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У дисертації наведене теоретичне обґрунтування та практичне вирішення наукового 

завдання щодо підвищення зернової продуктивності сортів сої шляхом встановлення 

особливостей росту і розвитку та оптимізації елементів технології вирощування (інокуляція, 

підживлення) залежно від сортових особливостей та умов вегетаційного періоду в західному 

Поліссі України. 

Проведено узагальнення та аналіз наукових досягнень вітчизняних і зарубіжних 

авторів щодо особливостей росту і розвитку рослин сої, формування її врожаю залежно  

від підживлення посівів хелатними мікродобривами та інокуляції насіння. Встановлено,  

що ґрунтово-кліматичні умови західного Полісся України є сприятливими для вирощування 

сої. 

Проведені дослідження показали, що підживлення посівів хелатними мікродобривами 

Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) з нормою витрати  

2,0 л/га, Квантум-Олійні – у фазу бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50–59) та на початку 

формування насіння (ВВСН 71–73) обумовлювали подовження вегетаційного періоду 

досліджуваних сортів до 12–14 діб порівняно з контролем, в результаті чого й настання 

фенологічних фаз також затягнулося у часі. Висота рослин, під впливом даного чиннику, 

залежно від фази росту та розвитку рослин, сортових особливостей, також збільшувалася  

на 8–10 % порівняно з контрольними варіантами. Залежно від сортових особливостей сорт 

ЕС Ментор характеризувався більш інтенсивним наростанням вегетативної маси та швидким 

темпом збільшення висоти рослин, порівняно з сортом Кассіді. 

За передпосівної обробки насіння інокулянтом Легум Фікс тривалість вегетації  

та настання фенофаз також подовжувалися від 3 до 5 діб, порівняно з варіантами без 

інокуляції. Висота рослин збільшувалася на 1–10 % залежно від норми внесення мінеральних 

добрив. Зокрема суттєве подовження міжфазних періодів та вегетації рослин в цілому,  

а також збільшення висоти рослин сої спричинили умови 2018 року з високими 

температурами та дрібними, затяжними дощами, у якому період вегетації порівняно  

з іншими роками збільшився на 12–14 діб. Міжфазні періоди в онтогенезі рослин сої  

та вегетаційний період загалом за посушливого та спекотного 2017 року тривали на 4–12 діб 

менше. 

На формування густоти та загальне виживання рослин сої позитивно впливали 

інокуляція насіння та позакореневі підживлення хелатними комплексними мікродобривами. 



Залежно від сортових особливостей вищий відсоток виживання рослин відмічено у сорту  

ЕС Ментор, нижчий – у сорту Кассіді. У фазу повної стиглості на варіанті досліду  

із проведенням інокуляції насіння Легум Фікс та внесенням на початку та в повне цвітіння 

(ВВСН 60–66) мікродобрива Вуксал Ойлсід виживання рослин сої було найвищим  

і становило у сорту ЕС Ментор 94,3 %, у сорту Кассіді – 92,9 % від кількості рослин,  

які зійшли. 

Площа листкової поверхні рослин сої впродовж проходження фаз росту і розвитку 

збільшувалася і досягла свого максимуму у фазу цвітіння – 43,4–45,7 тис. м2/га у сорту  

ЕС Ментор та 41,3–44,7 тис. м2/га у сорту Кассіді. У фазу наливу насіння спостерігалося 

відмирання листків нижнього ярусу, що призводило до деякого зменшення площі листкового 

апарату рослин. Площа листкової поверхні сої істотно зростала з покращенням умов 

живлення за рахунок підживлення посівів хелатними мікродобривами. Максимальні 

показники площі листкової поверхні рослин забезпечило внесення на початку та в повне 

цвітіння (ВВСН 60–66) хелатного мікродобрива Вуксал Ойлсід з нормою витрати 2,0 л/га  

у поєднанні з передпосівною інокуляцією насіння Легум Фікс – 44,7 тис. м2/га у сорту 

Кассіді та 45,7 тис. м2/га у сорту ЕС Ментор. 

У початкові фази росту та розвитку рослин сої не спостерігалося істотних 

відмінностей показників фотосинтетичного потенціалу, оскільки передпосівна обробка 

насіння не значно впливала на нього. В наступні фази росту та розвитку спостерігалася  

тісна залежність показника фотосинтетичного потенціалу від проведення позакореневого 

підживлення. Максимум продуктивності фотосинтезу сої відмічено в період від фази кінець 

цвітіння до повного наливання насіння. Найбільші значення фотосинтетичного потенціалу – 

2,450 та 2,445 млн м2×діб/га у сортів ЕС Ментор та Кассіді – забезпечило підживлення 

посівів хелатним мікродобривом Вуксал Ойлсід доповнене інокуляцією насіння Легум Фікс. 

Наростання вегетативної маси та накопичення сухої речовини у рослин сої 

збільшувалося системно і постійно із настанням подальших фаз розвитку рослин  

і за збільшеної кількості опадів ріст майже не припинявся і основним лімітуючим чинником 

росту й розвитку були низькі температури. Максимальних значень дані показники досягали  

у фазу повного наливання насіння і становили 26,88 т/га у сорту ЕС Ментор і 26,38 т/га  

у сорту Кассіді вегетативної маси та 6,92 т/га у сорту ЕС Ментор і 6,49 т/га у сорту Кассіді 

сухої речовини за інокуляції насіння препаратом Леум Фікс та внесення в підживлення 

хелатного мікродобрива Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66). 

Вищий вміст суми пігментів (а+в) накопичувався у листках рослин досліджуваних 

сортів сої ЕС Ментор та Кассіді за інокуляції бактеріальнім препаратом Легум Фікс  

та позакореневого підживлення комплексним мікродобривом Вуксал Ойлсід і досягав 

251 мг/100 г у сорту ЕС Ментор та 233 мг/100 г листя у сорту Кассіді, що відповідно  



на 52 та 59 % перевищує показник на абсолютному контролі, тобто без інокуляції насіння  

та підживлення. 

Проведення позакореневих підживлень рослин сої сприяло зростанню 

фотосинтетичної продуктивності посівів, як наслідок покращувалося забезпечення рослин 

пластичними речовинами, які беруть безпосередню участь у біологічний фіксації азоту. 

Інокуляція Легум Фікс, сумісно із позакореневим підживленням на початку та в повне 

цвітіння (ВВСН 60–66) мікродобривом Вуксал Ойлсід з нормою витрати 2,0 л/га сприяли 

подовженню роботи симбіотичного апарату сої, збільшуючи при цьому кількість і масу 

бульбочок на кореневій системі рослин у сорту ЕС Ментор відповідно до 42,4 шт./рослину  

та 474 мг/рослину, у сорту Кассіді до 38,8 шт./рослину та 438 мг/рослину. 

У середньому за 2017–2019 роки урожайність сорту ЕС Ментор була в межах  

2,68–3,11 т/га, сорту Кассіді – 2,56–3,06 т/га. Найсприятливішим виявився теплий  

з достатньою кількістю опадів 2019 рік, де урожайність сортів ЕС Ментор та Кассіді  

залежно від підживлення та інокуляції становила відповідно 3,07–3,52 та 2,95–3,45 т/га. 

Несприятливим для формування врожаю, порівняно з вищезазначеними роками, виявився 

спекотний та посушливий 2017 рік, у якому врожайність становила відповідно 2,05–2,37  

та 1,92–2,36 т/га. 

Застосування різних хелатних мікродобрив в підживлення у комплексі з інокуляцією 

насіння сприяло помітному приросту врожаю досліджуваних сортів сої відносно 

абсолютного контролю. Так, в середньому за роки досліджень у сорту ЕС Ментор приріст  

від підживлення хелатними мікродобривами та проведення інокуляції становив від 0,28  

до 0,43 т/га, у сорту Кассіді – від 0,32 до 0,50 т/га. Максимальний рівень реалізації 

потенціалу сортів відмічено при внесенні низьких та середніх норм азотних на фоні 

фосфорно-калійних добрив у комплексній взаємодії з передпосівною обробкою насіння 

Легум Фікс. Позакореневе підживлення хелатними мікродобривами сприяло збільшенню 

урожайності сої на 9–12 %. Підживлення сої у фазу цвітіння добривом Вуксал Ойлсід 

сприяло активації діяльності симбіотичних бактерій та підвищенню ефективності 

азотфіксації, продовженню терміну функціонування фотосинтетичного апарату  

та накопиченню біомаси. 

На дерново підзолистих ґрунтах західного Полісся вищу врожайність формує сорт  

сої ЕС Ментор. Застосування позакореневих підживлень дозволяє збільшити врожайність 

посівів сої до 15 %, а інокуляція препаратом Легум Фікс – додатково отримати 0,09–0,35 т/га 

зерна. Високу врожайність сорту ЕС Ментор – 3,11 т/га, сорту Кассіді – 3,06 т/га забезпечує 

сумісне використання обробки насіння інокулянтом Легум Фікс та позакореневе 

підживлення посівів Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) з нормою 

витрати 2,0 л/га. 



Формування показників індивідуальної продуктивності досліджуваних сортів сої  

було зумовлене сортовими особливостями, підживленням та інокуляцією насіння. Внесення 

в підживлення хелатних мікродобрив Квантум Олійні та Вуксал Ойлсід на фоні інокуляції 

насіння Легум Фікс сприяло збільшенню висоти прикріплення нижніх бобів аналогічно 

збільшенню висоти рослин сої в цілому. Меншу довжину бобів у середньому за роки 

проведення досліджень формував сорт сої Кассіді – 3,3–3,6 см, дещо довші боби мав сорт  

ЕС Ментор – 4,1–4,4 см залежно від варіанту підживлення та інокуляції. Внесення добрив  

із більшим вмістом Бору (Вуксал Ойлсід, Бор – 6 %) також суттєво підвищувало кількість 

бобів на рослині порівняно з підживленням хелатним мікродобривом Квантум-Олійні  

(B – 0,6 %) у варіантах без інокуляція насіння. У сорту ЕС Ментор в середньому на одній 

рослині формувалося від 44,7 (абсолютний контроль, без підживлення та інокуляції)  

до 51,8 шт. (Вуксал Ойлсід + інокуляція насіння Легум Фікс), дещо вище – у сорту Кассіді – 

від 55,6 до 69,7 см відповідно. 

Внесення хелатного мікродобрива Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння 

(ВВСН 60–66) збільшувало кількість зерен з рослини у сорту ЕС Ментор на 10,7 та 15,9 % 

залежно від інокуляції, у сорту Кассіді – на 19,4 та 25,6 %. У сорту Кассіді маса 1000 насінин 

в середньому за роки проведення досліджень становила 168,7–176,6 г, у сорту ЕС Ментор 

формувалося крупніше насіння і маса 1000 насінин становила відповідно 182,3–194,0 г 

залежно від удобрення та інокуляції. Внесення хелатного мікродобрива Вуксал Ойлсід  

на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) збільшувало масу зерна з рослини у сорту  

ЕС Ментор на 14,8 та 14,5 % залежно від інокуляції, у сорту Кассіді – на 13,7 та 23,5 %. 

Сорт сої ЕС Ментор характеризується нижчою висотою прикріплення бобів, більшою 

довжиною бобів, меншою кількістю бобів та зерен на рослині, проте більш крупним 

насінням і відповідно – вищою масою 1000 насінин та масою насіння з рослини.  

В дослідженнях він формував середню індивідуальну продуктивність рослини, проте  

з урахуванням вищого виживання рослин за вегетацію і, відповідно, густоти стояння  

рослин на час збирання – вищої в досліді врожайності, в межах від 2,68 до 3,11 т/га залежно 

від підживлення хелатними мікродобривами та інокуляції. Дещо нижчу врожайність  

(2,56–3,06 т/га) формував сорт сої Кассіді за рахунок нижчої маси 1000 насінини  

і маси насіння з рослини та меншої густоти стояння рослин на час збирання, хоча  

й характеризувався більшою кількістю бобів та зерна на рослині. 

Вміст білка в зерні сої варіював залежно від сортових особливостей, підживлення  

та інокуляції в межах 39,1–42,3 % у сорту ЕС Ментор та 32,4–35,8 % у сорту Кассіді.  

Без інокуляції насіння Легум Фікс приріст білка в зерні сої зростав за рахунок 

позакореневого підживлення на 2,2–3,4 % у сорту ЕС Ментор та 0,3–0,6 % у сорту Кассіді.  

За рахунок підживлення посівів сої хелатним мікродобривом Квантум-Олійні в поєднанні  



з інокуляцією вміст білка в зерні зростав на 2,6 % у сорту ЕС Ментор і на 1,5 % у сорту 

Кассіді відносно контролю з інокуляцією та на 2,0–3,8 % відносно абсолютного контролю. 

Підживлення посівів сої у фазу бутонізації та на початку формування насіння 

халатним мікродобривом Квантум-Олійні, який в своєму складі має підвищений вміст  

міді, цинку та марганцю, особливо необхідних елементів для олійних культур, сприяло 

підвищенню життєздатності пилку, наливу насіння та покращенню його якості. Вміст  

білка в зерні сої за внесення Квантум-Олійні був максимальним і досягав 42,2 % у сорту  

ЕС Ментор та 35,2 % у сорту Кассіді. На варіантах з інокуляцією насіння вміст білка в зерні 

сої був вищим на 0,4–1,4 % порівняно з варіантами без інокуляції. 

Сорт Кассіді характеризувався вищим вмістом жиру в зерні, який залежно  

від інокуляції та підживлення хелатними мікроелементами варіював в межах 20,86–24,19 %. 

В зерні сорту ЕС Ментор вміст жиру був нижчим і становив 20,13–22,81 %. 

Рентабельність вирощування в умовах західного Полісся України сортів сої  

ЕС Ментор та Кассіді без застосування добрив на ділянках без інокуляції становить  

202 та 190 %, з інокуляцією насіння Легум Фікс – 212 та 205 % відповідно. Вищий рівень 

рентабельності відмічено на ділянках досліду, де вносили в підживлення хелатні 

мікродобрива Квантум-Олійні у фазу бутонізації (перед цвітінням, ВВСН 50–59) та Вуксал 

Ойлсід на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66). Витрати на вирощування сої в межах 

досліджуваних чинників варіюють від 14850 до 15520 грн/га, тоді як прибуток завдяки 

високій ціні на товарну продукцію культури зростає від 28158 до 36743 грн/га. 

Вищий умовно чистий прибуток забезпечує вирощування сортів сої ЕС Ментор  

та Кассіді за технологією із проведенням інокуляції насіння Легум Фікс та дворазовим 

внесенням в підживлення хелатного мікродобрива Вуксал Ойлсід на початку та в повне 

цвітіння (ВВСН 60–66): 36743  та 35993 грн/га відповідно. Найбільш економічно вигідним  

є вирощування сортів ЕС Ментор та Кассіді за технологією із проведенням інокуляції 

насіння препаратом Легум Фікс та дворазовим внесенням (на початку та в повне цвітіння, 

ВВСН 60–66) хелатного мікродобрива Вуксал Ойлсід з нормою витрати 2,0 л/га. 

В енергетичному відношенні при вирощуванні сої перевагу має система удобрення, 

яка поєднує дворазове внесення на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) Вуксал Ойлсід 

з нормою витрати 2,0 л/га та інокуляцію насіння Легум Фікс або внесення Квантум-Олійні  

у фазу бутонізації (перед цвітінням, ВВСН 50–59) без інокуляції. При цьому отримуємо 

найвищий вихід енергії з урожаєм: 61331 МДж/га у сорту ЕС Ментор та 61207 МДж/га  

у сорту Кассіді. Коефіцієнт енергетичної ефективності досягав максимальних значень  

і становив 2,53 та 2,69 для сорту ЕС Ментор та 2,63 та 2,56 для сорту Кассіді на контрольних 

варіантах досліду з інокуляцією насіння і без її проведення. 



Встановлено, що вкладення коштів на виробництво зерна ранньостиглих сортів сої  

із проведенням інокуляції насіння препаратом Легум Фікс та дворазовим внесенням  

(на початку та в повне цвітіння, ВВСН 60–66) хелатного мікродобрива Вуксал Ойлсід  

з нормою витрати 2,0 л/га значно підвищує економічну та енергетичну ефективність 

вирощування культури на дерново-підзолистих ґрунтах західного Полісся України. 

Ключові слова: сорт, позакореневе підживлення, інокуляція, урожайність, суха 

речовина, висота рослин, листкова поверхня, бутонізація, початок цвітіння, соя. 
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