оптимальна для вирощування сiльськогосподарської культури 

доза внесення органiчних добрив, т/га;  

rg

g
Ok  – коефiцiєнт впливу року внесення органiчних добрив, вiдн. од. 

Узагальнена функцiя впливу родючостi ґрунту i внесення мiнеральних 

та органiчних добрив розрахується за принципом Лiбiха 

 jKj
P

j
Nrg

j
O

j
ef FWFWFWFWFWM ,,,min , (4.35) 

де FWMef – функцiя впливу ефективної родючостi на урожай, вiдн. од. 

 

 

4.6 Блок агроекологiчних категорiй урожайностi 

 

Визначення величини рiзних агроекологiчних категорiй урожайностi 

здiйснюється з врахуванням внесених модифiкацiй, iз залученням бiльш 

повної iнформацiї i наповненням цих категорiй новим змiстом [8]. 

Збiльшення потенцiйної урожайностi загальної бiомаси за декаду 

визначається в залежностi вiд iнтенсивностi фотосинтетично активної 

радiацiї (ФАР) i бiологiчних особливостей культури з врахуванням змiни 

здатностi рослин до фотосинтезу протягом вегетації  [27]. 
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(4.36) 

де 
t

ПУ




 – прирiст потенцiйної урожайностi загальної бiомаси за 

декаду, г/м
2
;  

Ф – онтогенетична крива фотосинтезу, вiдн. од.;  

 – КПД посiвiв, вiдн. од.;  

Qфар – середньодекадна за добу сума ФАР, кал/см
2 
доба;  
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jQ
eksk  – коефiцiєнт для перерахування середньої за декаду сумарної 

сонячної радiацiї з горизонтальної поверхнi для схилiв рiзної експозицiї i 

крутостi, вiдн. од.;  

q – калорiйнiсть. 

Прирiст метеорологiчно-можливої урожайностi загальної бiомаси являє 

собою прирiст потенцiйної урожайностi, який буде обмежений впливом 

волого-температурного режиму: 
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(4.37) 

де 
t

ММУ




 – прирiст метеорологiчно-можливої урожайностi загальної 

бiомаси за декаду, г/м
2
;  

FTW2 – узагальнена функцiя впливу волого-температурного режиму з 

корекцiєю на сполучення рiзних екстремальних умов, вiдн. од.  

Формування дiйсно можливої урожайностi загальної бiомаси 

обмежується рiвнем природної родючостi ґрунту: 
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(4.38) 

де 
t

ДМУ




 – прирiст дiйсно можливої урожайностi загальної бiомаси за 

декаду, г/м
2
;  

Впл – бал ґрунтового бонiтету, вiдн. од. 

Одержання рiвня господарської урожайностi загальної бiомаси 

обмежується реально iснуючим рiвнем культури землеробства й 

ефективнiстю внесених мiнеральних i органiчних добрив: 
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де 
t

УB




 – прирiст урожайностi загальної бiомаси у виробництвi, г/м

2
; 

kземл – коефiцiєнт, що характеризує рiвень культури землеробства i 

господарської дiяльностi, вiдн. од.;  

FWМef – функцiя ефективностi внесення органiчних i мiнеральних 

добрив в залежностi вiд умов вологозабезпеченостi декад вегетацiї, вiдн. од. 

Рiзнi агроекологiчнi категорiї врожаю зерна при його стандартнiй 14 %-

iй вологостi визначаються за виразом 

 

1,014,1.  ПУ
госпзерна КПУПУ  (4.40) 

  

де ПУзерна. – потенцiйний урожай зерна, ц/га; 

ПУ
госпК .  – частка зерна в загальнiй масi потенцiйного урожаю, вiдн. од., 

яка визначається в залежностi вiд розмiрiв урожаю загальної бiомаси. 

Аналогiчно визначаються вiдповiдно метеорологiчно-можливий 

ММУзерна.., дiйсно можливий ДМУзерна  i урожай у виробництвi УВзерна. зерна. 

 

 

4.7 Блок узагальнених оцiночних характеристик 

 

Аналiз рiзноманiтних агроекологiчних категорiй врожайностi (ПУ, 

ММУ, ДМУ, УВ), а також їхнiх спiввiдношень i вiдмiнностей дозволяє судити 

про природнi й антропогеннi ресурси сiльського господарства, а також про 

ефективнiсть господарського використання цих ресурсiв стосовно 

вирощувння сiльськогосподарських культур. 

Розглянемо п'ять узагальнених характеристик: 

1. Ступiнь сприятливостi метеорологiчних умов вирощування культури 

характеризує спiввiдношення метеорологiчно-можливої урожайностi i 

потенцiйної урожайностi 
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Км = ММУзерна/ПУзерна, (4.41) 

  

де Км – коефiцiєнт сприятливостi метеорологiчних умов, вiдн. од. 

2. Сприятливiсть ґрунтових умов показує  вiдношення дiйсно можливої 

урожайностi до метеорологiчно-можливої урожайностi 

 

Кг = ДМУзерна/ММУзерна, (4.42) 

  

де Кг – коефiцiєнт сприятливостi ґрунтових умов, вiдн. од. 

3. Спiввiдношення урожайностi у виробництвi i метеорологiчно можливої 

урожайностi встановлює ефективнiсть використання агроклiматичних 

ресурсiв. Якщо це спiввiдношення розраховується за середнiми 

багаторiчними даними, то воно вiдображає ефективнiсть використання 

агроклiматичних ресурсiв 

Какл = УВзерна/ММУзерна, (4.43) 

  

де Какл – коефiцiєнт ефективностi використання агроклiматичних 

ресурсiв, вiдн. од. 

4. При реальних ґрунтових умовах спiввiдношення урожайностi у 

виробництвi i дiйсно можливої урожайностi можна розглядати як показник 

досконалої агротехнологiї 

Кземл = УВзерна/ДМУзерна, (4.44) 

  

де Кземл – коефiцiєнт ефективностi використання iснуючих 

агрометеорологiчних i ґрунтових умов (характеризує рiвень культури 

землеробства з погляду ефективностi господарського використання 

iснуючого комплексу агрометеорологiчних i ґрунтових умов), вiдн. од. 

5. Величина вiдношення урожайностi у виробництвi до потенцiйної 

урожайностi характеризує рiвень реалiзацiї агроекологiчного потенцiалу 
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Каек.пот = УВзерна/ПУзерна, (4.45) 

  

де Каек.пот – коефiцiєнт реалiзацiї агроекологiчного потенцiалу, вiдн. од. 

Пiдвищення рiвня УВзерна i доведення його до ДМУзерна вимагає 

ретельного дотримання всiх засобiв агротехнiки, виконання їх у повнiй 

вiдповiдностi з агрометеорологiчними умовами на конкретному полi. Це є 

першочерговою задачею програмування урожаїв, спрямованого на усунення 

дiї рiзноманiтних господарських факторiв, якi знаходяться у мiнiмумi. 

Наближення ДМУзерна до ММУзерна вимагає виконання рiзноманiтних 

заходiв для пiдвищення родючостi ґрунту. Рiзниця мiж ММУзерна i ПУзерна 

компенсується за рахунок мелiоративних заходiв, а також внаслiдок 

правильного пiдбору сортiв i культур, що краще пристосованi до 

особливостей конкретного клiмату. Пiдвищення рiвня ПУзерна забезпечується 

головним чином шляхом селекцiї нових сортiв, якi будуть мати бiльш 

високий рiвень урожайностi за рахунок ефективного використання сонячної 

радiацiї. 

Формули (4.1)–(4.45) дозволяють визначити основнi агроекологiчнi 

категорiї урожайностi сiльськогосподарських культур для рiзних елементiв 

рельєфу, що формуються пiд впливом грунтово-клiматичних умов i 

мiкроклiматичних особливостей дослiджуваних територiй та виконати для 

цих територiй оцiнку агроклiматичних ресурсiв формування продуктивностi 

сiльськогосподарських культур [27 – 28]. 
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4.8  Опис сценарiїв змiн клiмату 

 

Майбутнi змiни клiмату є однiєю з найбiльших проблем, що стоїть 

перед людством в новому столiттi. Потреба в iнформацiї про змiни клiмату 

необхiдна для того, щоб оцiнити їх вплив на людину i природнi системи з 

метою розвитку вiдповiдних засобiв адаптацiї i стратегiї пом'якшення 

негативного впливу клiматичних змiн на нацiональному i навiть 

регiональному рiвнi.  

Дiяльнiсть людини змiнила i продовжує змiнювати поверхню Землi i 

склад її атмосфери. Деякi з цих змiн мають прямий або опосередкований 

вплив на енергетичний баланс Землi i, таким чином, є чинниками, що 

впливають на змiну клiмату. Радiацiйний вплив (РВ) є результатом змiни 

енергетичного балансу системи Земля як реакцiї на певнi зовнiшнi фактори, 

при цьому позитивний РВ веде до потеплiння, а негативний РВ до 

похолодання клiматичної системи. Крiм глобального середнього 

радiацiйного та енергетичного впливу просторовий розподiл i часова 

еволюцiя впливу та зворотнiй клiматичний зв'язок також вiдiграють значну 

роль у визначеннi можливого впливу рiзних факторiв на клiмат. Змiни 

поверхнi сушi можуть також впливати на локальний та регiональний клiмат 

за допомогою процесiв, якi не є радiацiйними за своєю природою [24, 34, 35]. 

Глобальнi клiматичнi моделi є основними iнструментами, що 

використовуються для проектування тривалостi та iнтенсивностi змiн 

клiмату в майбутньому. При цьому використовуються клiматичнi моделi 

рiзних рiвнiв складностi, вiд простих клiматичних до моделей перехiдної 

складностi, повних клiматичних моделей i моделей усiєї Земної клiматичної 

системи. Цi моделi розраховують майбутнi клiматичнi режими на основi 

низки сценарiїв змiни антропогенних факторiв [16]. 

 Для нових клiматичних розрахункiв, виконаних у рамках проекту 

Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) Всесвiтньої програми 

дослiджень клiмату (World Climate Research Programme), використовується 
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новий набiр сценарiїв, а саме Репрезентативнi траєкторiї концентрацiй 

(Representative Concentration Pathways – RCP [16, 24]. 

Репрезентативнi траєкторiї концентрацiй – сценарiї, якi включають 

часовi ряди викидiв i концентрацiй всього набору парникових газiв, аерозолiв 

i хiмiчно активних газiв. Слово репрезентативний означає, що кожна RCP 

показує лише один з багатьох можливих сценарiїв, якi призвели б до 

отримання конкретних характеристик радiацiйного впливу. Термiн 

траєкторiя пiдкреслює, що розглядаються не тiльки рiвнi довгострокових 

концентрацiй, але також i їх очiкувана змiна, побудована в часi для 

визначення кiнцевого результату. В усiх сценарiях RCP атмосферна 

концентрацiя CO2 є вищою за сьогоднiшнiй рiвень унаслiдок зростання 

сукупних викидiв CO2 протягом ХХI столiття. 

Сценарiї RCP визначаються приблизною сумарною величиною 

радiацiйного впливу до 2100 року порiвняно з 1750 р.: 2,6 Вт·м
−2

 для RCP2.6; 

4,5 Вт·м
−2

 для RCP4.5; 6,0 Вт·м
−2

 для RCP6.0 i 8,5 Вт·м
−2

 для RCP8.5. Цi 

чотири RCP мiстять один сценарiй зменшення викидiв, який передбачає 

низький рiвень впливу (RCP2.6); два сценарiї стабiлiзацiї (RCP4.5 i RCP6.0) i 

сценарiй з дуже високими рiвнями викидiв парникових газiв (RCP8.5) . 

Згiдно RCP6.0 i RCP8.5, радiацiйне вплив не досягає максимального значення 

до 2100 р., а продовжує постiйно збiльшуватись; в RCP2.6 цей вплив досягає 

максимуму i потiм знижується; i в RCP4.5 вiн стабiлiзується до 2100 р. 

(рис. 4.2) [24]. 

Таким чином, RCP можуть вiдображати результати цiлого ряду заходiв 

в областi клiмату в XXI-му столiттi в порiвняннi з їх вiдсутнiстю в 

Спецiальнiй доповiдi про сценарiї викидiв (СДСВ), що використовувались в 

попереднiх доповiдях з питань змiни клiмату. Сценарiї СДСВ були 

розробленi лише з використанням послiдовного пiдходу, iншими словами, 

соцiально-економiчних, демографiчних та технологiчних факторiв, якi потiм 

використовувалися в простих клiматичних моделях для визначення 

концентрацiй парникових газiв [24]. 
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Рисунок 4.2 – Схематичне зображення радiацiйного впливу (товстi лiнiї 

– рекомендованi траєкторiї, пунктирнi – траєкторiї з врахуванням 

додаткових можливостей, визначених за альтернативними 

правилами) [24] 

 

Сценарiї RCP ґрунтуються на комбiнацiї комплексних оцiночних 

моделей, простих клiматичних моделей та моделей атмосферної хiмiї i 

глобального вуглецевого циклу. Хоча RCP охоплюють широкий дiапазон 

значень сукупних впливiв, вони не включають весь спектр викидiв, описаних 

в лiтературi, особливо по аерозолях. 

В данiй роботi при моделюваннi прогностичних змiн режиму 

температури та опадiв використовувались данi експерименту CORDEX – 

Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment, що створений 

Всесвiтньою програмою дослiджень клiмату для формування ансамблю 

прогностичних регiональних клiматичних моделей на всiх континентах в 

глобальному масштабi. Також CORDEX використовується для проектування 

В
т·

м
−

2
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клiмату в регiональному масштабi, використовуючи статистичнi та динамiчнi 

методи. Структура проектування клiмату в межах CORDEX базується на 

новому наборi глобальних клiматичних моделей CMIP5. При проектування 

клiмату CORDEX зосереджується на експериментах з використанням 

сценарiїв викидiв – RCP4.5 i RCP8.5, якi являють собою сценарiї середнього 

та високого рiвня викидiв [24, 34]. 

Для дослiджень використовувались данi гiдрометеорологiчних 

параметрiв, якi реалiзованi в регiональнiй клiматичнiй моделi RACMO2. 

Модель RACMO2 поєднує в собi фiзичнi схеми, розробленi Європейським 

центром середньострокових прогнозiв погоди (ECMWF), i динамiчну основу 

вiд моделi HIRLAM. Вона пристосована для використання на льодових 

поверхнях та включає складну схему визначення альбедо снiгу. RACMO2 має 

40 вертикальних атмосферних рiвнiв з кроком сiтки по горизонталi ~ 11 км, 

що забезпечує високу точнiсть отриманих результатiв. Також RACMO2 

виконує моделювання атмосферних полiв з 6-годинною часовою 

дискретнiстю [24].  
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5 ОЦIНКА ВПЛИВУ ЗМIН КЛIМАТУ НА АГРОКЛIМАТИЧНI 

УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ТА ПРОДУКТИВНIСТЬ 

ЙОГО ПОСIВIВ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI 

 

 

5.1 Агрокліматичні умови вирощування ярого ячменю у 

Дніпропетровській області в умовах зміни клімату 

 

Зернове господарство є основою всього сiльського господарства в 

степовiй зонi України. Потреба в зернi постiйно збiльшується. Це пов'язано з 

необхiднiстю мати бiльше зерна для поповнення зернових резервiв та 

забезпечення внутрiшнього ринку. 

Ефективне управлiння сiльськогосподарським виробництвом неможливе 

без аналiзу ходу чинникiв, вiд яких залежить його дiяльнiсть. У 

сiльськогосподарському виробництвi найбiльш впливовими на розвиток та 

урожай культур є метеорологiчнi умови. Вони в бiльшiй мiрi обумовлюють 

продуктивнiсть усiх сiльськогосподарських культур, у тому числi i зернових. 

Ярi зерновi культури за величиною посiвних площ на територiї СНД 

посiдають перше мiсце. Це - яра пшениця, ярий ячмiнь, овес, кукурудза, 

гречка, просо та iншi. Найбiльш поширенi посiви раннiх ярих культур у 

районах з родючими чорноземними та каштановими ґрунтами, але з рiзко 

континентальним клiматом i великою повторюванiстю посух та суховiїв. 

Недостатнє та нестiйке зволоження є головною причиною значних щорiчних 

коливань урожайностi.  

Спецiалiсти присвячують багато уваги вивченню динамiки врожаїв, 

впливу основних агрометеорологiчних факторiв i показникiв на стан рослин. 

Дослiдженнями встановлено, що продуктивнiсть зернових культур 

коливається синхронно з коливаннями агрометеорологiчних умов їх 

вирощування. Врожайнiсть зернових має тенденцiю до зростання з часом, але 

темпи зростання рiзнi у рiзних культур та в рiзних регiонах. Збiльшення 
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врожайностi з часом обумовлено пiдвищенням культури землеробства 

(особливостей системи землеробства, використання добрив, засобiв 

обробiтку ґрунту, засобiв боротьби зi шкiдниками, мелiорацiї тощо), 

виведенням нових сортiв. 

Ячмiнь - одна з найдавнiших сiльськогосподарських культур. Вiн 

вирощується з часу зародження землеробства. Зерно ячменю - вiдмiнний 

корм. Його широко використовують при вiдгодiвлi свиней, в рацiонах 

великої рогатої худоби i птицi. Це незамiнна сировина пивоварної 

промисловостi, з нього готують також рiзнi види круп [8-11]. 

Ячмiнь – найбiльш скоростигла яра зернова культура, вегетацiйнiй 

перiод якої складає 60-110 днiв. Ярий ячмiнь внаслiдок недостатнього 

розвитку кореневої системи, короткого вегетацiйного перiоду, пiдвищених 

вимог до структури ґрунту є найбiльш вимогливим серед зернових до 

попередника. Це дуже  важлива технiчна, продовольча i кормова культура.  

Зерно ячменю – концентрований корм для багатьох видiв 

сiльськогосподарських тварин, особливо цiнний продукт для вигодовування 

свиней. Зерно ячменю мiстить у середньому 12,2 % бiлка, 77,2 % вуглеводiв, 

2,4 % жиру, до 3% зольних елементiв i мiстить в 1 кг приблизно 1,2 кормових 

одиниць i 100 г перетравного протеїну. Бiлок цiнний за амiнокислотним 

складом, особливо за вмiстом лiзину та триптофану. Цiнується у 

тваринництвi як грубий корм солома ячменю, особливо сортiв iз гладенькими 

остюками. Ячмiнь може вирощуватись також на зелений корм разом в сумiшi 

iз зернобобовими культурами i на сiно. Ячмiнь є важливою продовольчою 

культурою. Iз зерна скловидного  ячменю виробляють ячмiнну та перлову 

крупи, у складi якої мiститься 9 – 11% бiлка, 82 – 85% крохмалю. Борошно 

ячменю використовують як домiшку до пшеничного або житнього борошна 

при випiканнi хлiба. Дворяднi сорти ячменю використовують для 

виробництва пива. 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BD
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За обсягом використання  продукцiї ячменю в народному господарствi 

вiн є, насамперед, однiєю з цiнних зернофуражних культур, частка якої в 

балансi концентрованих кормiв є значною.  

На фураж використовуються бiльш високобiлковi сорти ячменю. 

Завдяки своїм високим кормовим якостям зерно ячменю i продукти його 

переробки набагато кориснiшi iнших концентрованих кормiв. Ячмiнь також 

має велике значення i як цiнна продовольча культура. У ячнiй крупi 

мiститься навiть бiльше цукру i бiлка, нiж в пшеничнiй. Витяжки з ячмiнного 

солоду багатi вуглеводами, бiлками, ферментами, вiтамiнами i тому мають 

великi дiєтичнi i лiкувальнi властивостi. Вони знаходять широке 

застосування в медицинi, хлiбопекарськiй промисловостi.  

Зерно ячменю - сировина для пивоварної промисловостi. Для отримання 

високоякiсного пива солод готують виключно з ячменю, який надає пиву 

специфiчний приємний смак i аромат. Для виробництва пива велике значення 

має високий вмiст в зернi ячменю крохмалю i безазотистих екстрактивних 

речовин, вмiст яких у кращих пивоварних сортiв досягає 70-82%. 

Нами ставилось завдання дослiдити як впливає змiна клiмату на 

агроклiматичнi умови вирощування та урожайнiсть ярого ячменю на 

територiї Днiпропетровської областi. Дослiдження  проводилися шляхом 

порiвняння показникiв за базових умов (перiод 1990-2010 рр.) та сценарних 

варiантiв. Розглядалися два сценарних перiоди: 2011-2030 та 2031-2050 рр. 

Як теоретична основа для виконання розрахункiв та порiвняння результатiв 

були використана розроблена А.М. Польовим модель агроекологiчних 

врожаїв сiльськогосподарських культур [8, 27-28]. 

Зупинимося бiльш детально на оцiнцi агроклiматичних умов 

вирощування ярого ячменю в цiй галузi. 

При оптимальнiй забезпеченостi рослин вологою, теплом i мiнеральним 

ґрунтовим живленням максимальний прирiст фiто маси посiвiв ярого ячменю 

визначається приходом ФАР за перiод i коефiцiєнтом її використання. 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD_D
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Динамiка приростiв потенцiйної врожайностi ярого ячменю та хiд 

декадних сум ФАР за перiод сходи - повна стиглiсть представлена на рис. 5.1. 

У початковий перiод вегетацiї рiвень сум ФАР становить 

174 кал/(см
2
·добу)

.
. У наступнiй декадi ця сума збiльшується до 

191 кал/(см
2
·добу)  i, поступово зростаючи, досягає максимуму в сьому 

декаду, складаючи величину 249 кал/(см
2
·добу). Пiсля цього до кiнця перiоду 

вегетацiї ярого ячменю йде плавне зниження величин сум ФАР i перед 

настанням повної стиглостi цi величини досягають значень 

245 кал/(см
2
·добу). 

 

 
Декади вегетацiї 

 

Рисунок  5.1 –  Динамiка декадних приростiв ПВ i сум ФАР (ΣФАР)  

ярого ячменю в Днiпропетровськiй областi за перiод 1990 – 2010 рр. 

 

Прирiст ПВ в першiй декадi вегетацiї, як це видно з рис. 2.1, становить 

130 г/м
2
. дек. У наступнiй декадi прирiст зростає до рiвня 176 г/м

2
. дек. 

Перiод третiй лист - кущiння вiдзначений плавним ходом кривої динамiки 

приростiв ПВ. Пiсля кущiння спостерiгається пiдвищення ΔПВ вiд декади до 

декадi i максимального значення (389 г/м
2
. дек) досягає в перiод колосiння - 
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молочна стиглiсть. Пiсля настання фази молочної стиглостi рiвень приростiв 

ПУ починає знижуватися i до кiнця вегетацiї становить 84 г/м
2
. дек. 

Розглянемо динамiку показникiв температурного режиму протягом 

вегетацiї. 

Якщо температура повiтря буде близькою до оптимальної ТОР1, то буде 

досягатися максимальна продуктивнiсть посiвiв. Природно, що значення ts 

змiнюється протягом вегетацiї. Будемо розглядати щодекадно динамiку 

нижньої (ТОР1) i верхньої (ТОР2) межi оптимальних значень температури 

повiтря для ярого ячменю та хiд среднедекадного температури повiтря 

протягом вегетацiї в порiвняннi з ходом оптимальних значень температури. 

Як видно з рис. 5.2, нижня межа температурного оптимуму ТОР1 

починається з температури 6,7 °С, плавно пiднiмаючись досягає максимуму 

(16,0°С) наприкiнцi вегетацiйного циклу. 

 

 

 
Декади вегетацiї 

Рисунок 5.2 – Декадний хiд приростiв (∆ММВ) та термiчного режиму  

ярого ячменю в Днiпропетровськiй областi за перiод 1990 – 2010 рр. 
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Верхня межа оптимальних температур ТОР2 починається з позначки 

10,5°С, досягає максимуму в той же перiод, що i у ТОР1 i становить 20,6 °С. 

Крива ходу середньодекадної температури повiтря починається з 

позначки 9,6 °С, плавно пiднiмаючись, проходить у другiй декадi через  

ТОР2, виходячи з iнтервалу температурного оптимуму, i лише на шостiй 

декадi вегетацiї вона стає паралельною ТОР2. Надалi температура повiтря 

плавно досягаючи максимуму (20,9 
0
С) до фази повна стиглiсть. 

Комплексний вплив основних метеорологiчних факторiв вiдображає 

метеорологiчних можлива врожайнiсть, яка є iнтегральною характеристикою 

агрометеорологiчних ресурсiв. 

У початковий перiод вегетацiї прирiст МВУ становить 91 г/м
2
. дек. У 

наступнi перiоди спостерiгається її плавне зростання. Максимум досягається 

майже наприкiнцi перiоду, вiн становить 301 г/м
2
. дек. Потiм прирости МВУ 

рiзко знижуються i  в кiнцi вегетацiї складали 67 г/м
2
. дек. 

Хiд динамiки приростiв дiйсно-можливої урожайностi (ДМВ) 

представлений на рис. 5.3.  

 

 

Декади вегетацiї 

Рисунок  5.3 –  Динамiка декадних приростiв ДМВ ярого ячменю в 

Днiпропетровськiй областi за перiод 1990 – 2010 рр. 
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Величини приростiв починаються з позначки 56 г/м
2
. дек, поступово 

зростаючи в наступнiй декадi до 73 г/м
2
. дек. У наступних  декадах величина 

∆ДМВ продовжує зростати, досягаючи максимуму в сьомiй декадi вегетацiї, i 

становить 187 г/м
2
. дек. До кiнця вегетацiї рiвень приростiв ДМВ знижується. 

В кiнцi вегетацiйного перiоду прирости ДМВ складали 92 г/м
2
. дек. 

Потреба ярого ячменю у волозi змiнюється в онтогенезi. Вiд появи 

сходiв до колосiння, коли у ярого ячменю йде наростання вегетативної маси, 

а також закладка i формування генеративних органiв, споживання води 

сильно зростає. 

Сумарне випаровування (Еф) в першi декади вегетацiї становить 15 мм 

рис. 5.4, потiм у мiру зростання вегетативної маси i температури повiтря 

сумарне випаровування зростає до максимуму (33 мм)  у восьмiй декадi. 

Пiсля восьмої декади  воно майже не знижується i складало 32 мм в кiнцi 

вегетацiї. 

Випаровуванiсть (Ео) на початку перiоду вегетацiї становить 31 мм, далi 

поступово збiльшується до п’ятої декади (51,0 мм), з сьомої декади 

спостерiгається незначний спад та на кiнець перiоду значення 

випаровуваностi становить 48,0 мм (рис. 5.4).  

Ставлення сумарного випаровування до випаровуваностi (Е / Е0) 

характеризує вологозабезпеченiсть посiвiв. 

Розгляд динамiки ставлення Е / Е0 показує, що спочатку вегетацiї ярого 

ячменю вона знаходиться на позначцi 0,49 вiдн.од. Поступово знижуючись 

до п’ятої декади набуває мiнiмального значення яке складало 0,47 вiдн.од. В 

послiдуючих декадах йде зростання вологозабезпеченостi посiвiв i досягає 

найбiльш високих значень за весь перiод i становить 0,57 вiдн. од. до кiнця 

вегетацiї. 

На рис. 5.5 представлена динамiка надходження ФАР за вегетацiйний 

перiод ярого ячменю та прирости сухої маси його еталонних врожаїв за 

перший сценарний перiод (2011-2020 рр.). Можна бачити, що  динамiка  
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Декади вегетацiї 

Рисунок 5.4 – Декадний хiд водного режиму ярого ячменю в 

Днiпропетровськiй областi за перiод 1990 – 2010 рр. 

 

 

 

 
Декади вегетацiї 

Рисунок  5.5  –  Динамiка декадних приростiв ПВ i сум ФАР (ΣФАР)  

ярого ячменю в Днiпропетровськiй областi за перiод 2011 – 2030 рр. 
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декадного ходу ФАР протягом вегетацiйного перiоду культури за перший 

сценарний перiод повнiстю спiвпадає з базовою. Таким чином, збiльшення 

приростiв ПВ порiвняно  з базовим варiантом, вiдбуватиметься лише за 

рахунок збiльшення концентрацiї СО2 в атмосферi з 380 до 470 ppm.  

На початку вегетацiї прирiст сухої маси ПВ становить 107 г/м
2
. дек., 

досягає найбiльшого значення 389 г/м
2
. дек. у сьому декаду вегетацiї,  потiм 

починає поступово знижуватися. У восьмi та дев’ятiй декадах прирости ПВ 

коливатимуться вiд 246 до 249 г/м
2
. дек. А протягом останнiх двох декад рiст 

взагалi припиняється. I на кiнець декади прирости ПВ становитимуть 

71 г/м
2.
 дек. 

Хiд температурних показникiв вегетацiйного перiоду за умов першого 

сценарного перiоду представлений на рис. 5.6. 

Як вже вiдзначалося, оптимальний дiапазон температур для ярого 

ячменю коливається у межах 6,7 – 20,6 
о
С. Температурна крива середнiх за 

декаду сценарних температур повiтря (ts)  починається з 5,0 
о
С, що 

спостерiгається нижче нижньої межi температурного оптимуму (ТОР1). В 

наступнi двi декади середньодекадна сценарна температура повiтря 

пiдвищується до температурного оптимуму i складатиме 7,1 
о
С. Далi 

сценарна середньодекадна температура повiтря зростає до 11,8
 о

С в четверту 

декаду вегетацiйного перiоду, що перевищує  верхню межу температурного 

оптимуму (ТОР2) до восьмої декади. У восьму декаду середньодекадна 

сценарна температура повiтря дорiвнює верхнiй оптимальнiй межi i 

складатиме 18
 о

С. А далi до кiнця вегетацiйного перiоду середньодекадна 

температура повiтря досягне максимуму (21,5 
о
С) i буде знаходиться вище 

верхньої межi температурного оптимуму. 

У початковий перiод вегетацiї сценарний прирiст МВУ становитимуть 

83 г/м
2
. дек. У наступнi перiоди спостерiгається її плавне зростання. 

Максимум досягається майже наприкiнцi перiоду, вiн становитиме 

300 г/м
2
.дек. Потiм сценарнi прирости МВУ рiзко знижуються i в кiнцi 

вегетацiї складатимуть 55 г/м
2
.дек. (рис. 5.6). 
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Декади вегетацiї 

 

Рисунок 5.6 – Декадний хiд приростiв (∆ММВ) та термiчного режиму  

ярого ячменю в Днiпропетровськiй областi за перiод 2011 – 2030 рр. 

 

Хiд динамiки сценарних приростiв дiйсно-можливої врожайностi (ДМВ) 

представлений на рис. 5.7. Величини приростiв починаються з позначки 

51 г/м
2
. дек, поступово зростаючи в наступнiй декадi до 56 г/м

2
. дек. У 

наступних  декадах величина ∆ДМВ продовжує iнтенсивно зростати, 

досягаючи максимуму в дев’ятiй декадi вегетацiї, i становитимуть 186 г/м
2
. 

дек. До кiнця вегетацiї рiвень сценарних приростiв ДМВ рiзко знижується. В 

кiнцi вегетацiйного перiоду сценарнi прирости ДМВ складатимуть 

34 г/м
2
.дек. 

Хiд показникiв зволоження розвитку ярого ячменю за умов змiни 

клiмату представлено на рис. 5.8. Сумарне випаровування (ЕФ) посiву на 

початку вегетацiї складає 17 мм. Сумарне випаровування посiву зростає в 

мiру наростання температури повiтря та рослинної маси протягом 3-10 декад 
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вегетацiї i коливається вiд 18 до 35 мм. В останню декаду вегетацiї сумарне 

випаровування зменшиться до 31 мм.  

 

 

 
Декади вегетацiї 

 

Рисунок 5.7 – Динамiка декадних приростiв ДМВ ярого ячменю в 

Днiпропетровськiй областi за перiод 2011 – 2030 рр. 

 

Ставлення сумарного випаровування до випаровуваностi (Е/Е0) 

характеризує вологозабезпеченiсть посiвiв. 

Розгляд сценарної динамiки ставлення Е/Е0 показує (рис. 5.8), що 

спочатку вегетацiї ярого ячменю вона знаходиться на позначцi 0,72 вiдн.од. 

Поступово знижуючись до сьомої декади набуває мiнiмального сценарного 

значення яке складало 0,55 вiдн.од. В послiдуючих декадах йде незначне 

зростання сценарної вологозабезпеченостi посiвiв i становить 0,60 вiдн. од. 

до кiнця вегетацiї. 

У початковий перiод вегетацiї сценарна сума ФАР становить 

129 кал/(см
2
·добу),

., 
тому що сходи починаються ранiше,  нiж в базовий 

перiод. Пiсля цього до кiнця перiоду вегетацiї ярого ячменю йде повторення 
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величин сум ФАР за базовим перiодом i перед настанням повної стиглостi цi 

величини досягають значень 250 кал/(см
2
·добу). 

 

 

 

 
Декади вегетацiї 

Рисунок 5.8 – Декадний хiд водного режиму ярого ячменю в 

Днiпропетровськiй областi за перiод 2011 – 2030 рр. 

 

Сценарний прирiст ПВ в першiй декадi вегетацiї, як це видно з рис. 5.9, 

становить 107 г/м
2
. дек. У наступнiй декадi прирiст зростає до рiвня 

118 г/м
2
.дек. З третьої по сьому декади iде iнтенсивний рiст сценарного 

приросту ПВ i коливається вiд 152 до 389 г/м
2
. дек. В сьомiй декадi 

спостерiгається максимальний сценарний прирiст  ПВ. До кiнця 

вегетацiйного перiоду спостерiгається зниження сценарного приросту ПВ i 

становить 128 г/м
2
. дек. 

Хiд температурних показникiв вегетацiйного перiоду за умов другого 

сценарного перiоду представлений на рис. 5.10. 

Як вже вiдзначалося, оптимальний дiапазон температур для ярого 

ячменю коливається у межах 6,7 – 20,6 
о
С. Температурна крива середнiх за 

декаду сценарних температур повiтря (ts)  починається з 5,5 
о
С, що 
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Декади вегетацiї 

Рисунок  5.9  –  Динамiка декадних приростiв ПВ i сум ФАР (ΣФАР)  

ярого ячменю в Дніпропетровській області за перiод 2031 – 2050 рр. 

 

 

 

 
Декади вегетацiї 

Рисунок 5.10 – Декадний хiд приростiв (∆ММВ) та термiчного режиму  

ярого ячменю в Днiпропетровськiй областi за перiод 2011 – 2030 рр. 
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спостерiгається нижче нижньої межi температурного оптимуму (ТОР1). В 

наступнi двi декади середньодекадна сценарна температура повiтря 

пiдвищується до температурного оптимуму i складатиме 7,9 
о
С. Далi 

сценарна середньодекадна температура повiтря зростає до 12,8
 о

С в четверту 

декаду вегетацiйного перiоду, що перевищує верхню межу температурного 

оптимуму (ТОР2) до кiнця вегетацiйного перiоду. До кiнця вегетацiйного 

перiоду середньодекадна температура повiтря досягне максимуму (22,5 
о
С) i 

буде знаходиться вище верхньої межi температурного оптимуму. 

У початковий перiод вегетацiї сценарний прирiст МВУ становитимуть 

40 г/м
2
. дек. У наступнi перiоди спостерiгається її плавне зростання. 

Максимум досягається майже наприкiнцi перiоду, вiн становитиме 297 г/м
2
. 

дек. Потiм сценарнi прирости МВУ рiзко знижуються i в кiнцi вегетацiї 

складатимуть 101 г/м
2
.дек. (рис. 5.10). 

Хiд динамiки сценарних приростiв дiйсно-можливої врожайностi (ДМВ) 

представлений на рис. 5.11. Величини приростiв починаються з позначки 

25 г/м
2
. дек. В наступнiй декадi зростання спостерiгається дуже повiльне  
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Рисунок 5.11 – Динамiка декадних приростiв ДМВ ярого ячменю в 

Днiпропетровськiй областi за перiод 2031 – 2050 рр. 
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зростання i складатиме  26 г/м
2
. дек. У наступних  декадах величина ∆ДМВ 

починають iнтенсивно зростати, досягаючи максимуму в восьмiй декадi 

вегетацiї, i становитимуть 184 г/м
2
. дек. До кiнця вегетацiї рiвень сценарних 

приростiв ДМВ рiзко знижується. В кiнцi вегетацiйного перiоду сценарнi 

прирости ДМВ складатимуть 34 г/м
2
. дек. 

Хiд показникiв зволоження розвитку ярого ячменю за умов змiни 

клiмату представлено на рис. 5.12. Сумарне випаровування (ЕФ) посiву на 

початку вегетацiї складає 17 мм. Сумарне випаровування посiву зростає в 

мiру наростання температури повiтря та рослинної маси протягом 3- 10 

декади вегетацiї i коливається вiд 18 до 35 мм. В десяту декаду вегетацiї 

сценарне сумарне випаровування досягає максимуму i складатиме 35 мм.  

Ставлення сумарного випаровування до випаровуваностi (Е / Е0) 

характеризує вологозабезпеченiсть посiвiв. 

Розгляд сценарної динамiки ставлення Е / Е0 показує (рис. 5.12), що 

спочатку вегетацiї ярого ячменю вона знаходиться на позначцi 0,73 вiдн.од.  
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Рисунок 5.12 – Декадний хiд водного режиму ярого ячменю в 

Днiпропетровськiй областi за перiод 2031 – 2050 рр. 
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Поступово знижуючись до сьомої декади набуває мiнiмального 

сценарного значення яке складало 0,55 вiдн.од. В послiдуючих декадах йде 

незначне зростання сценарної вологозабезпеченостi посiвiв i становить 

0,60 вiдн. од. до кiнця вегетацiї. 

Багатьма дослiдниками визнається, що кращим iнтегральним 

показником ступеня сприятливостi грунтово-клiматичних умов територiї 

стосовно до сiльськогосподарським культурам є їх врожайнiсть. Вперше 

П.I. Колосков запропонував використовувати врожайнiсть як важливий 

агроклiматiчний показник. Їм спiльно з В.А.Смiрновой i Т.А  Никифорової 

виконано агроклiматичне районування територiї колишнього СРСР в 

дрiбному масштабi по врожайностi 11-ти зернових i зернобобових культур. 

Встановлена пряма залежнiсть врожаїв ряду культур вiд показникiв 

зволоження i зворотна - вiд температури повiтря i її сум. 

Однак без залучення повної iнформацiї про умови навколишнього 

середовища i, в першу чергу, вiд тепло- та вологозабезпеченостi культурних 

рослин неможливо дати конкретних рекомендацiй щодо рацiонального 

використання агроклiматичних ресурсiв у тому чи iншому регiонi з метою 

отримання стабiльних урожаїв високої якостi. У цьому зв'язку заслуговують 

на увагу пiдходи щодо кiлькiсної оцiнки впливу агроклiматичних умов на 

продуктивнiсть сiльськогосподарських культур. 

На пiдставi виконаних розрахункiв  нами була зроблена оцiнка 

узагальнених характеристики агроклiматичних умов вирощування та 

продуктивностi ярого ячменю за перiод 1990 - 2010 рр., за перiод 2011-

2030 рр. та за перiод 2031-2050 рр. (табл. 5.1). 

Ступiнь сприятливостi метеорологiчних умов обробiтку ярого ячменю 

характеризує спiввiдношення ММУ i ПУ. Сприятливiсть ґрунтових умов 

вiдображає ставлення ДМВ i ММВ. Ступiнь сприятливостi клiматичних умов 

(СВУ) ярого ячменю за перiод вегетацiї за перiод 1990-2010 рр. становить 

0,737  вiдн.од., за сценарнi перiоди  2011-2030 рр. та 2031-2050 рр. – 

0,708 вiдн.од. 



83 
 

Таблиця 5.1 – Узагальненi характеристики агроклiматичних умов 

вирощування i продуктивностi ярого ячменю у Дніпропетровській  області 

 

 

№ 

 

Загальнi показники за перiод 

вегетацiї 

Клiматичнi перiоди 

1990-2010 2011-2030 2031-2050 

1 Оцiнка ступеня сприятливостi 

клiматичних умов, вiдн.од. (СВУ) 

0,737 0,708 0,708 

2 Оцiнка рiвня використовування 

агроклiматичних ресурсiв, 

вiдн. од.(Со) 

 

0,620 

 

0,620 

 

0,620 

3 Оцiнка рiвня реалiзацiї 

агроекологiчного потенцiалу, 

вiдн. од. (Сd) 

 

0,230 

 

0,263 

 

0,282 

4   Оцiнка рiвня господарського 

використовування метеорологiчних 

i ґрунтових умов, вiдн. од.(Ca) 

 

0,312 

 

0,372 

 

0,398 

5 ПУ, г/м
2 

2290 2498 2335 

6 ММУ, г/м
2
 1688 1769 1652 

7 ДМУ, г/м
2
 1047 1067 1024 

8 ПУ зерна, ц/га 47,7 50,0 46,7 

 

Спiввiдношення УВ i ММУ дає можливiсть оцiнити ефективнiсть 

використання агроклiматичних ресурсiв (С0). В обидва клiматичнi перiоди не 

змiниться оцiнка рiвня використання агроклiматичних ресурсiв ярого ячменю 

i складатиме 0,620 вiдн.од. 

Вiдношення УВ  до ПУ характеризує рiвень реалiзацiї агроекологiчного 

потенцiалу (Сd) ярого ячменю. 

Описуючи оцiнку рiвня реалiзацiї агроекологiчного потенцiалу (Сd) для 

ярого ячменю, з табл. 5.1 бачимо, що найбiльш високий рiвень 

Сd>0,282 вiдн. од. у другому сценарному перiодi. У першому сценарному 

перiодi рiвень Сd знижується до 0,263 вiдн.од. Рiвень реалiзацiї 

агроекологiчного потенцiалу в базовий перiод становить 0,230. 
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При реальних ґрунтових умовах спiввiдношення УВ та ДМВ можна 

розглядати як показник досконалої агротехнологiї. 

Переходячи до опису оцiнки культури землеробства (Са) для ярого 

ячменю, з табл. 5.1 бачимо, що у другому сценарному перiодi найбiльший 

рiвень Са складатиме 0,398 вiдн.од. Знижується рiвень Са (0,372 вiдн.од.) у 

першому сценарному перiодi. В базовий перiод Са  становила 0,312 вiдн.од. 

Значення приростiв потенцiйного врожаю ярого ячменю  за перiод 1990-

2010 рр. становить  2290 г/м
2
, за перiод 2011-2030 рр. – 2498 г/м

2
 та за перiод 

2031-2050 рр.. становить 2335  г/м
2
 (табл. 5.1).  

Як видно з табл. 5.1, розподiл приростiв ММВ по територiї  

вiдрiзняється вiд розподiлу ПУ i найбiльше значення його (1769 г/м
2
) 

спостерiгається в першому сценарному перiодi, зменшуючись до 1688 г/м
2
 у 

базовий перiод. Найменше значення приросту ММВ спостерiгається в перiод 

2031 – 2050рр. i становитиме 1652 г/м
2
. 

Переходячи до опису приростiв ДМВ ярого ячменю в центральних 

областях України можна вiдзначити, що найбiльше значення ДМВ 

спостерiгається в першому сценарному перiодi. Значення ДВУ тут 

складатиме 1067 г/м
2
.  

Нижче значення приросту ДМВ спостерiгається у другому сценарному 

перiодi i становитиме 1024 г/м
2
, що менше на 23 г/м

2
 вiд базового перiоду. 

Описуючи розподiл виробничих врожаїв в центральних областях 

України можна вiдзначити, що врожаї характеризується меншим розмаїттям. 

Значення виробничих врожаїв по територiї коливаються вiд 46,7 до 50,0 ц/га. 

Найбiльш високий виробничий врожай спостерiгається в перший сценарний 

перiод i складатиме 50,0 ц/га. 

Можна зробити такий висновок, що на пiдставi виконаних розрахункiв 

оцiнки агроклiматичних умов вирощування та продуктивностi ярого ячменю 

впродовж вегетацiї ми бачимо, що найсприятливiшi умови, для отримання 

високих врожаїв складаються в перiод 2011-2030 рр. 
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5.2 Динаміка урожаю ярого ячменю в Дніпропетровській області 

 

На процес формування урожаю впливає безліч чинників. Основними з 

них є приплив сонячної радіації, волога, тепло, ґрунтова родючість, рівень 

агротехніки, сортові особливості рослин, фотосинтетичний потенціал посіву 

(Колосков, 1971; Чірков, 1988; Сиротенко і ін., 1995). Пізнання специфіки дії 

цих чинників, вибір найбільш істотних з них, кількісне вираження і опис їх 

зв'язку з урожаєм - все це зробить успішним і практично значимим аналіз 

складних процесів, що протікають в агроценозах. 

Значний розрив між потенційним і фактичним урожаями викликаний в 

значній мірі відхиленням динаміки факторів зовнішнього середовища від 

оптимальних для продуктивного процесу фітоценозу умов протягом 

вегетаційного періоду. Прагнення до узгодження потреб рослин з умовами 

зовнішнього середовища є основним екологічним принципом підвищення 

продуктивності. 

Форма тренда та його параметри визначаються в результаті підбору 

найкращої функції з числа відомих. При правильному виборі тренда, 

відхилення від нього будуть носити випадковий характер. Основна ідея 

методу гармонійних вагів у тому, що в результаті зважування певним чином 

окремих спостережень часового ряду, більш пізнім надається більша вага.  

Урожайність ярого ячменя по Дніпропетровській області за 

досліджуваний період коливалася від 15,0 до 36,6 ц/га. Динаміка урожайності 

представлена на рис. 5.13, де лінія тренду вказує на тенденцію до зниження 

урожайність ярого ячменю по області. 

Амплітуда коливань урожайності ячменю протягом досліджуваного 

періоду складає в середньому 9 – 10 ц/га, а подекуди вона збільшується і 

досягає 15-20 ц/га. Це підкреслює роль погодних умов на формування 

урожайності ярого ячменю, навіть за високого рівня культури землеробства.  
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У, ц/га 

 

Роки 

 

Рисунок 5.13 – Дінаміка урожайності ярового ячменю та лінія тренда у 

Дніпропетровській області  

 

Роки з несприятливими агрометеорологічними умовами зростання ярого 

ячменя займають 20 % всіх випадків урожайності. В ці роки урожайність 

змінювалась від 15,0 до 20,0 ц/га. 

Таким чином, можна зробити наступний висновок, що незважаючи на 

поліпшення культури землеробства, залежність врожайності ярого ячменю 

від агрометеорологічних умов у всі років є значимою. Це вказує на 

необхідність більш детального вивчення впливу агрометеорологічних 

показників на формування урожаю ярого ячменю. 
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ВИСНОВКИ 

 

На основi обробки матерiалу спостережень по Днiпропетровськiй 

областi можна зробити такi висновки: 

1. Вивченi бiологiчнi особливостi ярого ячменю та її вимоги до умов 

навколишнього середовища; 

3. Дослiджена технологiя вирощування ярого ячменю; 

4. Для грунтово-клiматичних умов Днiпропетровської областi 

адаптована та модифiкована модель оцiнки агроклiматичних ресурсiв 

формування урожаю сiльськогосподарських культур, що застосовуються до 

культури ярого ячменю: 

–  визначенi параметри моделi та функцiї впливу агроклiматичних 

умов на продуктивнiсть ярого ячменю; 

– визначено вплив агроклiматичних умов на динамiку формування 

приростiв рiзних рiвнiв агроекологiчної урожайностi; 

5. Оцiнена подекадна динамiка показникiв приростiв агроекологiчних 

категорiй урожайностi пiд впливом радiацiйного, теплового та водного 

режимiв для Днiпропетровської областi.  

Встановленi вiдмiнностi в оптимальнi значеннях суми ФАР, 

температури повiтря та характеристик зволоження для рiзних 

агроклiматичних районiв. 

6. Виконана оцiнка агроекологiчних категорiй урожайностi всiєї сухої 

маси та урожаю зерна ярого ячменю. Так, по Днiпропетровськiй областi ПУ 

сухої маси ярого ячменю коливається вiд 2290 – 2498 г/м
2
; метеорологiчно 

можливий урожай вiд 1652 – 1769 г / м
2
; дiйсно можливий урожай вiд  1024 – 

1067 г / м
2
.. Урожай зерна ярого ячменю в виробництвi коливається вiд 46,7 – 

50,0 ц/га 

7. Для ярого ячменю дана комплексна оцiнка агроклiматичних ресурсiв 

областi. Так, в Днiпропетровськiй областi оцiнка рiвня використання 

агроклiматичних ресурсiв становить 0,620 вiдн.од., рiвень господарського 
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використання метеорологiчних та грунтових умов знаходиться в межах вiд  

0,312 до 0,398 вiдн.од., ступiнь сприятливостi клiматичних умов складає вiд 

0,708 до 0,737 вiдн.од., рiвень реалiзацiї агроекологiчних ресурсiв  

коливається вiд 0,230 до 0,282 вiдн.од. 
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