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У статті наведено результати досліджень впливу 
використання мікроелементного препарату «Ава-
тар», що застосовувався для обробки насіння ячменю 
ярого і під час вегетації рослин культури, на поши-
рення хвороб ячменю та врожайність зерна.  
У результаті польових досліджень було встанов-

лено, що в зоні недостатнього зволоження в умовах 
південно-східного Лісостепу України в польовій сіво-
зміні використання мікроелементного препарату 
«Аватар» для дворазового позакореневого піджив-
лення рослин ячменю ярого під час вегетації, навіть 
за несприятливих агрометеорологічних умов (підви-
щена температура повітря, відсутність достатньої 
кількості опадів), сприяло одержанню врожайності 
зерна досліджуваної культури у межах 4,26–4,84 
т/га. Обробка насіння протруйником «Авіценна» (0,4 
л/т) і мікроелементним препаратом «Аватар» (300 
мл/т) + два обприскування рослин під час вегетації 
«Аватаром» (200 мл/га) забезпечили найнижчу інтенсив-
ність розвитку гельмінтоспоріозної смугастої пля-
мистості на рослинах ячменю ярого – 10,5%, що 
обумовлено кращим розвитком рослин досліджуваної 
культури і більшою їх стійкістю проти хвороби. 
Після обробки насіння протруйником «Авіценна» 

(0,4 л/т) із наступними двома обприскуваннями рос-
лин під час вегетації «Аватаром» (200 мл/га) ура-
ження рослин ячменю ярого кореневими гнилями ви-
явилось найменшим, зокрема, поширення й інтенсив-
ність розвитку хвороби становили 0,3 і 0,1 % відпо-
відно. 

Ключові слова: ячмінь ярий, мікроелементний 
препарат «Аватар», протруйник, гельмінтоспо-
ріозна смугаста плямистість, кореневі гнилі, 
мікроелементи, урожайність. 

Постановка проблеми. У процесі росту і роз-
витку культурних рослин важливим є надхо-
дження до них протягом усього періоду вегетації 
не тільки основних елементів живлення, але і 

мікроелементів, що містяться в рослинах у кіль-
костях менших, ніж сота частка відсотка [6].  
Проте, не дивлячись на надзвичайно малий 

вміст мікроелементів у рослинах сільськогоспо-
дарських культур, роль їх важко переоцінити: 
під дією мікроелементів підвищується вміст 
хлорофілу в листках, зростає інтенсивність фо-
тосинтезу, посилюється діяльність ферментатив-
ного комплексу, поліпшується дихання рослин, під-
вищується їх стійкість проти хвороб і т. ін. [8]. 
Численні наукові дослідження показали, що 

мікроелементи приймають участь в окислюваль-
но-відновлювальних процесах, які проходять у 
рослинах сільськогосподарських культур, у вуг-
леводному та білковому обмінах, в утворенні 
хлорофілу. Деякі з них є складовими частинами 
вітамінів та гормонів, що беруть участь у різних 
біохімічних процесах. Вони сприяють кращому 
засвоюванню азоту, фосфору, калію, підвищу-
ють стійкість рослин до різноманітних захворю-
вань і несприятливих умов зовнішнього середо-
вища, і в кінцевому результаті – забезпечують 
підвищення врожайності та поліпшення якості 
продукції [10]. 
Тому технології вирощування сільськогоспо-

дарських культур вже давно передбачають за-
стосування різних мікроелементів, враховуючи 
їх вміст у ґрунті, а також зважаючи на сортоге-
нетичні особливості самих культурних рослин і, 
звичайно, на спосіб внесення цих мікроелементів 
[2].  
Аналіз основних досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Нестачу мікроелементів для живлення рослин 
усувають різними шляхами: внесенням у ґрунт 
сучасних макродобрив, що виробляються на ос-
нові природної сировини, яка містить домішки 
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мікроелементів; нанесенням на насіння чи веге-
тативні органи рослин мікродобрив [5]. 
Взагалі, застосування мікродобрив – важлива 

складова організації ефективної системи збалан-
сованого живлення рослин сільськогосподарсь-
ких культур повним комплексом елементів [3]. 
Сьогодні у країнах Західної Європи вносять 

десятки тисяч тонн мікродобрив на рік. Україна, 
на жаль, відстає у цьому питанні через цілу низ-
ку причин, проте застосування відповідних видів 
добрив у нас із року в рік теж зростає. Особливо 
показовим є той факт, що господарства, які вно-
сять мікродобрива і використовують їх у якості 
обов’язкового агроприйому, й надалі продовжу-
ють їх застосовувати. Адже це дає беззаперечні 
переваги економічного плану, а саме – підви-
щення рентабельності продукції рослинництва 
[2, 9].  
Мікроелементний препарат «Аватар» – це ба-

гатокомпонентна суміш, головною метою вико-
ристання якої є покращення азотно-фосфорного 
живлення сільськогосподарських культур, в то-
му числі й ячменю ярого, підвищення стресо-
стійкості та продуктивності їх рослин. Препарат 
сумісний з більшістю протруйників насіння і 
пестицидів; за обробки ним вегетуючих рослин, 
«Аватар» є сумісним із КАС, ЖКУ, розчином 
карбаміду, гуміновими препаратами, виявляючи 
при цьому синергізм дії та підвищення їх ефек-
тивності.  
У рекомендованих дозах препарат «Аватар» аб-

солютно нешкідливий для комах-запилювачів і 
корисної ґрунтової мікрофлори (4-й клас токсич-
ності), що дозволяє використовувати його на всіх 
фазах розвитку рослин, у тім числі й під час цві-
тіння. Крім того, як показали результати виробни-
чого випробування цього препарату, найефек-
тивнішим є його використання у двох технологіч-
них операціях – для передпосівної обробки насіння 
(за 1–3 доби до сівби) і по вегетуючих рослинах 
(2–3 рази у визначені фази росту) [1]. 
Щодо зони недостатнього зволоження, яка ха-

рактеризується гострою нестачею атмосферних 
опадів і ґрунтової вологи, то тут питання вико-
ристання мікроелементного препарату «Аватар» 
за вирощування різних сільськогосподарських 
культур залишається все ще відкритим, актуаль-
ним і потребує більш системного вивчення. Саме 
тому в наших дослідженнях ми намагалися ви-
вчити ефективність застосування «Аватару» для 
обробки ним насіння ячменю ярого, внесення 
його під час позакореневого підживлення рослин 
культури та застосування у бакових сумішах ра-
зом з гербіцидами, фунгіцидами й інсектицида-
ми. 

Мета досліджень полягала у встановленні 
впливу використання мікроелементного препа-
рату «Аватар», що застосовувався для обробки 
насіння ячменю ярого і під час вегетації рослин 
культури, на поширення хвороб ячменю та вро-
жайність зерна.  
Завдання досліджень:  
1. Дослідити особливості росту і розвитку яч-

меню ярого залежно від обробки його насіння та 
під час вегетації рослин мікроелементним пре-
паратом «Аватар». 

2. Вивчити вплив мікроелементного препарату 
«Аватар» на зернову продуктивність ячменю 
ярого.  

3. Дослідити вплив обробки насіння і рослин 
ячменю ярого мікроелементним препаратом 
«Аватар» на поширення гельмінтоспоріозної 
смугастої плямистості та кореневих гнилей рос-
лин культури. 

4. Встановити вплив мікроелементів, що вхо-
дять до складу «Аватару», на елементи продук-
тивності рослин культури. 
Матеріали і методи досліджень. Польові до-

слідження проводили у виробничому досліді  
Веселоподільської дослідно-селекційної станції 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових 
буряків Національної академії аграрних наук 
України впродовж 2017 року у довготривалій 
польовій сівозміні. 
Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий 

слабкосолонцюватий малогумусний середньосу-
глинковий, що характеризується такими агрохі-
мічними показниками орного шару: рН сольової 
витяжки – 7,2–7,7; ємність поглинання колива-
ється в межах 37-39 мг-екв. на 100 г ґрунту; гу-
мус за Тюріним – 4,1–4,3 %, забезпеченість ру-
хомим фосфором і обмінним калієм (за Мачигі-
ним) складає 48,3–59,7 і 138,9–146,4 мг/кг ґрунту 
відповідно [7].  
Дослідне поле виробничого досліду – рівне за 

рельєфом, глибина залягання ґрунтових вод ста-
новить 3–5 м. Ступінь забур’яненості поля, на 
якому був розміщений виробничий дослід, сере-
дня. Найпоширеніші бур’яни на дослідних діля-
нках – щириця звичайна, лобода біла, мишій си-
зий, куряче просо, гірчиця польова, редька дика, 
осот рожевий, пирій повзучий, паслін чорний, 
рутка лікарська. 
Територія станції знаходиться в зоні недоста-

тнього зволоження Лівобережного Лісостепу, де 
середня багаторічна кількість опадів, за даними 
метеостанції Веселий Поділ, протягом року стано-
вить 511 мм, а за вегетаційний період – 326 мм. 
Клімат – помірно-континентальний, з недостат-
нім зволоженням.  
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Середньобагаторічна середньорічна темпера-
тура повітря складає +7,7 0С, сума активних тем-
ператур (> +50С) – 2030 0С, сума ефективних те-
мператур (> +100С) – 1275 0С. 
Погодні умови вегетаційного періоду 2017 ро-

ку характеризувались значними відхиленнями 
від середніх багаторічних показників. Так, на-
приклад, метеорологічна весна (стійкий перехід 
середньодобової температури повітря через 0 0С) 
цього року розпочалася 22 лютого (середня бага-
торічна дата настання цього періоду – 1 берез-
ня). Відновлення вегетації озимих культур і ба-
гаторічних трав відмічено 16 березня (середня 
багаторічна дата – 29 березня). Перехід серед-
ньодобової температури повітря через +5 0С був 
зафіксований 22 березня (середньобагаторічна 
дата – 7 квітня). Перехід середньодобової темпе-
ратури повітря через +10 0С цього року спостері-
гали 26 квітня (середня багаторічна дата – 24 
квітня). 
Сівбу ячменю ярого в господарстві розпочали 

27 березня, що на 11 днів раніше середніх бага-
торічних строків. Запаси продуктивної вологи в 
метровому шарі ґрунту на дослідних ділянках у 
цей час виявилися в межах норми.  
Сходи ячменю ярого з’явилися у першій декаді 

квітня, зокрема 8 квітня, що на 14 днів раніше 
середньобагаторічних строків. Третій листок у 
рослин культури з’явився 14 квітня, що на 18 днів 
раніше середньобагаторічної дати (2 травня). По-
годні умови (вітер, відсутність достатньої кілько-
сті опадів) призвели до повного висихання верх-
нього (посівного) шару ґрунту і були несприятли-
вими для росту і розвитку ячменю ярого. 
У третій декаді квітня середня температура по-

вітря за декаду була на 0,2 0С вища від норми, 
опадів випало всього 12 % декадної норми. Тобто, 
погодні умови відповідного періоду були неспри-
ятливими для поповнення запасів вологи в ґрунті. 
Наступний місяць – травень – виявився теж 

досить посушливим, адже цього місяця опадів 
випало 25,5 мм (середня багаторічна місячна но-
рма становить 41,0 мм), при цьому температур-
ний режим відповідного періоду виявився нижче 
багаторічної норми на 0,5 0С.  
Слід зазначити, що відсутність достатньої кі-

лькості опадів упродовж наступних двох місяців 
призвела до повного висихання верхнього (0–10 
см) шару ґрунту. Запаси вологи в метровому ша-
рі ґрунту під ячменем ярим на ділянках досліду 
знизилися і становили 79–84 % середньобагато-
річної величини. Внаслідок ґрунтової та повіт-
ряної посухи рослини культури знаходилися в 
пригніченому стані.  
Щодо червня, то у першій декаді цього місяця 

запаси вологи в метровому шарі ґрунту були ви-
черпані, тому рослини ячменю продовжували 
знаходитись у пригніченому стані. У другій де-
каді червня утримувалася тепла погода без істо-
тних опадів, що і спричинила швидке дозрівання 
культури. Погодні умови цієї декади теж негати-
вно вплинули на ріст і розвиток рослин ячменю 
ярого. У третій декаді вони ввійшли у фазу вос-
кової стиглості зерна, яка і настала на дослідних 
ділянках 26–28 червня, що виявилось майже на 
10 днів раніше середньобагаторічних строків. 
Саме через жарку та суху погоду цього періоду 
можна стверджувати, що зерно цієї культури не 
достигло, а «згоріло». 
Виробничий дослід з вивчення ефективності 

використання мікроелементного препарату 
«Аватар» для обробки насіння і вегетуючих рос-
лин ячменю ярого було проведено в першій 
польовій сівозміні в полі № 2 на площі 21,5 га. 
Дослід включав три варіанти з вивчення ефекти-
вності використання «Аватару». 
Перед сівбою насіння ячменю ярого обробили, 

згідно програми досліджень, мікроелементним 
препаратом «Аватар» і протруйником «Авіцен-
на». Обробку насіння ячменю ярого (посівного 
матеріалу) «Аватаром» було проведено 28 бере-
зня вручну, норма витрати препарату – 300 мл на 
одну тонну зерна.  
Цього ж дня провели вручну обробку насіння 

культури протруйником «Авіценна» із розрахун-
ку 0,4 л/т препарату.  
Сумісну обробку насіння ячменю ярого про-

труйником «Авіценна» і мікроелементним пре-
паратом «Аватар» було теж проведено 28 берез-
ня вручну з розрахунку 0,4 л протруйника і  
300 мл «Аватару» на одну тонну зерна. 
Обробку посівів культури під час вегетації 

(позакореневе підживлення рослин ячменю) мік-
роелементним препаратом «Аватар» було здійс-
нено двічі: перший раз позакореневе підживлен-
ня рослин ячменю проводили 5 травня у фазі 
кущіння з розрахунку 200 мл «Аватару» на 1 га 
посіву; друге позакореневе підживлення рослин 
ячменю провели 22 травня у фазі виходу рослин 
у трубку, використавши таку ж дозу препарату. 
Слід зазначити, що схема виробничого дослі-

ду з вивчення ефективності використання мікро-
елементного препарату «Аватар» для обробки 
насіння ячменю ярого і його рослин під час веге-
тації включала ще й обприскування посівів цієї 
культури упродовж вегетаційного періоду гербі-
цидом і фунгіцидом. За першого позакореневого 
підживлення рослин ячменю ярого «Аватаром»  
5 травня у баковій суміші застосовували гербі-
цид «Агрітокс» з нормою витрати препарату по 
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0,6 л/га; за другого позакореневого підживлення 
рослин ячменю «Аватаром» 22 травня у бакову 
суміш додали фунгіцид «Фулгор» з нормою ви-
трати 0,4 л/га. 
У результаті проведених спостережень за фе-

нологічними фазами розвитку рослин ячменю 
ярого було встановлено, що сівбу культури про-
вели 30 березня, фаза повних сходів у рослин 
ячменю спостерігалась 8 квітня, кущіння – 25 
квітня, вихід у трубку – 7 травня, колосіння – 29 
травня, а повна стиглість – 11 липня.  
Технологія вирощування ячменю ярого у ви-

робничому досліді – загальноприйнята для зони 
недостатнього зволоження. Оранку під ячмінь 
проводили плугом «ПН-3-35». Сорт ячменю яро-
го – Геліос.  
Дослідження проводили відповідно до мето-

дики польового досліду і згідно з методичними 
вказівками ІБіЦБ [4]. 
Результати досліджень. Проведеними нами 

дослідженнями встановлено, що рослини ячме-
ню ярого під час вегетації були уражені гельмін-
тоспоріозом, або смугастою плямистістю. За об-
робки насіння протруйником «Авіценна» (0,4 
л/т) і «Аватаром» (300 мл/т) + перше обприску-
вання рослин під час вегетації («Аватар», 200 
мл/га + гербіцид «Агрітокс», 0,6 л/га) + друге 
обприскування рослин під час вегетації («Ава-
тар», 200 мл/га + фунгіцид «Фулгор», 0,4 л/га) 
(варіант 3) інтенсивність ураження рослин ячме-
ню ярого цією хворобою виявилася найнижчою і 
становила 10,5 % (табл. 1). 
За обробки насіння протруйником «Авіценна» 

(0,4 л/т) + перше обприскування рослин під час 
вегетації («Аватар», 200 мл/га + гербіцид «Агрі-
токс», 0,6 л/га) + друге обприскування рослин 
під час вегетації («Аватар», 200 мл/га + фунгіцид 
«Фулгор», 0,4 л/га) (варіант 1) спостерігали най-
вищу інтенсивність розвитку гельмінтоспоріоз-
ної смугастої плямистості на рослинах ярого яч-
меню – 26,4 %.   
Обробка насіння «Аватаром» 300 мл/т + пер-

ше обприскування рослин під час вегетації 
(«Аватар», 200 мл/га + гербіцид «Агрітокс», 0,6 
л/га) + друге обприскування рослин під час веге-
тації («Аватар», 200 мл/га + фунгіцид «Фулгор», 
0,4 л/га) (варіант 2) сприяли зниженню інтенсив-
ності розвитку хвороби до рівня 19,5 %.  
Отже, у виробничому досліді обробка насіння 

протруйником «Авіценна» (0,4 л/т) і «Аватаром» 
(300 мл/т) + перше обприскування рослин під 
час вегетації («Аватар», 200 мл/га + гербіцид 
«Агрітокс», 0,6 л/га) + друге обприскування рос-
лин під час вегетації («Аватар», 200 мл/га + фун-
гіцид «Фулгор», 0,4 л/га) забезпечили найнижчу 
інтенсивність розвитку гельмінтоспоріозної сму-
гастої плямистості на рослинах ячменю ярого – 
10,5 %. Це, на нашу думку, обумовлено кращим 
розвитком рослин культури і більшою їх стійкіс-
тю до хвороби саме за обробки насіння ячменю 
протруйником «Авіценна» і мікроелементним 
препаратом «Аватаром». 
Після збирання врожаю зерна ячменю ярого 

було проведено відбір пробних снопів рослин 
для визначення ураження культури кореневими 
гнилями. 

1. Вплив мікроелементного препарату «Аватар» на ураження рослин ячменю ярого 
 гельмінтоспоріозною смугастю плямистістю (станом на 8.06.2017 р.) 

Варіант 
досліду 

Зміст варіанта 
Інтенсивність розвитку 
гельмінтоспоріозної  

смугастої плямистості, % 

1 

Обробка насіння протруйником «Авіценн»а (0,4 л/т) + пер-
ше обприскування вегетуючих рослин («Аватар», 200 мл/га 
+ гербіцид «Агрітокс», 0,6 л/га) + друге обприскування ве-
гетуючих рослин («Аватар», 200 мл/га + фунгіцид «Фул-
гор», 0,4 л/га) 

26,4 

2 

Обробка насіння «Аватаром» (300 мл/т) + перше обприску-
вання вегетуючих рослин («Аватар», 200 мл/га + гербіцид 
«Агрітокс», 0,6 л/га) + друге обприскування вегетуючих 
рослин («Аватар», 200 мл/га + фунгіцид «Фулгор», 0,4 л/га)  

19,5 

3 

Обробка насіння протруйником «Авіценна» (0,4 л/т) і «Ава-
таром» (300 мл/т) + перше обприскування вегетуючих рос-
лин («Аватар», 200 мл/га + гербіцид «Агрітокс», 0,6 л/га) + 
друге обприскування вегетуючих рослин («Аватар», 200 
мл/га + фунгіцид «Фулгор», 0,4 л/га)  

10,5 

НІР05 0,9 
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2. Ураження рослин ярого ячменю кореневими гнилями залежно від використання  
мікроелементного препарату «Аватар» (станом на 17.07.2017 р.)  

Кореневі гнилі 

В
ар
іа
нт

 
до
сл
ід
у 

Зміст варіанта поширення, 
% 

інтенсивність 
розвитку, % 

1 

Обробка насіння протруйником «Авіценна» (0,4 л/т) + пер-
ше обприскування вегетуючих рослин («Аватар», 200 мл/га 
+ гербіцид «Агрітокс», 0,6 л/га) + друге обприскування ве-
гетуючих рослин («Аватар», 200 мл/га + фунгіцид «Фул-
гор», 0,4 л/га) 

0,3 0,1 

2 

Обробка насіння «Аватаром» (300 мл/т) + перше обприску-
вання вегетуючих рослин («Аватар», 200 мл/га + гербіцид 
«Агрітокс», 0,6 л/га) + друге обприскування вегетуючих ро-
слин («Аватар», 200 мл/га + фунгіцид «Фулгор», 0,4 л/га)  

1,2 0,4 

3 

Обробка насіння протруйником «Авіценна» (0,4 л/т) і «Ава-
таром» (300 мл/т) + перше обприскування вегетуючих рос-
лин («Аватар», 200 мл/га + гербіцид «Агрітокс», 0,6 л/га) + 
друге обприскування вегетуючих рослин («Аватар», 200 
мл/га + фунгіцид «Фулгор», 0,4 л/га)  

1,4 0,4 

НІР05 0,05 0,02 

 
У результаті аналізу снопових зразків встанов-

лено, що за обробки насіння протруйником «Аві-
ценна» (0,4 л/т) + перше обприскування рослин під 
час вегетації («Аватар», 200 мл/га + гербіцид «Аг-
рітокс», 0,6 л/га) + друге обприскування рослин 
під час вегетації («Аватар», 200 мл/га + фунгіцид 
«Фулгор», 0,4 л/га) (варіант 1) кореневі гнилі були 
відмічені у 0,3 % рослин ячменю ярого з інтенсив-
ністю розвитку хвороби 0,1% (таблиця 2). За обро-
бки насіння «Аватаром» (300 мл/т) + перше обпри-
скування рослин під час вегетації («Аватар», 200 
мл/га + гербіцид «Агрітокс», 0,6 л/га) + друге обп-
рискування рослин під час вегетації («Аватар», 200 
мл/га + фунгіцид «Фулгор», 0,4 л/га) (варіант 2) 
було уражено 1,2 % рослин ячменю ярого корене-
вими гнилями, а інтенсивність їх розвитку досягла 
0,4 %. За обробки насіння протруйником «Авіцен-
на» (0,4 л/т) і «Аватаром» (300 мл/т) + перше обп-
рискування рослин під час вегетації («Аватар», 200 
мл/га + гербіцид «Агрітокс», 0,6 л/га) + друге обп-
рискування рослин під час вегетації («Аватар», 200 
мл/га + фунгіцид «Фулгор», 0,4 л/га) (варіант 3) 
кореневі гнилі були поширені на 1,4 % рослин яч-
меню ярого, інтенсивність хвороби відмічена на 
рівні 0,4 %.   
Отже, у виробничому досліді за обробки насіння 

протруйником «Авіценна» (0,4 л/т) + перше об-
прискування рослин під час вегетації («Аватар», 
200 мл/га + гербіцид «Агрітокс», 0,6 л/га) + друге 

обприскування рослин під час вегетації («Аватар», 
200 мл/га + фунгіцид «Фулгор», 0,4 л/га) ураження 
рослин ячменю ярого кореневими гнилями вияви-
лось найменшим: поширення й інтенсивність роз-
витку хвороби становили 0,3 і 0,1% відповідно, що 
обумовлено ефективним впливом протруйника 
«Авіценна» на збудників кореневих гнилей. 
Результати наших досліджень також показали, 

що у виробничому досліді за обробки насіння про-
труйником «Авіценна» (0,4 л/т) + перше обприс-
кування рослин під час вегетації («Аватар», 200 
мл/га + гербіцид «Агрітокс», 0,6 л/га) + друге об-
прискування рослин під час вегетації («Аватар», 
200 мл/га + фунгіцид «Фулгор», 0,4 л/га) (варіант 
1) урожайність зерна ячменю ярого виявилася 
найбільшою і становила 4,84 т/га (таблиця 3). За 
обробки насіння «Аватаром» (300 мл/т) + перше 
обприскування вегетуючих рослин («Аватар», 200 
мл/га + гербіцид «Агрітокс», 0,6 л/га) + друге об-
прискування вегетуючих рослин («Аватар», 200 
мл/га + фунгіцид «Фулгор», 0,4 л/га) (варіант 2) та 
за обробки насіння протруйником «Авіценна» (0,4 
л/т) і «Аватаром» (300 мл/т) + перше обприскуван-
ня рослин під час вегетації («Аватар», 200 мл/га + 
гербіцид «Агрітокс», 0,6 л/га) + друге обприску-
вання рослин під час вегетації («Аватар», 200 мл/га 
+ фунгіцид «Фулгор», 0,4 л/га) (варіант 3) отрима-
ли майже однакову врожайність зерна ячменю 
ярого – 4,41 та 4,26 т/га відповідно. 
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3. Урожайність ячменю ярого залежно від використання мікроелементного препарату 
 «Аватар» (2017 р.) 

Варіанти 
досліду 

Зміст варіанта 
Урожайність 
ячменю ярого, 

т/га 

1 

Обробка насіння протруйником «Авіценна» (0,4 л/т) + перше обп-
рискування вегетуючих рослин («Аватар», 200 мл/га + гербіцид 
«Агрітокс», 0,6 л/га) + друге обприскування вегетуючих рослин 
(«Аватар», 200 мл/га + фунгіцид «Фулгор», 0,4 л/га) 

4,84 

2 

Обробка насіння «Аватаром» (300 мл/т) + перше обприскування 
вегетуючих рослин («Аватар», 200 мл/га + гербіцид «Агрітокс», 0,6 
л/га) + друге обприскування вегетуючих рослин («Аватар», 200 
мл/га + фунгіцид «Фулгор», 0,4 л/га)  

4,41 

3 

Обробка насіння протруйником «Авіценна» (0,4 л/т) і «Аватаром» 
(300 мл/т) + перше обприскування вегетуючих рослин («Аватар», 
200 мл/га + гербіцид «Агрітокс», 0,6 л/га) + друге обприскування 
вегетуючих рослин («Аватар», 200 мл/га + фунгіцид «Фулгор», 0,4 
л/га)  

4,26 

НІР05 0,23 
 
Отже, обробка насіння протруйником «Аві-

ценна» (0,4 л/т) + перше обприскування рослин 
під час вегетації («Аватар», 200 мл/га + гербіцид 
«Агрітокс», 0,6 л/га) + друге обприскування рос-
лин під час вегетації («Аватар», 200 мл/га + фун-
гіцид «Фулгор», 0,4 л/га) забезпечили найвищу 
врожайність зерна ячменю ярого – 4,84 т/га, що 
обумовлено ефективною дією протруйника 
«Авіценна», за обробки насіння яким відмічено 
найнижче ураження рослин досліджуваної куль-
тури кореневими гнилями.  
Варто зазначити, що використання мікроеле-

ментного препарату «Аватар» для дворазового 
позакореневого підживлення рослин ячменю 
ярого під час вегетації, навіть за несприятливих 
агрометеорологічних умов 2017 року (підвище-
ний температурний режим, відсутність достат-
ньої кількості опадів), сприяло формуванню 
врожайності зерна досліджуваної культури у 
межах 4,26–4,84 т/га.  
Висновки:  
1. У виробничому досліді обробка насіння 

протруйником «Авіценна» (0,4 л/т) і мікроеле-
ментним препаратом «Аватар» (300 мл/т) + два 
обприскування рослин під час вегетації «Авата-

ром» (200 мл/га) забезпечили найнижчу інтенси-
вність розвитку гельмінтоспоріозної смугастої 
плямистості на рослинах ячменю ярого – 10,5 %, 
що обумовлено кращим розвитком рослин до-
сліджуваної культури і найбільшою їх стійкістю 
проти хвороби саме за передпосівної обробки 
насіння ячменю протруйником «Авіценна» і мі-
кроелементним препаратом «Аватар».  

2. За обробки насіння протруйником «Авіцен-
на» (0,4 л/т) + два обприскування рослин під час 
вегетації «Аватаром» (200 мл/га) ураження рос-
лин ячменю ярого кореневими гнилями вияви-
лось найменшим: поширення й інтенсивність 
розвитку хвороби становили 0,3 і 0,1 % відпові-
дно, що пояснюється ефективнішим впливом 
протруйника «Авіценна» на збудників кореневих 
гнилей.  

3. Обробка насіння протруйником «Авіценна» 
(0,4 л/т) + два обприскування рослин під час ве-
гетації «Аватаром» (200 мл/га) забезпечили най-
вищу врожайність зерна ячменю ярого – 4,84 
т/га, що обумовлено ефективною дією протруй-
ника «Авіценна», за обробки насіння яким відмі-
чено найнижче ураження рослин досліджуваної 
культури кореневими гнилями.  
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ANNOTATION 

Tyshchenko M. V., Moroz O. V., Smirnyh V. M., 
Novoselets’kyi I. G., Kuskov O. G., Filonenko S. V., 
Liashenko V. V. The use of the micronutrient drug 
«Avatar» for growing barley in the field of crop 
rotation. 

In the zone of insufficient humidification, 
characterized by a sharp lack of atmospheric 
precipitation and soil moisture, the use of the 
micronutrient drug «Avatar» for the cultivation of 
various crops remains open, relevant and requires 
more systematic study. 

The purpose of the research was to determine the 
effect of using the micronutrient drug «Avatar», 
which was used for the treatment of spring barley 
seeds and during vegetation of crops, on the spread 
of barley diseases and grain yield. 

Field studies were conducted in the production 
experiment of the Veselopodil experimental and 
breeding station at the Institute of Bioenergetic 
Cultures and Sugar Beet at the National Academy of 
Agrarian Sciences of Ukraine (Semenivka district, 
Poltava region) during 2017 in long-term field crop 
rotation. 

As a result of field studies, it was found that in the 
zone of insufficient humidification in the conditions 
of the South-Eastern Forest-Steppe of Ukraine in 
field crop rotation, the use of the microelement 
preparation «Avatar» for two-fold extra-root feeding 
of spring barley plants during vegetation, even 
under unfavorable agro-meteorological conditions 
(elevated temperature regime, absence a sufficient 
amount of precipitation), contributed to the yield of 
grain yield of the studied crop in the range of 4.26–
4.84 t/ha. 

The treatment of seeds by Avicenna (0.4 l/ton) 
and the microelement drug «Avatar» (300 ml/t) + 
two spraying plants during the «Avatar» (200 ml/ha) 
growth provided the lowest intensity of 
helminthosporia strain spotting on barley plants 
bright – 10.5 %, which is due to the best development 
of plants of the studied culture and their greatest 
resistance to the disease. 

Key words: spring barley, microelement 
preparation «Avatar», protitrum, helminthosporium 
stripe spot, root rot, microelements, crop yield. 

 

 




