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Аннотация. Более интенсивная минерализация гумуса наблюдает-
ся при систематической отвальной и безотвальной обработке почвы. 
Микроорганизмов, которые потребляют минеральные и органические 
формы азота, больше при длительной мелкой, меньше – при безотвальной. 
Коэффициент педотрофности низкий при систематической безотвальной, 
высокий – при разноглубинной пахоте. Систематическая безотвальная об-
работка приводит к существенному снижению продуктивность севооборо-
та по сравнению с разноглубинной вспашкой. Продуктивность севооборо-
та при длительной мелкой, дифференцированной и систематической без-
отвальной обработке находится практически на одном уровне. 

Ключевые слова: почва, обработка, микроорганизмы, гумус, плодоро-
дие, органическое вещество, опыт, гетерогенность пахотного слоя, удобре-
ния, севооборот, продуктивность.
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Annotation. The paper shows the results of studies on the impact of techno-
logical factors on grain biochemical quality of brewing double row winter barley of 
Vintmalt variety. One of the key biochemical indicators of quality is extractive.

As a result of studies it was found that extractive of winter barley is dependent 
on the magnitude of technological factors - rules of fertilization and seeding rate. 
Indicator is set in the range from 78,5% to 81,8%.

The efficiency effects on quality parameters of winter brewing barley applied 
fertilizer as a factor of quality management. For application rate N30P30K30, N60P60K60, 
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N90P90K90, N120P120K120, the following number of homogeneous groups of data extract: 
81,5 > 81,2 > 80,4 > 79,2%.

Seeding rate of 300 and 350 pcs./m2 regardless of background mineral nutrition 
is uniquely characterized by its effect on extractive. Increasing of seeding rate to 400 
and 450 pcs./m2 provided significant biochemical changes in quality. In accordance 
with the above regulations of seeding rate an average of experiment extract param-
eters were as follows: 81,1; 81,0 > 80,6 > 80,2%.

Correlation analysis is characterized by a strong dependence of extractive on 
two factors – the norms of fertilization and seeding rate. According to the results 
Ry.xz = 0,99. The shape depending of curvilinear relationship that describes a qua-
dratic regression equation: E = 79,70143 + 0,00463 NPK – 0,00003 NPK2 + 0,01508 
Sr – 0,00003 Sr2.

Keywords: winter brewing barley, rules of fertilizers, seeding rate, extractive.
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управліннЯ пивоварноЮ ЯкістЮ Зерна оЗиМого 
ЯчМенЮ технологічниМи фактораМи  

Наведено результати досліджень з вивчення впливу норм внесених міне-
ральних добрив та норм висіву насіння на пивоварну якість зерна озимого 
ячменю сорту Вінтмальт в умовах південної частини Лісостепу західного. 
Результати досліджень показують, що найвищі показники якості встанов-
лені при нормі внесення мінеральних добрив N30P30K30 та нормах висіву 300 і 
350 нас./м2.

Ключові слова: озимий пивоварний ячмінь, норми мінеральних добрив, 
норми висіву насіння, екстрактивність.   

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Біохі-
мічній якості зерна пивоварного ячменю завжди надавали 
важливого значення. До переліку основних показників біохі-
мічної характеристики в європейських країнах входять: вміст 
білка, екстрактивність, релятивний екстракт (окрема частка 
екстрактивності), число Кольбаха, діастатична сила, фріабілі-
тивність, вміст бета-глюкану, кінцева ступінь зброджування. 
Серед цих зазначених показників в методиці оцінки сортів за 
біохімічною якістю окремим показникам надають найбільшого 
значення. Зокрема, до таких належить в першу чергу показник 
екстрактивності. 
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аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатко-

вано розв’язання даної проблеми. За розробленою і прийнятою 
методикою статистичних розрахунків спеціалістами Інсти-
туту Солодування в м. Брно Чеської Республіки частці впливу в 
узагальненому показнику біохімічної якості пивоварного ячменю 
відводиться 30% [5]. За цією методикою проводиться оцінка 
сортів в Чеській і Словацькій Республіках та впливу агротех-
нічних факторів щорічно. В інших європейських країнах екстрак-
тивності пивоварного ячменю надають ще більшого значення. 

У нас запропоновано для оцінки якості ярого пивоварного 
ячменю відводити також велику частку впливу для екстрактив-
ності [1], виходячи з того, що більшість інших важливих показ-
ників, як залежні величини, сильно корелюють саме з нею. 

Актуальними залишаються питання в технології вирощу-
вання озимого ячменю впливати на біохімічну якість зерна 
факторами технології. З цього приводу слід підкреслити, що в 
окремі роки озимий ячмінь має значні переваги у порівнянні з 
ярим щодо умов вирощування внаслідок погодних факторів, які 
складаються під час вегетаційного періоду [2]. Відповідно нині 
технологічним факторам в управлінні якістю озимого ячменю 
пивоварного призначення надається значна увага як в наукових 
дослідженнях, так і у виробництві. Це спрямовує розвиток техно-
логії. Доцільність проведення таких досліджень стала актуальною 
лише завдяки селекціонерам Європи, які вивели сорти озимого 
ячменю з дворядним розміщенням зернівок в колосі. Багаторядні 
сорти озимого ячменю не мали ніякої перспективи забезпечити 
високу пивоварну якість перш за все внаслідок значної неодно-
рідності маси зернівки. 

Мета досліджень: встановити вплив в технології вирощу-
вання внесених мінеральних добрив та норм висіву насіння на 
пивоварну якість зерна озимого ячменю. 

Методика досліджень. Дослідження проведено на дослід-
ному полі філіалу кафедри селекції, насінництва і загальнобіо-
логічних дисциплін Подільського державного аграрно-техніч-
ного університету ТОВ «Оболонь Агро» Чемеровецького району 
Хмельницької області впродовж 2009-2012 років. Варіанти: 
норми внесення мінеральних добрив – N0P0K0 (контроль – без 
удобрення), N30P30K30, N60P60K60, N90P90K90, N120P120K120; норми висіву 
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насіння – 300, 350, 400, 450 шт./м2. В якості об’єкта дослід жень 
використано сорт дворядного озимого ячменю Вінтмальт, який 
занесено до реєстру сортів рослин України з 2009  р. Екстрак-
тивність зерна встановлювали конгресним методом згідно ГОСТ 
12136-77 у лабораторії солодового заводу ЗАТ «Оболонь». Для 
обґрунтування експериментальних даних використовували 
методичні рекомендації Е.Р. Ермантраута [4]. Закладка польових 
дослідів проведена у відповідності до вимог наукової агрономії, 
викладених Б.А. Доспєховим [3].

виклад основного матеріалу дослідження. У результаті 
проведених досліджень виявлено, що екстрактивність ячменю 
озимого є залежною величиною від технологічних факторів 
– норм внесення мінеральних добрив та норм висіву насіння. 
Установлені значення показника знаходились в межах від 78,5 до 
81,8%, середнє значення по досліду становило 80,7% (табл. 1). 

Таблиця 1
екстрактивність ячменю озимого залежно від впливу  

норм внесення мінеральних добрив і норм висіву насіння, %  
(середнє за 2010-2012 рр.)

Норма добрив, 
кг/га д. р.

Норма висіву, нас./м2

300 350 400 450
N0P0K0 81,6 81,5 81,3 80,9

N30P30K30 81,8 81,7 81,5 81,1
N60P60K60 81,5 81,4 81,1 80,8
N90P90K90 80,9 80,7 80,3 79,8

N120P120K120 79,7 79,5 79,0 78,5

Максимальні параметри екстрактивності ячменю озимого 
(81,8; 81,7%) були при внесенні N30P30K30 та дотриманні норм 
висіву 300; 350 нас./м2. Застосування норми внесення N60P60K60 
призводило до істотно зниження екстрактивності (81,5; 81,4%), 
проте для ячменю озимого за норм висіву 300, 350 нас./м2 екстрак-
тивність є достатньо високою, що цілком сьогодні задовольняє 
потреби виробництва.

Проведений статистичний аналіз за методом головних 
ефектів показує, що екстрактивність ячменю озимого на фоні 
живлення N30P30K30 була істотно найвищою порівняно до всіх 
інших варіантів досліду і становила 81,5% (табл. 2). 
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Таблиця 2

оцінка впливу норм внесення мінеральних добрив  
на екстрактивність ячменю, %, тест дункана  

(середнє за 2010-2012 рр.)

№ Норма добрив, 
кг/га д.р.

Екстрак-
тивність

Гомогенні групи
1 2 3 4

1 N0P0K0 81,3 ***
2 N30P30K30 81,5 ***
3 N60P60K60 81,2 ***
4 N90P90K90 80,4 ***
5 N120P120K120 79,2 ***

Істотно нижчою, але статистично однаковою вона була на варі-
анті без внесення мінеральних добрив та на варіанті N60P60K60 – 81,3 і 
81,2%. Кожне наступне підвищення рівня мінерального живлення 
істотно спричиняло до подальшого зниження парамет рів цього 
показника. Так, при застосуванні норми добрив N90P90K90 екстра-
ктивність становила 80,4%. Статистично найменшою вона вияви-
лась на варіанті N120P120K120 – 79,2%. Таке групування даних під 
впливом задіяного фактора мінеральних добрив доводить, що 
внесені добрива істотно змінюють параметри показника екстрак-
тивності зерна озимого ячменю, що безпосередньо має встанов-
лені ознаки управління якістю. Закономірність змін має характер 
зворотної кореляційної залежності параметрів екстрактивності 
від норм внесення мінеральних добрив.  

Аналіз впливу фактора норми висіву насіння доводить також 
про явно виражену ефективність в управлінні якістю. Кращою і 
статистично однаковою встановлена екстрактивність при висіві 
300 та 350 нас./м2 – 81,1 і 81,0% (табл. 3). 

Таблиця 3
оцінка впливу норм висіву насіння на екстрактивність  

ячменю, %, тест дункана (середнє за 2010-2012 рр.)

№ Норма висі-
ву, нас./м2 Екстрактивність Гомогенні групи

1 2 3
1 300 81,1 ***
2 350 81,0 ***
3 400 80,6 ***
4 450 80,2 ***
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Збільшення норми до 400 нас./м2 призводило до істотного 
зниження параметрів показника. Норма висіву 450 нас./м2 загалом 
характеризується за впливом найнижчими значеннями екстра-
ктивності – 80,2%. Отже, розподіл даних за гомогенними групами 
доводить про ефективну дію фактора, що характеризує норми 
висіву як фактор управління параметрами екстрактивності зерна 
озимого ячменю. З метою поглибленої оцінки застосування міне-
ральних добрив та норм висіву насіння, як факторів управління 
екстрактивністю пивоварного ячменю, проведено статистичні 
аналізи функціональної залежності показника від чинників впливу.

Проведений кореляційний аналіз характеризується сильною 
залежністю екстрактивності від двох факторів – норм внесення 
мінеральних добрив і норм висіву насіння. За отриманими 
результатами Ry.xz = 0,99 (F = 394, р = 0,00). За формою залежності 
зв’язок криволінійний, який описується квадратичним рівнянням 
регресії: Е = 79,70143 + 0,00463 NPK – 0,00003 NPK2 + 0,01508 Нв – 
0,00003 Нв2 (рис. 1, 2). Статистична достовірність рівняння висока. 
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Рис. 1. Залежність екстрактивності ячменю від впливу норм  

внесення мінеральних добрив 
 

Установлені теоретичні лінії регресії, залежності екстрактивності від 

норм внесення мінеральних добрив і норм висіву насіння відповідні до 

емпіричних ліній. Максимальні відхилення залишків знаходяться в межах 

допустимих значень. Регресійний аналіз доводить, що екстрактивність 

залежно від впливу факторів включених в експеримент є прогнозованою.  

Таким чином, екстрактивність пивоварного ячменю значною мірою 

залежить від норм внесення мінеральних добрив і норм висіву насіння. 

Установлені дані параметрів екстрактивності ячменю відповідно до 

застосованих мінеральних добрив N0P0K0, N30P30K30, N60P60K60, N90P90K90, 

N120P120K120 – 81,3; 81,5; 81,2; 80,4; 79,2% є закономірністю, що має характер 

динамічних змін. Норми висіву насіння 300, 350, 400, 450 шт./м2 

характеризуються в досліді середніми значеннями показника 

екстрактивності: 81,1; 81,0; 80,6; 80,2%.  

Рис. 1. Залежність екстрактивності ячменю від впливу норм  
внесення мінеральних добрив

Установлені теоретичні лінії регресії, залежності екстрак-
тивності від норм внесення мінеральних добрив і норм висіву 
насіння відповідні до емпіричних ліній. Максимальні відхилення 
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залишків знаходяться в межах допустимих значень. Регре-
сійний аналіз доводить, що екстрактивність залежно від впливу 
факторів, включених в експеримент, є прогнозованою. 

Таким чином, екстрактивність пивоварного ячменю значною 
мірою залежить від норм внесення мінеральних добрив і норм 
висіву насіння. Установлені дані параметрів екстрактивності 
ячменю відповідно до застосованих мінеральних добрив N0P0K0, 
N30P30K30, N60P60K60, N90P90K90, N120P120K120 – 81,3; 81,5; 81,2; 80,4; 
79,2% є закономірністю, що має характер динамічних змін. 
Норми висіву насіння 300, 350, 400, 450 шт./м2 характеризуються 
в досліді середніми значеннями показника екстрактивності: 81,1; 
81,0; 80,6; 80,2%. 7 

 
Рис. 2. Залежність екстрактивності ячменю від впливу  

норм висіву насіння  
 

У підсумку слід зазначити, що збільшення норм внесення мінеральних 

добрив призводить до зменшення екстрактивності ячменю. Аналогічно 

більші норми висіву спричиняють також негативний вплив на цей показник.  

Оптимізація, як основне завдання досліджень за доцільністю надати 

рекомендації виробництву, виділяє норму внесення мінеральних добрив 

N30P30K30 і норми висіву насіння 300, 350 нас./м2.  

Щодо пояснення отриманих результатів досліджень саме на фоні 

мінерального живлення N30P30K30 при дотриманні норм висіву насіння 300, 

350 нас./м2 відбувається становлення посівів оптимальної структури за 

показником коефіцієнта кущіння рослин. Унаслідок формується 

агрофітоценоз сприятливої оптичної щільності. 

Висновки. Доведено ефективність впливу на параметри якості озимого 

ячменю застосованих мінеральних добрив як фактора управління якістю за 

норм внесення N30P30K30, N60P60K60, N90P90K90, N120P120K120, у відповідності до 

яких встановлені дані ряду гомогенних груп екстрактивності 81,5 > 81,2 > 

80,4 > 79,2%. 

Рис. 2. Залежність екстрактивності ячменю від впливу  
норм висіву насіння 

У підсумку слід зазначити, що збільшення норм внесення 
мінеральних добрив призводить до зменшення екстрактивності 
ячменю. Аналогічно більші норми висіву спричиняють також 
негативний вплив на цей показник. 

Оптимізація, як основне завдання досліджень за доцільністю 
надати рекомендації виробництву, виділяє норму внесення міне-
ральних добрив N30P30K30 і норми висіву насіння 300, 350 нас./м2. 
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Щодо пояснення отриманих результатів досліджень саме на фоні 
мінерального живлення N30P30K30 при дотриманні норм висіву насіння 
300, 350 нас./м2 відбувається становлення посівів оптимальної струк-
тури за показником коефіцієнта кущіння рослин. Унаслідок форму-
ється агрофітоценоз сприятливої оптичної щільності.

висновки. Доведено ефективність впливу на параметри 
якості озимого ячменю застосованих мінеральних добрив як 
фактора управління якістю за норм внесення N30P30K30, N60P60K60, 
N90P90K90, N120P120K120, у відповідності до яких встановлені дані 
ряду гомогенних груп екстрактивності 81,5 > 81,2 > 80,4 > 79,2%.

Норми висіву насіння 300 та 350 шт./м2 незалежно від фону 
мінерального живлення характеризуються однозначно за впливом 
на екстрактивність. Збільшення норм висіву до 400 та 450 нас./м2 
забезпечувало істотні зміни біохімічної якості. У відповідності 
до вище зазначених норм висіву насіння в середньому по досліду 
параметри екстрактивності становили 81,1; 81,0 > 80,6 > 80,2%. 
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Аннотация. Показаны результаты исследований биохимического ка-
чества зерна озимого ячменя пивоваренного назначения от влияния техно-
логических факторов. Установлено зависимость экстрактивности ячменя 
сорта Винтмальт от внесения минеральных удобрений и норм высева семян. 
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