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Якість зерна зернових культур, зокрема і ячменю, залежить безпосередньо 

від механічного обробітку ґрунту. Спосіб обробітку ґрунту є основою, на якій 

створюється відповідний засіб для його механізації. Крім того, механічний 

обробіток ґрунту є одним з важливих засобів боротьби з бур’янами та 

шкідниками які погіршують якість продукції [1]. У господарствах різних форм 



власності центральне місце займає пошук невикористаних резервів збільшення 

виробництва продукції при одночасному зниженні її вартості. У технології 

вирощування сільськогосподарських культур до 40 % матеріальних та 25 % 

трудових витрат займає обробіток ґрунту [2]. Ряд вчених та товаробників 

закликають до мінімалізації обробітку ґрунту, або навіть до повного 

виключення його з технологій вирощування культур у сівозміні. Проте 

застосування таких систем обробітку потребує ретельного вивчення їх впливу 

на врожай зерна, його якість та зміни її в процесі зберігання. 

Метою дослідження було вивчення впливу різних систем основного 

обробітку на динаміку якості зерна ячменю ярого у процесі зберігання. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що за зберігання зерна ячменю 

ярого сорту Скарлет з вологістю наближеною до критичної протягом одного 

року не відбувається погіршення його якості – негативного збільшення чи 

зменшення натури, вмісту білка, крохмалю. Показники натури зерна ячменю 

ярого за всіма досліджуваними варіантами коливалися в межах 10–20 г/л. 

Коливання відносно початкової якості за вмістом білка були на рівні 0,02–0,2 

%, крохмалю 1–2 %, такі коливання не є суттєвими, а отже можна констатувати, 

що вміст білка, крохмалю у процесі зберігання зерна ячменю вирощеного за 

різних систем основного обробітку ґрунту не змінюється. 

Суттєвих відмінностей у зміні показників якості зерна ячменю сорту 

Скарлет вирощеного за різних систем основного обробітку ґрунту у процесі 

зберігання не встановлено. Однак протягом одного року зберігання, найвищими 

показниками натури, вмісту білка у процесі зберігання характеризувалося зерно 

ячменю вирощене за диференційованого і полицево-безполицевого обробітків 

ґрунту. Нижчими показниками натури, вмісту білка під час зберігання 

характеризувалася зерно вирощене за плоскорізного та поверхневого обробітків 

ґрунту.  
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