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In the conditions of unstable moistening of the Northern Steppe, the necessity arises to study the 

application of Grain-active-C plant growth regulator in the technology of cultivating common spring barley 

of naked and chaffy types in the context of climate change. The comprehensive study and analysis of growth 

regulator application in resource-saving technology of common spring barley cultivation were conducted. 

On the plots where  Grain-active-C preparation was used, the number of stems of Viking chaffy spring 

barley variety was higher as compared with the control variant by 27–71 pcs/m2 (6.1–16.1 %), of Cardinal 

naked variety – by 16–70 pcs/m2 (3.4–14.6 %). The crop yield of spring barley is determined by the number 

of productive stems per unit area and grain weight from one ear. In this case, the grain weight from one ear 

is directly dependent on grain content. The use of Grain-active-C plant growth regulator (PGR) for seed 

treatment and spraying of plants in the tillering phase had a positive effect on the individual productivity 

elements of spring barley plants. Larger grain weight of 1.12 and 1.03 g in the main ear, both of naked and 

chaffy varieties was formed in the variant of seed treatment and spraying crops with Grain-active-C in the 

tillering phase. The complex use of Grain-active-C PGR, the active substance of which is a biologically 

active organic compound well-soluble in water, the structure of which is close to the structure of protein 

substance, contains a large number of nitrogen atoms and has fungicidal and bactericidal properties for 

seed treatment and spraying crops of chaffy and naked spring barley, which ensured a significant increase in 

crop yield – by 0.68 t/ha and 0.52 t/ha (15.3 and 13.2 %).The results of experimental studies determine the 

expediency of using Grain-active C growth regulator for pre-sowing seed treatment and spraying crops in 

the tillering phase in order to increase the resistance of common spring barley plants  to extreme growing 

conditions and increase yields. The obtained results confirmed the prospects of using Grain-active-C PGR in 

resource-saving technology of cultivating chaffy and naked spring barley varieties in the Steppe zone of 

Ukraine. 

Key words: common spring barley, variety, growth regulator, plant stand density, crop yield, productivity 

elements. 

 

https://orcid.org/0000-0002-7640-5659


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

 

 
№ 2 • 2021 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 82 

ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ФОРМУВАННЯ 

ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ СТЕПОВОЇ 

ЗОНИ УКРАЇНИ 

 

В. А. Іщенко 

Інститут сільського господарства Степу НААН, с. Созонівка, Кропивницький р-н,  

Кіровоградська обл., Україна 

 

В умовах нестійкого зволоження північного Степу виникає необхідність вивчення застосування 

регулятора росту рослин Грейнактив-С у технології вирощування ячменю звичайного ярого голозер-

ного та плівчастого типу в контексті змін клімату. Проведене комплексне вивчення та аналіз  

застосування регулятора росту в ресурсозберігаючій технології вирощування ячменю звичайного 

(яро го). На ділянках, де застосували препарат Грейнактив-С кількість стебел плівчастого ячменю 

ярого сорту Вікінг була більшою порівняно з контрольним варіантом на 27–71 шт./м2 (6,1–16,1 %), 

голозерного сорту Кардинал – на 16–70 шт./м2 (3,4–14,6 %). Врожайність ячменю ярого визначаєть-

ся кількістю продуктивних стебел на одиниці площі і масою зерна з одного колоса. При цьому маса 

зерна з одного колоса прямо залежить від його озерненості. Використання регулятора росту рослин 

Грейнактив-С для обробки насіння та обприскування рослин у фазу кущіння позитивно вплинуло на 

елементи індивідуальної продуктивності рослин ячменю ярого. Більша маса зерна 1,12 та 1,03 г у 

головному колосі як голозерного, так і плівчастого сорту формувалась у варіанті обробка насіння + 

обприскування посівів у фазу кущіння Грейнактив-С. Комплексне використання РРР Грейнактив-С, дію-

чою речовиною якого є добре розчинна у воді біологічно активна органічна сполука, структура якої 

близька до структури білкової речовини, містить велику кількість атомів азоту і має фунгіцидні та 

бактерицидні властивості, для обробки насіння та обприскування посівів плівчастого та  

голозерного ячменю ярого забезпечило суттєве зростання урожайності на – 0,68 т/га та 0,52 т/га 

(15,3 та 13,2 %). За результатами експериментальних досліджень визначена доцільність застосу-

вання регулятора росту Грейнактив С для передпосівної обробки насіння та обприскування посівів у 

фазі кущіння з метою підвищення стійкості рослин ячменю звичайного (ярого) до екстремальних 

умов вирощування та збільшення рівня урожайності. Отримані результати підтвердили перспекти-

вність використання РРР Грейнактив-С у ресурсозберігаючій технології вирощування плівчастого 

та голозерного ячменю ярого в умовах степової зони України. 

Ключові слова: ячмінь звичайний ярий, сорт, регулятор росту, густота стеблостою,  

урожайність, елементи продуктивності. 

 

Вступ 

Ячмінь – одна з провідних зернових культур у світовому землеробстві, а Україна належить до 

найбільших виробників та експортерів зерна цієї культури. Завдяки своїм цінним біологічним  

властивостям зерна, ячмінь є сировиною для пивоваріння, виготовлення харчових продуктів та техні-

чної переробки [1]. Як поживний корм та цінна сировина для харчової промисловості особливого 

значення останнім часом набуває голозерний ячмінь [2, 3]. 

Рівень урожайності культур залежить не лише від родючості ґрунту й удобрення, але і таких  

чинників, як погодні умови, сорти, технологія їхнього вирощування [4]. Одним із найефективніших 

факторів стабілізації виробництва зерна та підвищення врожайності є сорт і насіння [5]. За умови  

оптимального поєднання усіх складників технології вирощування ячменю ярого можна стабільно 

отримувати врожайність цієї культури на рівні 5,0–6,0 т/га, а у сприятливі роки – 8,0 т/га і більше [6]. 

Водночас, на думку дослідників, потенціал продуктивності сортів ячменю звичайного ярого в Україні 

використовується лише на 30–50 % [7]. 

Як зазначають М. О. Сардак, М. І. Сардак, О. О. Гвоздь, для реалізації потенціалу продуктивності 

новостворений сорт повинен супроводжуватись рекомендованою технологією вирощування з ураху-

ванням сортових особливостей та ґрунтово-кліматичних умов. Особливо це стосується принципово 

нових сортів, зокрема голозерних [8]. 

На думку вчених, значна прибавка зернової продуктивності може бути отримана за рахунок  

використання фізіологічно активних речовин [9]. Підвищити стійкість рослин до абіотичних стресо-

рів і таким чином стабілізувати їхню продуктивність можна у разі використання в агротехнологіях 
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регуляторів росту рослин (РРР) антистресової дії [10] для передпосівної обробки насіння і обприску-

вання вегетуючих рослин [11], що сприяє збільшенню вегетативної і зернової продуктивності [12, 

13]. 

Метою досліджень є визначити вплив комплексного використання РРР Грейнактив-С на  

формування елементів продуктивності та урожайність голозерного та плівчастого ячменю ярого в 

умовах північного Степу України. 

Завдання дослідження. Дослідити вплив РРР Грейнактив С на формування продуктивності  

плівчастого ячменю ярого Вікінг та голозерного Кардинал у різні за погодними умовами роки. 

 

Матеріали і методи досліджень 

Дослідження з вивчення ефективності застосування препарату Грейнактив-С при вирощуванні  

ячменю ярого проводили 2016–2018 рр. Польові досліди закладали в науковій сівозміні лабораторії 

селекції і насінництва зернових та технічних культур. Попередник – соя. Ґрунт дослідних ділянок – 

чорнозем звичайний середньогумусний глибокий важкосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі 

ґрунту 4,63 %, гідролізованого азоту – 12 мг на 100 г ґрунту, рухомих фосфору та калію – 11,6 та 

11,8 мг на 100 г ґрунту відповідно, рН – 5,4. Вміст мікроелементу бор становить 1,0 мг; марганцю – 

7,6 та цинку – 0,14 мг на 100 г ґрунту. Сума ввібраних основ становить від 39,4 до 42,0 мг на 100 г 

ґрунту. 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

Урожайність ячменю ярого визначається кількістю рослин на одиниці площі та продуктивністю 

окремої рослини, яка своєю чергою включає продуктивну кущистість, кількість зерен у колосі та  

масу зернівки [14]. Згідно з дослідженнями О. А. Барсукової [15], виділено чотири типи агрометеоро-

логічних умов, що визначають динаміку кущистості та густоту продуктивного стеблостою: при  

першому типі формується стеблостій 650–700 стебел/м2, другому – 675–725 стебел/м2, третьому – 

550–600 стебел/м2, четвертому типі – 470–520 стебел/м2. Продуктивна кущистість є однією із найваж-

ливіших кількісних ознак, що визначає врожайність ячменю ярого, однак її величина сильно варіює 

залежно від умов вирощування [16]. Кількість продуктивних стебел залежить від кількості тих, що 

вижили і їх продуктивної кущистості. 

За результатами досліджень встановлено, що кількість продуктивних стебел на час збирання ярого 

плівчастого і голозерного ячменю залежала від біологічних особливостей сортів та використання РРР 

Грейнактив-С. Але рослини голозерного та плівчастого ячменю по-різному реагували на умови  

вирощування, а тому їхня кількість на одиниці площі по варіантах досліду змінювалася в широких 

межах. За рахунок впливу рістактивуючих речовин можна створити належні умови для формування 

оптимальної густоти продуктивного стеблостою. В середньому за 2016–2018 рр. при вирощуванні 

плівчастого ячменю сорту Вікінг застосування препарату Грейнактив-С порівняно із контролем 

(441 шт./м2) сприяло формуванню густішого стеблостою на 27–71 шт./м2 (6,1–16,1 %), голозерного 

сорту Кардинал – на 16–70 шт./м2 (3,4–14,6 %). 

Маса зерна з колосу ячменю ярого може істотно змінюватися залежно від режиму живлення, 

густоти стояння рослин, умов року та особливостей сортів [17, 18]. У наших дослідженнях при  

поліпшенні умов розвитку рослин відмічено збільшення маси зерна із колосу ячменю ярого. Маса 

зерна з одного колоса прямо залежить від його озерненості. Використання РРР Грейнактив-С  

позитивно вплинуло на формування маси зерна як у головному колосі, так і з рослин загалом, і у  

плівчастого сорту Вікінг вона зростала на 0,08–0,14 г (8,4–13,9 %) та 0,21–0,24 г (11,7–13,4 %),  

голозерного Кардинал – на 0,04–0,11 г (4,0–11,5 %) та 0,02–0,12 г (1,1–6,9 %). На контролі цей  

показник становив 0,99 г, 1,77 г та 0,93 г, 1,74 г по сортах відповідно. 

У сучасних технологіях регулятори росту застосовують як при допосівній обробці насіннєвого  

матеріалу, так і для обприскування посівів [19]. Вони помітно впливають на покращення посухостій-

кості рослин та підвищення їхнього неспецифічного імунітету, зниження вмісту нітратів і радіонуклі-

дів у відповідній продукції [20]. Головною діючою речовиною досліджуваного препарату Грейнактив-С 

є добре розчинна у воді біологічно активна органічна сполука, структура якої близька до структури  

білкової речовини, містить велику кількість атомів азоту і має фунгіцидні та бактерицидні властивості. 

У середньому за 2016–2018 рр. в умовах північного Степу за умови ресурсоощадної технології  

вирощування (контроль) урожайність плівчастого ячменю сорту Вікінг становила 4,43 т/га, голозер-
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ного Кардинал – 3,95 т/га (табл. 1). Використання Грейнактив-С для передпосівної обробки насіння 

сприяло підвищенню врожайності плівчастого ячменю (Вікінг) на 0,35 т/га (7,9 %), голозерного  

(Кардинал) – 0,40 т/га (10,1 %). При обприскуванні посівів у фазу кущіння РРР Грейнактив-С  

урожайність становила 4,93 т/га та 4,39 т/га, або приріст склав 0,50 т/га та 0,44 т/га (11,3 %; 11,1 %). 
 

1. Урожайність ячменю ярого плівчастого та голозерного типу залежно  

від використання РРР, т/га (2016–2018 рр.) 

Тип ячменю 
ярого  

(фактор А) 

Спосіб використання регулятора  
росту (фактор В) 

Урожайність, т/га Прибавка 

2016 р. 2017 р. 2018 р. середнє т/га % 

П
л
ів

ч
ас

ти
й

 
(В

ік
ін

г)
 

Контроль (обробка насіння водою) 5,83 4,34 3,12 4,43 - - 

Обробка насіння Грейнактив-С 6,23 4,63 3,47 4,78 0,35 7,9 

Обприскування посівів у фазу ку-
щіння Грейнактив-С 

6,34 4,61 3,85 4,93 0,50 11,3 

Обробка насіння + обприскування посі-
вів у фазу кущіння Грейнактив-С 

6,46 4,84 4,02 5,11 0,68 15,3 

Середнє 6,22 4,60 3,62 4,81   

Г
о

л
о
зе

р
н

и
й

 
(К

ар
д

и
н

ал
) 

Контроль (обробка насіння водою) 4,90 4,06 2,90 3,95 - - 

Обробка насіння Грейнактив-С 5,25 4,48 3,31 4,35 0,40 10,1 

Обприскування посівів у фазу ку-
щіння Грейнактив-С 

5,39 4,46 3,33 4,39 0,44 11,1 

Обробка насіння + обприскування посі-
вів у фазу кущіння Грейнактив-С 

5,51 4,53 3,38 4,47 0,52 13,2 

Середнє 5,26 4,38 3,23 4,29   

НІР05 АВ=0,26-0,28; А=0,04-0,06; В=0,14-0,16 
 

Обробка насіння та обприскування посівів Грейнактив-С сприяло підвищенню врожайності  

плівчастого сорту на 0,68 т/га (15,3 %), голозерного – 0,52 т/га (13,2 %). У середньому за роки  

досліджень ярий плівчастий ячмінь забезпечував урожайність 4,81 т/га, голозерний – 4,29 т/га або 

менше на 0,52 т/га (10,8 %). 
 

Висновки 

Результати досліджень свідчать, що застосування РРР Грейнактив-С при вирощуванні плівчастого 

ячменю ярого сорту Вікінг забезпечувало формування більш густішого стеблостою порівняно із  

контролем (441 шт./м2) на 27–71 шт./м2 (6,1–16,1 %), а при сівбі голозерного сорту Кардинал – на 16–

70 шт./м2 (3,4–14,6 %). Вищу урожайність 5,51 т/га (плівчастого ячменю сорту Вікінг) та 4,47 т/га  

(голозерного ячменю сорту Кардинал) отримано у варіанті, де обробку насіння поєднували з обприс-

куванням посівів у фазу кущіння Грейнактив-С. При цьому комплексне використання РРР Грейнак-

тив-С для обробки насіння та обприскування посівів плівчастого та голозерного ячменю ярого забез-

печило суттєве зростання урожайності на – 0,68 т/га та 0,52 т/га (15,3 %; 13,2 %). 

Перспективи подальших досліджень. Визначена доцільність застосування регулятора росту Грей-

нактив-С для передпосівної обробки насіння та обприскування посівів у фазі кущіння з метою підви-

щення стійкості рослин ячменю звичайного (ярого) до екстремальних умов вирощування та збіль-

шення рівня урожайності. Отримані результати підтвердили перспективність використання РРР 

Грейнактив-С в ресурсозберігаючій технології вирощування плівчастого та голозерного ячменю яро-

го в північному Степу. 
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