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Abstract. The results of research conducted in 2016‒2018 on the southern chernozem and 
the effect of two varieties of spring barley extra-root feed on the formation of grain productivity 
are given. Based on the results obtained, indicators of agroeconomic efficiency and their change 
were determined under the influence of this event (as one of the most important elements of tech-
nology) in growing the crop, including in terms of varieties. Despite the increase in production 
costs, the treatment of plant seeding with biologics contributed to a certain increase in notional net 
profit, which increased with the number of feeds, reaching the highest values if used to optimize 
the nutrition of Fresh florid (300 g/ha). One feeding of Stalker variety is determined at the level 
of 5927, two feeding ‒ 6890, three ‒ 7320 UAH, and 3857 UAH/ha ‒ in control. The mentioned 
indicators were 5968, 6808, 7771 and 3980 UAH/ha, respectively, when the spring barley vari-
ety Vakula was grown. One of the most important indicators of economic efficiency decreased 
‒ the cost of growing a unit of production with an increase in the number of extracurricular fee-
ding. The lowest indicator was the cost price of production of top – dressing with Fresh florid
(300 g/ha ‒ according to the Stalker variety): with one extracorporeal sowing ‒ 2269.4; two treat-
ments ‒ 2173.5, and three ‒ 2166.7 UAH/t; in control, this indicator was 2638.5 UAH/t. These 
values were, respectively, 2262.3; 2185,8; 2105.4 and 2608.0 UAH/t when the barley spring va-
riety Vakula was growing. The use of other biological preparations led to a certain increase in the 
cost of growing spring barley. The highest values were recorded when using Organic D-2 M with 
only one feeding in the plant phase. In this version of the experiment the cost of growing a unit 
of production even slightly exceeded control, when Vakula variety was grown. The cultivation of 
spring barley on the basis of resource saving using modern re-regulating substances and biolo-
gical preparations is advisable, because it increases not only the level of grain yield, but also 
the main indicators of agroeconomic efficiency  net profit and profitability, and unit cost, on the 
contrary, decreases. It was established that by optimizing the nutrition of spring barley on the 
basis of resource saving by treating crops in the main growing seasons with biological products, 
along with increasing grain yield and changes in its quality, other indicators of agroeconomic 
efficiency of crop production increase. The level of profitability in control (treatment of plants 
with water) for the cultivation of barley of the spring variety Stalker was 59.2%, then in the 
most optimal food options it reached 93.8%, and for the Vakula variety they were determined 
61.0 and 99.5% respectively. The obtained agroeconomic indicators in the cultivation of spring 
barley made it possible to substantiate the following claims: the use of biologics to treat the 
sowing of spring barley plants during the main periods of vegetation increases the yield and cost 
of grown grain. It was determined that the level of profitability of growing spring barley with 
a large number of feeds grew. The indicator reached its maximum value with three times the 
planting of barley plants of the spring variety Vakula with Fresh florid, that is, 300 g/ha (99.5%). 
Two plant crops with this drug provided profitability at the level of 99.1%, and one ‒ 85.6, 
(in control ‒ 61.0%). The highest profitability of cultivation was ensured by the use of Fresh 
florid (300 g/ha) for optimizing nutrition three times for vegetation ‒ in the phases of tillering, 
shooting and heading. The lowest level of profitability was ensured by the use of the preparation 
Organic D-2 M for feeding barley of the spring variety Vakula: one treatment of plants ‒ at the 
level of 60.6%, two ‒ 72.5, three treatments ‒ 78.2%. According to the results of research con-
ducted with two varieties of spring barley, the best biological product and terms of fertilization 
were determined in order to increase grain yield and improve its quality and agroeconomic ef-
ficiency based on the calculation of cost economic indicators. The expediency of nutrition opti-
mization by using modern biological products for spring barley cultivation has been confirmed.
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net profit; cost price.
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Анотація. Наведено результати досліджень, проведених у 2016‒2018 рр. на чорноземі південному, з двома сортами ячме-
ню ярого та впливу їх позакореневого підживлення на формування зернової продуктивності. На основі отриманих результатів 
визначено показники агроекономічної ефективності та їх зміна під впливом проведення цього заходу (як одного з найважли-
віших елементів технології) при вирощуванні культури, у тому числі й серед сортів. Незважаючи на збільшення виробничих 
витрат, обробка посіву рослин біопрепаратами сприяла певному зростанню умовного чистого прибутку, який з кількістю під-
живлень підвищувався, досягаючи найбільших значень у разі використання для оптимізації живлення Фреш флоріду (300 
г/га). Одне підживлення сорту Сталкер визначено на рівні 5927, два підживлення – 6890, три – 7320 грн/га, а в контролі – 
3857 грн/га. При вирощуванні сорту ячменю ярого Вакула згадані показники становили 5968; 6808; 7771 та 3980 грн/га, відповідно. 
Зі збільшенням кількості проведених позакореневих підживлень знижувався один з найважливіших показників економічної ефек-
тивності ‒ собівартість вирощування одиниці продукції. Найнижчим показником була собівартість при проведенні підживлень 
Фреш флорідом (300 г/га ‒ по сорту Сталкер): за однієї позакореневої обробки посіву – 2269,4; двох обробок – 2173,5, а трьох –
2166,7 грн/т; у контролі цей показник дорівнював 2638,5 грн/т. При вирощуванні ячменю ярого сорту Вакула зазначені показники 
становили 2262,3; 2185,8; 2105,4 та 2608,0 грн/т, відповідно. Використання інших біопрепаратів призводило до певного зростання 
собівартості вирощування ячменю ярого; найбільш високі значення реєструвалися при застосуванні препарату Органік Д-2 М за 
лише одного підживлення у фазу кущіння рослин. У цьому варіанті досліду при вирощуванні сорту Вакула показник собівартості 
вирощування одиниці продукції навіть дещо перевищив контроль. Вирощування ячменю ярого на засадах ресурсозбереження зі 
застосуванням сучасних рістрегулюючих речовин та біопрепаратів є доцільним, адже підвищується не лише рівень урожайно-
сті зерна, а й основні показники агроекономічної ефективності відповідно ‒ умовно чистий прибуток і рівень рентабельності, а 
собівартість виробництва одиниці продукції, навпаки, знижується. Встановлено, що за оптимізації живлення ячменю ярого на 
засадах ресурсозбереження шляхом обробки посіву рослин в основні періоди вегетації біопрепаратами, разом із ростом рівня 
врожайності зерна та змін його якості, збільшуються й інші показники агроекономічної ефективності виробництва культури.
Рівень рентабельності в контролі (обробка рослин водою) за вирощування ячменю ярого сорту Сталкер становив 59,2%, у най-
більш оптимальних варіантах живлення сягав значення 93,8%, а для сорту Вакула реєстрували, 61,0 та 99,5%, відповідно. Отри-
мані агроекономічні показники при вирощуванні ячменю ярого дозволили обґрунтувати такі твердження: використання біопре-
паратів для обробки посіву рослин ячменю ярого в основні періоди вегетації підвищує врожайність і вартість вирощеного зерна.
Визначено, що рівень рентабельності вирощування ячменю ярого за великої кількості підживлень зростав. Максимального зна-
чення показник досяг за триразового проведення підживлень посіву рослин ячменю ярого сорту Вакула Фреш флорідом, тобто 
300 г/га (99,5%). Два підживлення посіву рослин цим препаратом забезпечили рентабельність на рівні 99,1%. Найвищу рентабель-
ність вирощування забезпечило застосування для оптимізації живлення Фреш флоріду (300 г/га) тричі за вегетацію – у фази ку-
щіння, виходу рослин у трубку та колосіння. Найнижчий рівень рентабельності спостерігали від застосування препарату Органік 
Д-2 М для підживлення ячменю ярого сорту Вакула: одна обробка рослин ‒ на рівні 60,6%, дві – 72,5, три обробки – 78,2%. За 
результатами досліджень, проведених з двома сортами ячменю ярого, щоб  визначити  для них кращий біопрепарат та оптимальні  
строки підживлення для збільшення врожаю зерна і покращення його якості, зроблено висновок агроекономічної ефективності 
виявлення найкращого варіанта живлення та сорту на основі розрахунку вартісних економічних показників. Підтверджено доціль-
ність оптимізації живлення шляхом використання для цього сучасних біопрепаратів.

Ключові слова: ячмінь ярий, сорт, варіант підживлення рослин; рівень рентабельності; умовно чистий прибуток; собівартість.

Вступ

У сучасних ринкових відносинах вирощування будь-якої 
культури має супроводжуватися визначенням агроекономіч-
них показників. Це набуває першочергового значення, якщо до 
елементів технології включений й препарат, що потребує роз-
рахунку понесених додаткових витрат на цей фактор, та свід-
чить про його доцільність або недоречність. Адже кожний зі 
запроваджених елементів та витрати на нього мають окупитися 
приростом урожаю і забезпечити прибутковість.

Технологія вирощування ячменю ярого має свої особли-
вості, вона залежить від зони та спрямована на одержання як 
високого врожаю, так і якості зерна. Включення певних нови-
нок і відмінностей до технології одночасно зі зростанням рів-
ня продуктивності має забезпечувати й високі агроекономічні 
показники.

Ефективність вирощування зернових культур, зокрема 
і ячменю ярого, значно залежить від рівня продуктивності 
– урожайності та якості зерна, ціни його реалізації і витрат 

на вирощування. Завдання сучасних агротехнологій полягає 
в доборі найефективніших з елементів, визначених наукови-
ми дослідженнями у цій галузі, впровадження даного заходу 
або фактора до прийнятої зональної технології вирощування 
культури.

Головним завданням оновленої вдосконаленої технології 
передбачається не лише можливість підвищення врожайно-
сті сільськогосподарської культури, а й отримання високих 
агроекономічних показників, що свідчать про доцільність 
включення даного елемента до технології вирощування. Саме 
визначення агроекономічної ефективності є головною переду-
мовою впровадження розробленої технології чи окремого її 
елемента в аграрне виробництво (Kvasha et al., 2013; Pehov, 
2016). 

Агроекономічні складові вирощування зернових культур, 
зокрема пшениці озимої, значно залежать від основних показ-
ників родючості грунту, виду сільськогосподарської культу-
ри, вартості зерна чи насіння з урахуванням їх якості, а також 
прийнятих елементів технології вирощування – попередників, 
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строків сівби, норм висіву, добору сортів чи гібридів тощо 
(Cherenkov et al., 2010). 

Досить істотно на показники економічної ефективності ви-
рощування будь-яких сільськогосподарських культур впливає 
фон живлення. Адже мінеральні добрива, їх внесення, прове-
дення підживлень тощо мають високу вартість застосування, 
а отже, заходи з оптимізації живлення рослин та витрати на 
них повинні забезпечувати і відповідні прирости врожайності 
сільськогосподарських культур за високої окупності й цих еле-
ментів, і загалом економічних показників, що визначено під час 
вирощування багатьох сільськогосподарських культур, зокрема 
нуту та ячменю озимого (Kalenska et al., 2014; Gamayunova et 
al., 2019).

В останні роки для ресурсозберігаючого живлення рослин 
достатньо широко використовують сучасні рістрегулюючі ре-
човини та біопрепарати, починаючи з обробки насіння перед 
сівбою та посіву рослин в основні періоди вегетації (Sydiakina 
& Dvoretskyi, 2020). Застосування їх у сучасному землеробстві 
за зміни кліматичних умов та збіднення ґрунтів як на основні 
елементи живлення, так і мікроелементи, є досить ефективним, 
маловитратним і разом з цим істотно підвищує рівні врожай-
ності сільськогосподарських культур (Gricayenko et al., 2008; 
Kozlova et al., 2019; Gamayunova & Kasatkina, 2019). Позитивна 
дія сучасних біопрепаратів проявляється у впливі на ростові 
процеси рослин, посилення їх стійкості до несприятливих умов 
середовища, зокрема високих температур, тривалої посухи 
тощо (Huang et al., 2019).

Звичайно ж використання сучасних біопрепаратів для опти-
мізації живлення рослин сприяє покращенню їх росту і розвит-
ку, підвищує продуктивність сільськогосподарських культур, 
у тому числі і ячменю ярого, що встановлено нашими раніше 
проведеними дослідженнями в умовах Південного Степу Укра-
їни (Panfilova & Gamayunova, 2018).

Мета наших досліджень передбачала визначення основних 
показників агроекономічної ефективності та їх відмінності при 
вирощуванні двох сортів ячменю ярого Сталкер і Вакула за їх 
ресурсозберігаючого живлення шляхом проведення позакоре-
невих підживлень сучасними рістрегулюючими речовинами і 
біопрепаратами в основні періоди вегетації.

Матеріал та методи

Роботи зі сучасними рістрегулюючими речовинами і 
біопрепаратами на ячмені ярому проведено протягом 2016–
2018 рр. на чорноземі південному в умовах Навчально-нау-
ково-практичного центру Миколаївського НАУ. Дослід дво-
факторний; фактором А слугували сорти Сталкер та Вакула, 
на яких досліджували препарати (фактор В) – Фреш флорід у 
дозах 200 та 300 г/га; Фреш енергія (200 г/га), Органік Д–2 М 
(1000 г/га) та Ескорт-біо (500 г/га). Посіви рослин обробля-
ли в три фази вегетації: кущіння, вихід у трубку та початок 
колосіння, з внесенням підживлень. Норма робочого розчину 
200 л/га.

Ґрунт – чорнозем південний важкосуглинковий залишко-
во-солонцюватий. Шар ґрунту 0–30 см містить гумусу (за Тю-
ріним) 2,9–3,2%, легкогідролізованого азоту 60–62; нітратів (за 
Грандваль-Ляжу) – 20–25; рухомого фосфору (за Мачигіним) 
– 35–49 мг; обмінного калію (на полуменевому фотометрі) – 
320–370 мг/кг ґрунту; рН 6,8–7,2.

Результати

Агроекономічні показники щодо розробленого елемента 
технології вирощування ячменю ярого (а саме оптимізації жив-
лення рослин шляхом застосування позакореневих підживлень 
біопрепаратами та рістрегулюючими речовинами) визначали за 
фактичними витратами матеріальних коштів на вирощування 
продукції за цінами, що склалися на початок 2019 р.

Розрахунками агроекономічної ефективності вирощуван-
ня ячменю ярого в наших дослідах з оптимізації живлення 
рослин двох сортів цієї культури, тобто шляхом проведення 
позакореневих підживлень сучасними біопрепаратами, визна-
чено: застосування таких підживлень, як одного з основних 
елементів у технології вирощування, є доцільним і обґрунто-
ваним (табл. 1 та 2).

Так, проведення обробки рослин усіма придбаними для 
дослідження біопрепаратами, до того ж незалежно від фази 
розвитку рослин ячменю ярого, в яку проводили позакореневе 
підживлення, та сортових особливостей, сприяло підвищенню 
рівнів урожайності зерна, а відповідно і вартості вирощеної 
продукції. У дослідженнях не враховували вартості соломи, яку 
також часто реалізують і для потреб приватного сектору, і як 
високоякісний корм для тварин.

Солому залишали на полі як органічне добриво. З ураху-
ванням вартості соломи, а її вихід з одного гектара становив 
3,5–4,5 т, вартість вирощеної продукції з одиниці площі була б 
значно вищою.

Разом з тим, вартість самого лише зерна за оптимізації жи-
влення зростала; і зі збільшенням кількості підживлень більш 
високих значень набував цей показник при вирощуванні обох 
сортів ячменю ярого.

Максимальною вартість зерна визначена за трьох обро-
бок рослин Фреш флорідом дозою 300 г/га, Органік Д-2 М 
дозою 1000 г/га і Ескорт-біо дозою 500 г/га. Цей показник у 
контролі по сорту Сталкер у середньому за три роки становив 
10374 грн/га, а сорту Вакула – 10500 грн/га; у найбільш опти-
мальних варіантах досліду в межах від 14364 до 15120 грн/га та 
14574 – 15582 грн/га, відповідно, по сортах.

Винятково важливим показником при визначенні еконо-
мічної ефективності є виробничі витрати, які складаються з 
коштів, витрачених на виконання всіх технологічних елемен-
тів вирощування ячменю ярого, включаючи вартість насіння, 
підготовку ґрунту, сівбу, обробку рослин біопрепаратами, зби-
рання врожаю, переведення й очищення зерна тощо. У наших 
дослідженнях витрати на вирощування сортів ячменю ярого, 
залежно від вартості біопрепарату та кількості проведених 
підживлень, зростали. Змінювалися вони і під впливом дещо 
різних рівнів урожайності зерна, а саме, зростали внаслідок 
перевезення на тік та доочищення приросту врожаю, тобто до-
датково сформованої кількості зерна від проведення позакоре-
невих обробок посіву. Враховуючи викладене, витрати на виро-
щування у варіантах досліду, порівняно з контролем, декілька 
зростали.

Середні показники виробничих витрат у розрізі досліджу-
ваних сортів і біопрепаратів по трьох обробках посіву рослин 
ячменю ярого ілюструють, що найменшими і практично одна-
ковими виробничі витрати були при вирощуванні обох сортів у 
контрольних варіантах досліду (рис. 1). З проведенням позако-
реневих підживлень витрати на вирощування зростали, дося-
гаючи максимуму з використанням біопрепарату Органік Д-2 
М (1000 г/га). Меншими витрати визначені під час проведен-
ня обробок рослин Фреш флорідом (300 г/га) та Ескортом-біо 
(500 г/га). У розрізі досліджуваних сортів виробничі витра-
ти практично не різнилися, що пов’язано з приростом уро-
жаю зерна сорту Вакула під впливом підживлень. Виняток 
становив варіант із застосуванням препарату Органік Д-2 М, 
який забезпечив дещо більші прирости врожаю зерна, навпа-
ки, сорту ячменю ярого Сталкер. Саме в цьому варіанті до-
сліду при вирощуванні сорту Сталкер вищим на 519,3 грн/га 
зареєстровано і величину умовно чистого прибутку (рис. 2).

Простежимо незначні переваги вирощування сорту Вакула 
в усіх інших варіантах обробки досліджуваними біопрепарата-
ми та в контролі (за обробки рослин лише водою). Найвищий 
умовно чистий прибуток, незалежно від сорту, в середньому по 
трьох строках проведення підживлень забезпечило використан-
ня Фреш флоріду дозою 300 г/га. Значення умовно чистого при-
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бутку у варіанті при вирощуванні сорту ячменю ярого Сталкер 
становило 6712,3, а сорту Вакула – 6849,0 тис.грн/га, тобто цей 
показник досяг максимуму.

Відомо, що від величини виробничих витрат та рівня вро-
жаю залежить один з найбільш важливих показників економіч-
ної ефективності – собівартість вирощування одиниці продук-
ції. У наших дослідженнях собівартість вирощування ячменю 
ярого найвищою визначена в контрольних варіантах, де цей 
показник на отримання тонни зерна з відповідною кількістю 

соломи для сорту Сталкер становив 2638,5, а сорту Вакула – 
2608,0 грн. В інших варіантах досліду за оптимізації живлення 
рослин ячменю ярого собівартість вирощування знижувалася, 
відповідно, по сортах до 2203,2–2371,7 та 2184,5‒2470,6 грн/т. 
Найбільші значення цього показника були в досліді викори-
стання для обробки посіву рослин 1000 г/га препарату Органік 
Д-2 М. Зокрема, собівартість вирощування ячменю ярого сорту 
Сталкер при цьому визначена на рівні 2371,7, а сорту Вакула – 
2470,6 грн/т. Застосування всіх інших препаратів забезпечува-

Варіант живлення Урожайність 
зерна, т/га

Вартість 
зерна, грн/га

Виробничі 
витрати,

грн/га

Умовно чистий
прибуток,

грн/га

Собівартість, 
грн/т

Рівень рента-
бельності, %

Контроль (обробка водою) 2,47 10374 6517 3857 2638,5 59,2
1 обробка, Фреш флорід, 200 г/га 2,80 11760 6810 4950 2432,1 72,7
2 обробки, Фреш флорід, 200 г/га 3,06 12852 7096 5756 2319,0 81,1
3 обробки, Фреш флорід, 200 г/га 3,25 13650 7375 6275 2269,2 85,1
1 обробка, Фреш флорід, 300 г/га 3,07 12894 6967 5927 2269,4 85,1
2 обробки, Фреш флорід, 300 г/га 3,40 14280 7390 6890 2173,5 93,2
3 обробки, Фреш флорід, 300 г/га 3,60 15120 7800 7320 2166,7 93,8
1 обробка, Фреш енергія, 200 г/га 2,79 11718 6819 4899 2444,1 71,8
2 обробки, Фреш енергія, 200 г/га 3,03 12726 7113 5613 2347,5 78,9
3 обробки, Фреш енергія, 200 г/га 3,21 13482 7401 6081 2305,6 82,2

1 обробка, Органік Д-2 М, 1000 г/га 2,89 12138 7079 5059 2449,5 71,5
2 обробки Органік Д-2 М, 1000 г/га 3,20 13440 7630 5810 2384,4 76,1
3 обробки, Органік Д-2 М, 1000 г/га 3,59 15078 8189 6889 2281,1 84,1

1 обробка, Ескорт-біо, 500 г/га 2,85 11970 6935 5035 2433,3 72,6
2 обробки, Ескорт-біо, 500 г/га 3,13 13146 7343 5803 2346,0 79,0
3 обробки, Ескорт-біо, 500 г/га 3,42 14364 7756 6608 2267,8 85,2

Таблиця 1. Агроекономічна ефективність вирощування ячменю ярого сорту Сталкер залежно від оптимізації живлення 
(середнє за 2016–2018 рр.)

Варіант живлення Урожайність 
зерна, т/га

Вартість
зерна, грн/га

Виробничі 
витрати,

грн/га

Умовно чистий 
прибуток,

грн/га

Собівартість, 
грн/т

Рівень рента-
бельності, %

Контроль (обробка водою) 2,50 10500 6520 3980 2608,0 61,0
1 обробка, Фреш флорід, 200 г/га 2,89 12138 6819 5319 2359,5 78,0
2 обробки, Фреш флорід, 200 г/га 3,19 13398 7109 6289 2228,5 88,5
3 обробки, Фреш флорід, 200 г/га 3,41 14322 7391 6931 2167,4 93,8
1 обробка, Фреш флорід, 300 г/га 3,08 12936 6968 5968 2262,3 85,6
2 обробки, Фреш флорід, 300 г/га 3,38 14196 7388 6808 2185,8 92,1
3 обробки, Фреш флорід, 300 г/га 3,71 15582 7811 7771 2105,4 99,5
1 обробка, Фреш енергія, 200 г/га 2,94 12348 6834 5514 2324,5 80,7
2 обробки, Фреш енергія, 200 г/га 3,15 13230 7125 6105 2261,9 85,7
3 обробки, Фреш енергія, 200 г/га 3,37 14154 7417 6737 2200,9 90,8

1 обробка, Органік Д-2 М, 1000 г/га 2,70 11340 7060 4280 2614,8 60,6
2 обробки, Органік Д-2 М, 1000 г/га 3,13 13146 7623 5523 2435,5 72,5
3 обробки, Органік Д2-М, 1000 г/га 3,47 14574 8177 6397 2356,5 78,2

1 обробка, Ескорт-біо, 500 г/га 2,78 11676 6928 4748 2492,1 68,5
2 обробки, Ескорт-біо, 500 г/га 3,19 13398 7349 6049 2303,8 82,3
3 обробки, Ескорт-біо, 500 г/га 3,54 14868 7764 7104 2193,2 91,5

Таблиця 2. Основні показники агроекономічної ефективності вирощування ячменю ярого сорту Вакула залежно від оптимізації 
живлення (середнє за 2016–2018 рр.)
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ло дещо нижчу собівартість, порівняно зі Сталкером, особливо 
при вирощуванні сорту Вакула.

Досить важливим показником економічної ефективності є і 
рівень рентабельності, який визначали за відношенням умовно 
чистого прибутку до виробничих витрат. Більш високих зна-
чень показник набув при вирощуванні сорту Вакула (рис. 3). 

Виняток знову-таки становив варіант, у якому позакореневі 
підживлення проводили біопрепаратом Органік Д-2 М дозою 

1000 г/га. Вищим рівнем рентабельності у варіанті вирізнявся 
сорт Сталкер ‒ 77,2%, у сорту Вакула – 70,4%. Отримання мак-
симальної рентабельності в наших дослідженнях забезпечило 
використання для позакореневих підживлень препарату Фреш 
флорід дозою 300 г/га, у тому числі 90,7% при вирощуванні 
сорту Сталкер та 92,4% ‒ сорту Вакула, за найнижчого рівня 
рентабельності в контрольних варіантах – 59,2 та 61,0% по сор-
тах, відповідно.

Рис. 1. Виробничі витрати на вирощування ячменю ярого залежно від сорту та біопрепарату
(середнє по строках підживлень за 2016 ‒ 2018 рр.), грн/га

Рис. 2. Вплив біопрепаратів на величину умовно чистого прибутку при вирощуванні сортів ячменю ярого
(середнє по строках підживлень за 2016 ‒ 2018 рр.), грн/га

Рис. 3. Рівень рентабельності вирощування сортів ячменю ярого під впливом біопрепаратів
(середнє по строках підживлень за 2016 ‒ 2018 рр.), %
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Обговорення

Основні показники агроекономічної ефективності виро-
щування ячменю ярого, щодо застосування нами для поза-
кореневих підживлень сучасних рістрегулюючих речовин і 
біопрепаратів для оптимізації живлення на засадах ресурсо-
збереження узгоджуються з раніше отриманими даними бага-
тьох учених (Gamayunova et al., 2018; Vozhegova & Krivenko, 
2019; Pozniak, 2019). Адже дослідження будь-яких елементів 
технології вирощування сільськогосподарських культур ма-
ють свідчити про їх результативність щодо основних скла-
дових економічних показників. До них передусім відносять 
додаткові витрати на вирощування, умовно чистий прибуток, 
собівартість вирощування одиниці продукції та рівень рента-
бельності.

Результати досліджень з добривами, визначення ефек-
тивності їх застосування свідчать про істотне збільшення 
загальних витрат на вирощування через високу вартість і 
самих добрив, і безпосереднє внесення під культури. Так, 
витрати на мінеральні добрива залежно від їхніх доз та спів-
відношень істотно позначилися на основних показниках 
економічної ефективності, зокрема на змінах собівартості, 
прибутку та рівня рентабельності, що виявлено як нашими 
попередньо проведеними дослідженнями при вирощуванні 
сортів пшениці озимої (Gamayunova & Smirnova, 2018), так 
і визначенням. Як уже згадувалося, вчені нерідко повідом-
ляють про сприятливий вплив на складові агроекономічної 
ефективності впровадження ресурсозберігаючих елементів 
у технології вирощування сільськогосподарських культур, 
зокрема ефективності застосування різних доз і строків 
внесення мінеральних добрив під жито озиме на чорно-
земі опідзоленому в Правобережному Лісостепу України 
(Gospodarenko & Ptashnyk, 2014).

Висновки

Визначення основних показників агроекономічної ефектив-
ності застосування рістрегулюючих речовин і біопрепаратів 
для оптимізації живлення рослин ячменю ярого підтверджує їх 
позитивний вплив та доцільність використання заходу не лише 
у вирощуванні ячменю ярого, а й інших сільськогосподарських 
культур.

Так, рівень рентабельності вирощування ячменю яро-
го сорту Сталкер у найбільш оптимальних варіантах прове-
дення позакореневих підживлень біопрепаратами визначено 
на рівнях від 85,2% до 93,8% за його показник у % контролі 
59,2%. Собівартість вирощування становила 2267,8–2166,7 та 
2638,5 грн/т, а умовно чистий прибуток – 6608–7320 та 
3857 грн/га, відповідно. Аналогічними, навіть дещо сприятли-
вішими, показники агроекономічної ефективності визначені і 
в ячменю ярому сорту Вакула, рівень рентабельності вирощу-
вання якого досягнув максимального значення (99,5%), тоді як 
у контролі він дорівнював 61,0%.

На підставі отриманих результатів визначених агроеконо-
мічних показників дослідження в даному напряму доцільно 
продовжувати і в подальшому, вивчаючи і поглиблюючи їх із 
застосуванням біопрепаратів не лише на ячмені ярому, а й ін-
ших сільськогосподарських культурах. Це пов’язано з тим, що 
у виробництві систематично з’являються нові біопрепарати й 
рістрегулюючі речовини, виробництво отримує новітні сорти 
та гібриди рослин, змінюються агротехнологічні елементи в 
технологіях вирощування, в тому числі й у зв’язку зі зміною 
кліматичних та інших умов.

З огляду на підвищення рівня врожаю від застосування бі-
опрепаратів та незначні витрати, понесені на обробку ними на-
сіння чи посіву рослин, бачимо що економічна ефективність від 

цих заходів істотно зростає при вирощуванні більшості сіль-
ськогосподарських культур.
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