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АНОТАЦІЯ 

Гадзовський Г. Л. Оптимізація елементів технології вирощування сої в 

західному Поліссі України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук (доктора філософії) за спеціальністю 201 

«Агрономія». – Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, Київ, 2021. 

У дисертаційній роботі 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 в 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 

збільшувалась на 8-10 % порівняно з контрольними варіантами. Залежно від 

сортових особливостей сорт ЕС Ментор характеризувався більш інтенсивним 
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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 подовжувались від 3 до 5 діб, порівняно 

з варіантами без інокуляції. Висота рослин збільшувалась 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 збільшувалась 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 спостерігалось 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 
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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 збільшувалось 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 на 52 та 59 % перевищує показник на 

абсолютному контролі, тобто без інокуляції насіння та підживлення. 
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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 2,05-2,37 

та 1,92-2,36 т/га відповідно. 

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, 



6 

 

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 шт. (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 
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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 наших 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 (див. табл. 4.3). 

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 залежнo від сoртoвих oсoбливoстей, 

підживлення та інoкуляції в межах 39,1–42,3 % у сoрту ЕС Ментор та              

32,4–35,8 % у сoрту Кассіді. Без інoкуляції насіння Легум Фікс приріст білка 

в зерні сої зрoстав за рахунок позакореневого підживлення на 2,2–3,4 % у 

сорту ЕС Ментор та 0,3–0,6 % у сорту Кассіді. За рахунoк підживлення 

посівів сої хелатним мікродобривом Квантум-Олійні в пoєднанні з 

інoкуляцією вміст білка в зерні зрoстав на 2,6 % у сoрту ЕС Ментор і на 1,5 % 

у сoрту Кассіді віднoснo кoнтрoлю з інoкуляцією та на 2,0–3,8 % віднoснo 

абсoлютнoгo кoнтрoлю.  

Підживлення посівів сої у фазу бутонізації та на початку формування 

насіння хелатним мікродобривом Квантум-Олійні, який в своєму складі має 

підвищений вміст міді, цинку та марганцю, особливо необхідних елементів 
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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 інoкуляцією насіння вміст білка в зерні 

сої був вищим на 0,4–1,4 % пoрівнянo з варіантами без інoкуляції. 

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 
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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. 

 

SUMMARY 

Gadzovsky GL Optimization of elements of soybean growing technology 

in western Polissya of Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for acquisition of scientific degree of candidate of Agricultural 

Sciences (Ph.D.) specialty 201 «Agriculture». – National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation presents a theoretical substantiation and practical solution of 

the scientific problem of increasing grain productivity of soybean varieties by 

establishing the peculiarities of growth and development and optimization of 

elements of cultivation technology (inoculation, Feeding ) depending on varietal 

characteristics and growing season conditions in the western  Polissya of Ukraine. 
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The generalization and analysis of scientific achievements of domestic and 

foreign authors on the peculiarities of growth and development of soybean plants, 

the formation of its yield depending on Feeding crops with chelated 

microfertilizers and seed inoculation. It is established that the soil and climatic 

conditions of the western Polissya of Ukraine are favorable for soybean 

cultivation. 

Studies have shown that Feeding crops with chelating microfertilizers Wuxal 

Oilseed at the beginning and in full bloom ( BBCH 60-66) with a rate of 2.0 l / ha, 

Quantum Oil - in the budding phase (before flowering) ( BBCH 50-59) and at the 

beginning of seed formation ( BBCH 71-73) caused the lengthening of the growing 

season of the studied varieties to 12-14 days compared with the control, as a result 

of which the onset of phenological phases was also delayed in time. The height of 

saliva, under the influence of this factor, depending on the phase of growth and 

development of plants, varietal characteristics, also increased by 8-10% compared 

to control variants. Depending on the varietal characteristics, the ES Mentor 

variety was characterized by a more intensive growth of vegetative mass and a 

rapid rate of increase in plant height compared to the Kassidy variety. 

During pre-sowing treatment of seeds with Legume Fix inoculant, the 

duration of vegetation and the onset of phenophases were also extended from 3 to 

5 days, compared to variants without inoculation. The height of plants increased by 

1–10 % of the rate of mineral fertilizers. Particularly significant extension 

interphase periods and the whole growing season and increasing the height of 

soybean plants caused the condition in 2018 with high temperatures and small, 

prolonged rains, which during the growing season compared to other years 

increased by 12-14 days. The interphase periods in the ontogenesis of soybean 

plants and the growing season in general during the dry and hot 2017 lasted 4-12 

days less. 

Seed inoculation and foliar Feeding with chelated complex microfertilizers 

had a positive effect on the formation of density and overall survival of soybean 

plants. Depending on varietal characteristics, a higher plant survival rate was 
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observed in the ES Mentor variety and a lower one in the Kassidy variety. In the 

phase of full maturity in the variant of the experiment with inoculation of Legume 

Fix seeds and application at the beginning and full flowering (BBCH 60-66) of 

Wuxal Oilseed microfertilizer soybean plant survival was highest and was 94,3 % 

in ES Mentor, in Kassidy – 92,9 % of the number of plants that sprouted. 

The leaf surface area of soybean plants during the growth and development 

phases increased and reached its maximum in the flowering phase – 43.4-45.7 

thousand m 2 / ha in the variety ES Mentor and 41,3-44,7 thousand m 2ha in the 

variety Kassidy. During the seed filling phase, the death of the lower tier leaves 

was observed, which led to some reduction in the area of the leaf apparatus of 

plants. The leaf surface area of soybeans increased significantly with the 

improvement of feeding conditions due to feeding crops with chelated 

microfertilizers. Maximum rates of the leaf surface of plants provided the 

introduction at the beginning and full flowering (BBCH 60-66) chelated 

micronutrient Wuxal Oilseed with normal costs 2,0 l/ha in combination with 

preplant seed inoculation Legume Fix – 44,7 ths.м2 /ha in the variety Kassidy and 

45,7 thousand m 2/ha in the variety ES Mentor. 

In the initial phases of growth and development of soybean plants, there 

were no significant differences in photosynthetic potential, as pre-sowing seed 

treatment did not significantly affect the rate at the beginning of organogenesis. In 

the following phases of growth and development, there was a close dependence of 

the photosynthetic potential on the conduct of foliar Feeding. The maximum 

productivity of soybean photosynthesis was observed in the period from the end of 

the flowering phase to full seed filling. The highest values of photosynthetic 

capacity – 2 ,450 and 2,445 million m 2*days /ha in grades ES Mentor and 

Kassidy – provide Feeding crops chelated micronutrient Wuxal Oilseed 

supplemented inoculating seeds Legume Fix. 

The growth of vegetative mass and dry matter accumulation in soybean 

plants increased systematically and constantly with the onset of further phases of 

plant development and with increased rainfall, growth almost did not stop and the 
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main limiting factor for growth and development were low temperatures. These 

values reached maximum values in the phase of full seed filling and amounted to 

26.88 t / ha in the variety ES Mentor and 26.38 t / ha in the variety Kassidy 

vegetative mass and 6.92 t / ha in the variety ES Mentor and 6.49 t / ha in a variety 

Kassidy dry matter by seed inoculation drug Legume Fix and Fertilizer Feeding 

chelated micronutrient Wuxal Oilseed the early and full flowering ( BBCH 60-66). 

The highest content of the number of pigments (a + c) accumulated in the 

leaves of plants of the studied soybean varieties ES Mentor and Kassidy by 

inoculation with the bacterial drug Legume Fix and foliar Feeding complex 

microfertilizer Wuxal Oilseed and reached 251 mg/100 g in the variety ES Mentor 

and 233 mg/100 g leaves in the variety Kassidy, which is 52 and 59% higher than 

in absolute control, it without inoculation of seeds and Feeding. 

Conducting foliar fertilization of soybean plants contributed to the growth of 

photosynthetic productivity of crops, as a result, improved the supply of plants 

with plastic substances that are directly involved in the biological fixation of 

nitrogen. Inoculation of Legume Fix, combined with foliar Feeding at the 

beginning and in full bloom (BBCH 60-66) microfertilizer Wuxal Oilseed at a rate 

of 2,0 l/ha contributed to the prolongation of the symbiotic apparatus of soybeans, 

increasing the number and weight of tubers on the root system of plants in           

ES Mentor variety up to 42,4 pcs/plant and 474 mg/plant, in Kassidy variety up to 

38.8 pcs/plant and 438 mg/plant. 

On average for 2017–2019, the yield of the ES Mentor variety was in the 

range of 2,68–3,11 t/ha, of the Kassidy variety – 2,56–3,06 t/ha. The most 

favorable year was warm with sufficient rainfall in 2019, where the yield of 

ES Mentor and Kassidy varieties depending on Feeding and inoculation was, 

respectively, 3.07-3.52 and 2.95-3.45 t / ha. Unfavorable for the formation of the 

harvest, compared to the above years, was a hot and dry 2017, in which the yield 

was 12.05-2.37 and 1.92-2.36 t / ha, respectively. 

The use of various chelated microfertilizers in Feeding in combination with 

seed inoculation contributed to a significant increase in yield of the studied 
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soybean varieties relative to absolute control. Thus, on average over the years of 

research in the variety, ES Mentor increase from Feeding chelated microfertilizers 

and inoculation ranged from 0.28 to 0.43 t / ha, in the variety Kassidy - from 0.32 

to 0.50 t / ha. The maximum level of realization of the potential of varieties was 

observed when applying low and medium norms of nitrogen on the background of 

phosphorus-potassium fertilizers in complex interaction with the pre-sowing 

treatment of Legume Fix seeds. Foliar Feeding Chelated micronutrient fertilizers 

helped increase soybean yield by 9-12%. Feeding soybeans in the flowering phase 

with Wuxal Oilseed fertilizer helped to activate the activity of symbiotic bacteria 

and increase the efficiency of nitrogen fixation, prolong the life of the 

photosynthetic apparatus and the accumulation of biomass.        

On soddy podzolic soils of Western Polissya, the highest yield is formed by 

the soybean variety ES Mentor. The use of foliar fertilization allows to increase the 

yield of soybean crops up to 15 %, and inoculation with Legume Fix - to obtain an 

additional 0.09-0.35 t / ha of grain. High yield of ES Mentor variety - 3.11 t / ha, 

Kassidy variety - 3.06 t / ha provides joint use of seed treatment with Legume Fix 

inoculant and foliar Feeding of Wuxal Oilseed crops at the beginning and in full 

flowering ( BBCH 60-66) with the norm consumption of 2.0 l / ha.   

The formation of indicators of individual productivity of the studied soybean 

varieties was due to varietal characteristics, feeding, and seed inoculation. Adding 

a Feeding chelated micronutrients Quantum Oil and Wuxal Oilseed on a 

background inoculated seeds Legume Fix has increased the height of the lower 

mounting heights beans similar increase in soybean plants as a whole. The average 

length of beans on average over the years of research was formed by the soybean 

variety Kassidy - 3.3-3.6 cm, slightly longer beans had the variety ES Mentor - 

4.1-4.4 cm depending on the variant of Feeding and inoculation. The application of 

fertilizers with a higher content of B ( Wuxal Oilseed, B - 6%) also significantly 

increased the number of beans per plant compared to Feeding chelated 

microfertilizer Quantum Oil (B - 0.6%) invariants without seed inoculation. In the 

variety, ES Mentor on average per plant was formed from 44.7 pieces. (absolute 



14 

 

control, without Feeding and inoculation) up to 51.8 pcs. ( Wuxal Oilseed + 

inoculation of Legume Fix seeds ), slightly higher - in the variety Kassidy - from 

55.6 to 69.7 cm, respectively. 

Application of Wuxal Oilseed chelating microfertilizer at the beginning and 

in full flowering ( BBCH 60–66) increased the number of grains from the plant in 

ES Mentor by 10.7 and 15.9% depending on inoculation, in Kassidy - by 19.4 and 

25, 6%. In the variety Kassidy the weight of 1000 seeds averaged 168.7-176.6 g 

over the years of research, in the variety ES Mentor larger seeds were formed and 

the weight of 1000 seeds was 182.3-194.0 g, respectively, depending on fertilizer 

and inoculation. Application of Wuxal Oilseed chelating microfertilizer at the 

beginning and in full flowering ( BBCH 60–66) increased the weight of grain from 

the plant in ES Mentor by 4.8 and 14.5% depending on inoculation, in Kassidy - by 

13.7 and 23, 5%. 

The ES Mentor soybean variety is characterized by a lower bean height, 

longer bean length, fewer beans and grains per plant but larger seeds, and a higher 

seed weight of 1000 seeds and plant seed weight, respectively. In our studies, it 

formed the average individual productivity of the plant, but taking into account the 

higher survival of plants during the growing season and, accordingly, the density 

of standing plants at harvest - higher yields in the experiment, ranging from 2.68 to 

3.11 t / ha depending on Feeding chelated microfertilizers and inoculations (see 

Table 4.3). Slightly lower yields (2.56–3.06 t / ha) were formed by the Kassidy 

soybean variety due to the lower weight of 1000 seeds and seed weight per plant 

and lower plant density at harvest time, although it was characterized by more 

beans and grains per plant. 

The protein content of soybean grain varied depending on varietal 

characteristics, Feeding, and inoculation in the range of  39,1–42,3 % in the variety 

ES Mentor and 32,4–35,8% in the variety Kassidy. Without inoculation of Legume 

Fix seeds, the increase in protein in soybean grain increased due to foliar Feeding 

by 2.2 - 3.4% in ES Mentor and 0.3 - 0.6% in Kassidy. Due to the Feeding of 

soybean crops with chelated microfertilizer Quantum Oil in combination with 
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inoculation, the protein content in the grain increased by 2.6% in the variety ES 

Mentor and by 1.5 % in the variety Kassidy relative to control with inoculation and 

2.0-3.8 % relative to control.   

Feeding soybean crops in the budding phase and at the beginning of seed 

formation with the chelated microfertilizer Quantum Oil, which has a high content 

of copper, zinc, and manganese, especially essential elements for oilseeds, helped 

increase pollen viability, seed filling, and quality. The protein content of soybean 

grain during the application of Quantum Oil was maximum and reached 42.2% in 

the variety ES Mentor and 35.2% in the variety Kassidy. In the variants with seed 

inoculation, the protein content in soybean grain was higher by 0.4 - 1.4% in 

comparison with the variants without inoculation. 

Kassidy variety was characterized by a higher content of fat in the grain, 

which depending on inoculation and feeding chelated trace elements ranged from 

20.86 to 24.19%. In the grain of ES Mentor grade, the fat content was lower and 

amounted to 20.13 - 22.81%. 

The profitability of growing in the western Polissya of Ukraine soybean 

varieties ES Mentor and Kassidy without fertilizers in areas without inoculation is 

202 та 190 with inoculation of Legume Fix seeds - 212 та 205 %, respectively. 

The profitability of soybean production is generally high and ranges from 198 % to 

218%. The highest level of profitability was observed in the areas of the 

experiment where chelating microfertilizers Quantum Oil were applied to Feeding 

in the budding phase (before flowering, BBCH 50–59) and Wuxal Oilseed at the 

beginning and in full flowering ( BBCH 60–66). The costs of growing soybeans 

within the studied factors range from 14,850  to 15,520  UAH / ha, while the profit 

due to the high price of marketable crops increases from 28,158 to  36,743  UAH / 

ha. Higher net income provides conditional growing soybean varieties ES Mentor 

and Kassidy technology to conduct seed inoculation Legume Fix and double 

Fertilizer Feeding chelated micronutrient Wuxal Oilseed the early and full 

flowering (BBCH 60-66): 36,743  and 35,993 UAH / ha respectively. The most 

cost-effective is the cultivation of ES Mentor and Kassidy varieties by seed 
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inoculation with Legume Fix and double application (at the beginning and in full 

bloom, BBCH 60-66) of Wuxal Oilseed chelate microfertilizer with a consumption 

rate of 2.0 l / ha. 

In terms of energy, soybean cultivation has the advantage of a fertilizer 

system that combines two applications at the beginning and full flowering ( BBCH 

60-66) Wuxal Oilseed with a consumption rate of 2.0 l / ha and inoculation of 

Legume Fix seeds or application of Quantum Oil in the budding phase. (before 

flowering, BBCH 50-59) without inoculation. At the same time, we get the highest 

energy yield with the yield: 61331 MJ / ha in the variety ES Mentor and 61207 MJ 

/ ha in the variety Kassidy. The energy efficiency coefficient reached its maximum 

values and was 2.53 and 2.69 for the ES Mentor variety and 2.63 and 2.56, for the 

Kassidy variety in the control variants of the experiment with seed inoculation and 

without it. 

It was found that investing in the production of the grain of early soybean 

varieties with inoculation of seeds with Legume Fix and double application (at the 

beginning and in full bloom, BBCH 60-66) of chelated microfertilizer Wuxal 

Oilseed at a rate of 2.0 l / ha significantly increases the economic and energy 

efficiency of growing crops on sod-podzolic soils of the western Polissya of 

Ukraine. 

Keywords:  variety, foliar feeding, inoculation, yield, dry matter, plant 

height, leaf surface, budding, beginning of flowering, soybean. 
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ВСТУП 

Вивчення білка, як основи життя на Землі, вимагає постійної уваги та 

збільшення найповноцінніших білковмісних продуктів, у складі яких зерно, 

зернобобові, білково-олійне насіння, м’ясо, молоко, яйця, морепродукти. У 

природі білка одночасно сконцентровано медико-біологічні, харчові, соціаль-

но-економічні проблеми, які, своєю чергою, визначають стан здоров’я і три-

валість життя людей.  

Серед світових і вітчизняних ресурсів рослинного білка, придатного 

для харчового і кормового використання, важливими є зернові, зернобобові, 

білково-олійні та інші культури. Здебільшого, регіони виробництва головних 

білкових культур зосереджені у найсприятливіших умовах для кожної куль-

тури, де ґрунтово-кліматичні умови відповідають їх біологічним вимогам ви-

рощування [14]. 

Зауважимо, що в складі білкових ресурсів є рослинні і тваринні джере-

ла. Вони – база харчової індустрії [9, 14, 78]. Неможливо розглядати 

нарощування білкових ресурсів окремо від продовольчої проблеми, адже 

вона є її складовою. Вирішення даного питання вимагає швидкого рішення 

на сучасному етапі розвитку суспільства загалом та економіки сільського 

господарства зокрема. Це насамперед стосується формування продовольчих 

ресурсів.  

Експерти ООН у «Доповіді про розвиток людини–2005» розділили 

наявне населення на два «полюси». На одному «полюсі» перебуває один 

мільярд людей малограмотних та безробітних, які живуть на 1 дол. у день, го-

лодують або недоїдають; на другому ж проживає один «золотий» мільярд, що 

розкошує та має проблеми з зайвою вагою. Між даними «полюсами» 

найбільшу частку займає група населення, яка становить динамічну масу лю-

дей з різним рівнем освіти, споживання білкам, що є резервом для поповнен-

ня або «золотого» мільярда, або мільярда тих, хто потерпає від голоду та не-

доїдання. Важливо, щоб зростала та частка населення, у якої рівень харчуван-

ня та умови життя покращуються [78, 107]. Тобто, завдяки поставленому за-
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вданню, спрямованому на вдосконалення найближчими роками рівня і якості 

харчування людей, ліквідується голодування понад 1 млрд людей на планеті. 

У будь-якій країні, незалежно від рівня розвитку її економічного              

потенціалу, продовольче забезпечення населення є однією з найважливіших 

соціально-економічних проблем. В Україні питання гарантування 

продовольчої безпеки країни перебуває на стадії становлення. Вдосконалення 

якості білкового харчування методом споживання продуктів тваринництва 

вимагає радикальної перебудови кормової бази, тобто збагачення раціонів 

худоби і птиці протеїном та всіма незамінними амінокислотами, вітамінами й 

мінеральними речовинами [78, 100, 126]. 

Нині соя має надважливе  значення. На сучасному етапі розвитку агро-

промислового комплексу України вона, як цінна білково-олійна культура, 

використовується у кормовиробництві, харчових та технічних цілях, а також 

в медицині. Дана культура відзначається достатньою продуктивністю, 

високою економічністю виробництва, широким ареалом поширення, та, що є 

цінним, – наявністю унікальних ознак насіння. Завдяки цьому експорт сої 

становить одну з основних статей світового експорту сільськогосподарської 

продукції, адже за обсягами виробництва вона є провідною бобовою та 

олійною культурою світу [15, 78].  

Актуальність теми. Однією з важливих умов у формуванні високої 

продуктивності сої є сорт, а також розкриття його потенціалу завдяки 

інокуляції насіння та здійснення позакореневих підживлень хелатними 

мікродобривами в критичні періоди росту і розвитку рослини. Це сприятиме 

розробленню нових, адаптованих до умов регіону елементів технології 

вирощування сортів, що гарантуватиме високі та сталі врожаї сортів із 

високими показниками якості. Також дослідження даних факторів 

забезпечуватиме оптимізацію процесів росту, розвитку; слугуватиме 

формуванню максимальної продуктивності культури. 

Виробництво сої у Волинській області щороку зростає. За посівною 

площею вона випередила навіть цукровий буряк, який тривалий час був 
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провідною культурою в області, незважаючи на інколи несприятливі погодні 

умови для її вирощування. Тенденція до нарощування виробничих 

показників культури характеризується стійкістю і планомірним зростанням 

по всій території області. І хоча посівні площі під нею трохи коливаються 

відповідно до ситуації на ринку, соя дедалі більше набуває значення в 

агровиробництві регіону. Адже, з одного боку, вирощувати її вигідно, а з 

іншого – це відмінний попередник для багатьох культур. Підґрунтям для 

розвитку виробництва сої є придатні сорти та технології, які враховують 

особливості регіону. Тому вдосконалення технології вирощування культури 

відповідно до умов регіону, зважаючи на підбір високоврожайних сортів сої, 

інокуляції та позакореневого підживлення хелатними мікродобривами на 

дерново-підзолистих ґрунтах західного Полісся України є важливою 

народногосподарською проблемою, що потребує наукового-практичного 

обґрунтування для умов регіону. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-технічної програми 

кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і 

природокористування України: «Оптимізація технології вирощування сої в 

умовах північно-західного Полісся України», 2017–2020 рр. (номер 

державної реєстрації 0117U005108). 

Мета дослідження. Мета роботи – підвищення зернової 

продуктивності сортів сої ранньостиглої та середньоранньої групи стиглості 

шляхом встановлення особливостей росту і розвитку рослин та оптимізації 

елементів технології вирощування (інокуляція, підживлення хелатними 

мікродобривами) залежно від сортових особливостей та умов вегетаційного 

періоду в західному Поліссі України.  

Завдання досліджень: 

 дослідити особливості росту, розвитку рослин та формування 

врожайності насіння сої залежно від інокуляції насіння, позакореневих 

підживлень та гідротермічних умов на дерново-підзолистих ґрунтах 
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західного Полісся України; 

 виявити особливості формування фотосинтетичної продуктивності сої 

залежно від впливу інокуляції насіння та позакореневих підживлень; 

 виявити особливості формування симбіотичного апарату сої залежно 

від впливу технологічних прийомів, зокрема інокуляції насіння та 

позакореневих підживлень; 

 описати процес формування генеративних органів у сортів сої та 

виявити вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень; 

 провести оцінку індивідуальної продуктивності рослин, урожайності та 

якості насіння різних сортів сої залежно від факторів, що вивчались; 

 визначити кореляційні та регресійні залежності між наявними 

гідротермічними ресурсами регіону, технологічними прийомами та 

продуктивністю сої; 

 удосконалити технологію вирощування сої на основі оптимізації 

бактеріально-мінерального живлення; 

 обґрунтувати економічну та біоенергетичну ефективність технології 

вирощування сої на основі інокуляції насіння та позакореневих 

підживлень.  

Об’єкт досліджень – процеси формування продуктивності рослин 

сортів сої залежно від підживлення, інокуляції насіння та особливостей їх 

взаємодії у ґрунтово–кліматичних умовах зони. 

Предмет досліджень – сорти сої Кассіді, ЕС Ментор; бактеріальний 

препарат Легум Фікс на основі азотфіксуючих бактерій; 

висококонцентровані комплексні хелатні мікродобрива Вуксал Ойлсід, 

Квантум-Олійні; підживлення, інокуляція насіння, урожайність, якість зерна, 

економічна та енергетична ефективність технологій вирощування. 

Методи дослідження. У процесі виконання роботи застосовували 

загальнонаукові та спеціальні методи досліджень: польовий – для 

встановлення обумовленості формування урожайності, технологічних та 

погодних чинників в умовах проведення досліджень; лабораторні: 
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морфофізіологічний, хімічний – для визначення хімічного складу зерна; 

фізичний – для визначення показників фізичної якості насіння; математичні й 

статистичні, порівняльно–розрахунковий – для визначення економічної та 

енергетичної ефективності технології вирощування. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основним результатом 

досліджень є розвиток теоретичних основ реалізації генетичного потенціалу 

сортів сої та удосконалення елементів технології її вирощування. 

Вперше для умов західного Полісся України: 

 обґрунтовано зміни морфобіологічної структури рослин сої залежно від 

інокуляції, позакореневого підживлення хелатними мікродобривами та їх 

комплексного поєднання;  

 встановлено потенціал продуктивності сортів сої та шляхи управління 

його реалізацією через елементи технології вирощування; 

 визначено особливості формування надземної маси, тривалість 

вегетаційного періоду, міжфазних періодів росту та розвитку сої залежно від 

погодних умов регіону вирощування, сортових особливостей та елементів 

технології вирощування; 

 з’ясовано особливості формування фотосинтетичної та симбіотичної 

продуктивності посівів сої та встановлена їх взаємозалежність з урожайністю 

та якістю зерна; 

 проведено економічну та енергетичну оцінку ефективності 

досліджуваних елементів технології вирощування сої. 

Удосконалено елементи технології  вирощування інтенсивних сортів 

сої на основі застосування інокуляції насіння бактеріальним препаратом на 

основі азотфіксуючих бактерій та проведення позакореневого підживлення 

хелатними мікродобривами. 

Набуло подальшого розвитку обґрунтування формування врожайності 

та якості зерна сої залежно від погодних умов регіону вирощування, 

сортових особливостей, інокуляції насіння та позакореневого підживлення 

хелатними мікродобривами; практичне застосування результатів досліджень 



28 

 

в агропідприємствах різних форм власності в умовах західного Полісся 

України. 

Практичне значення отриманих результатів: полягає в 

обґрунтуванні та розробці і впровадженні у виробництво елементів 

технології вирощування сої, які дозволяють одержувати врожаї зерна вище 

3,0 т/га. 

Основні результати досліджень пройшли виробничу перевірку та 

впроваджені 2019 р. у ТОВ «Відродження Агро ЛТД» Ковельського району 

Волинської області на площі 35 га, де отримано урожайність зерна сої на 

рівні 3,4-3,6 т/га, що вище середньобагаторічних показників урожайності 

культури по регіону на 15–18 %. У СТОВ «Білинське» Ковельського району 

Волинської області результати досліджень впроваджено на загальній площі 

122 га, отримано приріст урожайності сорту Кассіді 0,21-0,34 т/га, сорту 

ЕС  Ментор – 0,37-0,49 т/га  (додаток Б). 

Особистий внесок здобувача полягає у проведенні аналітичного 

огляду й самостійного аналізу спеціальної вітчизняної і світової літератури, 

постановці завдань, розробленні методів їх вирішення, проведенні 

експериментальних досліджень, статистичній обробці отриманих результатів, 

їх теоретичному узагальненні й практичному впровадженні, підготовці до 

опублікування наукових статей. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень дисертації 

оприлюднено та обговорено на: VІ Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології 

вирощування сільськогосподарських культур» (с. Центральне, Київська обл., 

2018); Міжнародній науково-практичній конференції «Цілі сталого розвитку 

третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» (Київ, 

2018); Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації у 

виробництві, зберіганні та переробці рослинницької сировини», присвяченій 

50-річчю створення кафедри технології зберігання, переробки та 

стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б. В. Лесика та 120-річчю 
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НУБіП України (Київ, 2018); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Вплив змін клімату на онтогенез рослин» (Миколаїв, 2018); 

ІІ  всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Інноваційні технології в 

рослинництві» (Кам’янець-Подільський, 2019); VІІ Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та 

технології вирощування сільськогосподарських культур» (Миронівка, 

Київська обл. 2019); Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-

конференції «Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної 

науки», присвяченій 145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту 

рослин ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (Херсон, 

2019); Міжнародній науково-практичній конференції «Рослинництво XXI 

століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП 

України» (Київ, 2019); засіданнях кафедри рослинництва та проблемної 

вченої ради Науково-дослідного інституту рослинництва та ґрунтознавства 

Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. 

Київ, 2017–2019 рр.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, з 

яких 4 статті у наукових фахових виданнях України, стаття у науковому 

фаховому виданні України, включеному до міжнародних наукометричних 

баз даних, стаття у міжнародному виданні, включеному до бази SCOPUS, 8 

тез наукових доповідей. 

Структура і об’єм роботи. Дисертаційна робота складається з 

анотацій, вступу, 5 розділів, висновків, пропозицій виробництву, списку 

використаних джерел, який налічує 261 найменування, з них 60 латиницею. 

Робота викладена на 218 сторінках комп’ютерного набору, містить 

13  додатків, 175 сторінок основного тексту, 26 таблиць та 16 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1.  

ЗНАЧЕННЯ ІНОКУЛЯЦІЇ ТА ПІДЖИВЛЕННЯ 

МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ  

 (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Значення та виробництво сої в світі та в Україні  

Соя культурна або щети́ниста (Glycіnе mаx Mоеnch.; синоніми: Sоjа 

hіspіdа Mоеnch., Sоjа jаpоnіcа Sаvі.) з усіх зернобобових культур є найбільш 

цінною культурою, яка не має конкурентів за вмістом життєво необхідних 

речовин у зерні. Важливою особливістю сої є її здатність до ендосимбіозу з 

азотфіксуючими суббактеріями – ризобіями. Завдяки азотфіксації, яка 

відбувається у сформованих у симбіозі з ризобіями бульбочках, соя може 

значно або навіть повністю задовольняти свою потребу в азоті через 

симбіотрофне живлення. Це дає змогу вирощувати сою взагалі без внесення 

або з мінімальними дозами дорогих та екологічно небезпечних азотних 

добрив. Рослини сої, як азотфіксатори, збагачують ґрунт азотом, 

покращуючи його структуру [24, 128, 165]. 

Сою можна використовувати у вигляді борошна, макухи, зеленої маси, 

сіна, сінажу, трав’яного борошна для годівлі всіх видів тварин і птахів. 

Також можна вживати у вигляді насіння, шроту, олії, соєвого білкового 

концентрату з вмістом близько 60–65 % протеїну, соєвого білкового ізоляту з 

наявністю 90–92 % протеїну, сухого соєвого молока та інших видів продуктів 

її переробки [229, 230]. З неї можна отримувати корми, які характеризуються 

досить високою поживністю та значним вмістом білка [5, 10, 13, 131, 143, 

166]. Зерно сої збагачене високим вмістом жиру (20–21 %), мікроелементами 

(176–215 мг/кг сухого насіння), вітамінами (В1 – 11–17; В2 – 2–3; С – 100–

200; біотином – 0,2; РР – 30; Е – 600 мг/кг сухого насіння та ін.) [12, 105, 

137].  

Вживання в їжу соєвого молока й олії рекомендується при багатьох 

захворюваннях [13, 41]. Із соєвого лецитину виготовляються медичні 
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препарати. Завдяки низькому вмісту холестерину в соєвих продуктах, дана 

культура є ідеальною їжею для людини.  

Білок сої – єдиний із рослинних білків, у складі якого є майже всі 

незамінні амінокислоти, необхідні для утворення білка в організмі людей і 

тварин, та складається переважно з водорозчинних глобулінів та альбумінів 

[48, 105, 134, 210]. Рослинний білок є найбільш важливою складовою 

частиною харчових і кормових ресурсів, використання яких значно 

позначається на стані здоров’я людей, тривалості та рівня їх життя. Попит на 

високобілкову рослинну сировину дедалі зростає, зумовлюючи збільшення 

цін на світовому і внутрішньому ринках [87, 106, 146, 171, 222]. 

Нещодавно запроваджений напрям науково-технічного прогресу в 

харчовій індустрії передбачає розробку технології отримання текстурованих 

продуктів із сої, виробництво білкових гранул і волокон з наступним їх офо-

рмленням у різні види харчових продуктів – доповнювачів або замінників 

м’яса. 

Останні десятиріччя характеризуються вражаючим розвитком 

виробництва сої [20, 24, 26, 114]. За посівними площами і валовими зборами 

зерна вона є головною бобовою культурою світу. Вирощують її більше 40 

країн на загальній площі понад 50 млн га. Такий значний ареал поширення 

пояснюється універсальністю використання сої як важливої продовольчої, 

технічної та кормової культури, що зумовлено відмінним поєднанням у 

насінні органічних і мінеральних речовин [11, 119, 131, 166, 180].  

Загалом у світі виробництво сої розглядають як метод вирішення трьох 

продовольчих проблем, серед яких: виробництво зерна, виробництво білка, 

фіксація біологічного азоту в ґрунті. На думку А. О. Бабича, такі ж проблеми 

соя повинна вирішити і в Україні, і, насамперед, стати відмінним 

попередником під зернові культури, підвищуючи їх врожайність [12, 13]. 

Збільшення урожайності зернових, вирощених після сої, становить 3–4 ц/га 

[8, 50, 97, 141, 163]. Експерт вважає, що без сої завдання з отримання 75-

80  млн тонн зерна є нездійсненним. Також соя це незамінна складова в 
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списку білкових кормових ресурсів. Якщо гіпотетично залишити 

тваринництво без доступу до соєвого шроту, то виробництво м’яса може 

скоротитися на третину, а то й вдвічі [10, 25, 41, 143].  

Виробництво сої є важливою складовою світової економіки: з її 

урожаєм у продовольчі ресурси надійшло 100 млн т соєвого білка, вироблено 

43 млн т соєвої олії, 183 млн т соєвого шроту. Її посівами засвоюється 20 млн 

т біологічного азоту. Дана культура є досить привабливою для господарств з 

огляду на економічність: її товарне зерно на внутрішньому ринку коштує 

майже 300 дол./т, а поріг рентабельності його виробництва становить близько 

10 ц/га (що цілком досяжно для пересічних українських сільгосппідприємств) 

[17, 38, 73, 87]. Завдяки сої у світову економіку надійшло більше $128 млрд 

на рік [12, 16, 38, 73, 87]. 

У світовому аграрному масштабі виробництва соя займає провідні 

позиції однієї із важливих олійних культур [12, 16, 40]. Вона є однією з 

найбільш розповсюджених у світі зернобобових сільськогосподарських 

культур, яку щороку сіють на значній площі. Значне поширення зумовлене 

особливо цінним вмістом поживних речовин, високою економічною 

ефективністю виробництва, а також універсальним характером використання 

у харчових, кормових і технічних потребах. 

Першопричинами, що зумовили зміну становища цієї культури в світі 

за останнє двадцятиріччя, стали зміни у структурі харчування населення 

розвинених країн, які пов’язані з переходом від використання тваринних 

жирів на рослинні та олію; а також збільшення його чисельності в країнах 

Азії і стрімкий розвиток галузі тваринництва у ЄС. У цілому це зумовило 

зростання глобального попиту на сою та переорієнтацію багатьох країн на її 

вирощування, серед яких опинилася і наша країна [61, 159, 160, 170, 192].  

В Україні спостерігається стійка тенденція і високі темпи збільшення 

посівних площ та валових зборів сої. Якщо у 1990 р. з площі 93 тис. га було 

зібрано близько 100 тис. тон зерна сої при врожайності 1,3 т/га, то у 2017 р. з 

площі 1,9 млн га зібрано 3,8 млн тон при врожайності 1,9 т/га. Слід 
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зауважити, що в 1990 р. соя в структурі займала 0,3 %, в 2011 р. – 3 %, а в 

2017 р. – 7,1 %, в 2018 р. дещо знизилась і становила 6,2 % [119, 170, 192].  

У 2018 р. в Україні  посівні площі під соєю становили 1,73 млн га, що 

на 13 % менше, ніж у 2017 р., в 2019 році ще менше – 1,55 млн га (рис. 1.1), 

що на    21 % менше, аніж у 2017 р. Це мінімальні площі за останні п’ять 

років. Найбільші площі сої були зафіксовані у Полтавській, Хмельницькій, 

Київській  та Сумській областях. Найбільше скорочення площ посівів сої 

зафіксовано в Дніпропетровській (47,7%), Миколаївській (43,2 %), 

Харківській  (36,5 %), Одеській (29 %) та Кіровоградській областях (27,3 %) 

[64, 170] .  

Рис. 1.1. Виробництво сої та оцінка середньої урожайності, 2019 р. [46] 

 

У 2019 р. в Україні зібрано 3,7 млн т сої, що на 15,9 % менше, ніж у 

2018 р. з валовим збором 4,4 млн т. Зниження показника зумовило 

зменшення посівних площ та середньої врожайності – 2,4 т/га в 2019 р. проти 

2,6 т/га у 2018 р. Найбільший врожай отримано у Хмельницькій і 

Полтавській областях [46, 64, 170]. 

Першопричиною скорочення площ під соєю стали «соєві правки» 

Закону України № 2245-VІІІ  від 21 грудня 2017 року, згідно яких з 1 вересня 

2018 року до 31 грудня 2021 року скасовується бюджетне відшкодування 
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ПДВ при експорті соєвих бобів.  Станом  на 30 серпня 2018 року був 

підписаний законопроєкт №7403-д, яким скасовується норма щодо 

невідшкодування ПДВ при експорті сої, насіння свиріпи та ріпаку для 

виробників, які самостійно поставляють ці культури за кордон. Даний 

законопроєкт сприятиме відновленню зацікавленості товаровиробників у 

вирощуванні цієї культури, зокрема стабілізації  площ  посівів та 

виробництва цієї культури у 2020 році [46, 64].  

Соя, як високорентабельна культура, є одним з найкращих 

попередників для зернових культур, що слугує підвищенню родючості 

ґрунтів [7, 8, 134, 152, 163, 220]. Її надзвичайно важлива роль в аграрному 

комплексі України зумовлена помітним зростанням площ і валових зборів. 

Одним із головних резервів зниження собівартості виробництва сої та 

підвищення прибутковості є збільшення середньої урожайності, що неабияк 

позначається на показниках конкурентоспроможності виробництва навіть за 

умов несприятливої цінової кон’юнктури зовнішнього і внутрішнього 

аграрних ринків. Недарма сою називають «золотом землі» [14]. Адже це 

винятково стратегічна сільськогосподарська культура світового та 

вітчизняного аграрного сектору [14, 24, 41, 181, 202, 203].  

 

1.2.  Роль сорту у підвищенні продуктивності сої  

Нині щороку відбувається оновлення сортових ресурсів сої, до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні на 

2020 рік [72] занесено 285 сортів, з них 156 – вітчизняної селекції та 129 – 

іноземної. Сорти сої в Реєстрі сортів представлені селекцією 10 країн світу, 

найбільшу частку (рис. 1.2) складають сорти вітчизняної селекції – 55 % до 

загальної кількості сортів сої, Канади – 17,4 %, Франції – 8,5 %, Сербії –             

6,8 %,  Австрії – 5,1 %, Німеччини – 4,2 %, Румунії – 1,3 %, менше 1 %  таких 

країн як Кіпр, Хорватія та США [20-23, 159, 170]. 
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Рис. 1.2. Частка сортів сої в Державному реєстрі на 2018 рік [72] 

 

В  офіційному обігу на насіннєвому ринку України знаходиться 

138 сортів сої  (за даними сертифікації насіння – Реєстру сертифікатів на 

насіння і садівний матеріал). Українське виробництво користується 

найбільшим в Європі центром соєсіяння; виведено сорти сої, адаптовані до 

умов помірного клімату [11, 23, 44]. Завдяки багаторічній народній та 

науковій селекції, у слов’янському підвиді створено українську різновидність 

сої (Vаr. uКrаіnіса ВаВ.), яка об’єднує ультраскоростиглі, скоро- і 

середньостиглі сорти сої з вегетаційним періодом від 70 до 130 діб.   

Найбільшу частку займають  сорти сої, які належать до скоростиглої 

групи – 37,4 % до загальної кількості сортів та ранньостиглі – 26,4 % [20, 122, 

176]. Помилково покладати надію тільки на ранньостиглі сорти, які зазвичай 

менш урожайні [125, 138, 182, 188]. За аналізом сортового складу виявлено, 

що загалом у посівах переважали сорти середньостиглої групи. Це, з одного 

боку, гарантує дозрівання й отримання сухого насіння, а з іншого – є досить 

ризикованим у разі посухи в другій половині липня-серпня, адже знизить 

врожайність цієї культури.  
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Потенціал урожайності скоростиглих сортів сої нового покоління 

становить 1,8-2,3 т/га, ранньостиглих – 2,5-2,8, середньостиглих – 3,0-

3,8 т/га. Для кожної ґрунтово-кліматичної зони районовано цілу групу сортів 

сої, адаптованих до умов регіонів, які надійно дозрівають, забезпечуючи 

високу врожайність [21].  

Сучасні сорти сої української різновидності відзначаються новою 

архітектонікою рослин: за оптимальної густоти вони прямостоячі, мають 

потовщене стебло, обмежену гіллястість, трійчасті листки, переважно 

клиноподібної, овально-видовженої, яйцеподібної форми (центральний – 

симетричний, бічні – асиметричні), цільнокраї, з хвилястою зморшкуватою 

поверхнею листкових пластинок; велике насіння; низький ступінь опушення.           

Можна висівати широкорядно, зі звуженими міжряддями і суцільним 

рядковим способом, з більшою густотою рослин. Вони мають високе 

прикріплення бобів нижнього ярусу, а також менші втрати під час збирання 

врожаю сої [35, 127, 178]. 

Наявність такої кількості сортів сої різного генетичного характеру 

унеможливлює розповсюдження всіх відповідно зазначених у Реєстрі зон 

вирощування, отже перед соєвиробником постає питання: який сорт взяти у 

виробництво? Адже ознаки продуктивності, що розвиваються за 

генетичними програмами, визначаються взаємодіями систем ознак з умовами 

життєзабезпеченості (умовами довкілля) [15, 48, 145, 177]. 

Формування продуктивності здійснюється з огляду на фотосинтетичну 

активність посіву, інтегровану у часі, та проходить у три фази: період 

вегетативного розвитку (формування вегетативних органів); формування 

генеративних органів (бутонізація, цвітіння, закладання бобів), накопичення і 

транслокація поживних речовин (наливання насіння). Важливою складовою 

технологічного процесу урожайності, що відображає феномен цілої рослини і 

фітоценозу (посіву), є спроможність насіння до накопичення сухої речовини 

впродовж наливання насіння [40, 106, 128, 234].  У першій та частково другій 

фазах відбувається формування вузлів і листкової площі. У другій фазі 
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з’являються компоненти індивідуальної продуктивності рослин (кількість 

плодоелементів (бобів, насінин) на одиницю площі, тимчасом як у третій – 

розмір насінин (крупність). Чим довший другий період – тим більше 

утворюється бобів та насінин, при цьому зменшується крупність насіння. Він 

характерний для груп середньо- і пізньостиглих сортів [37, 124, 135]. 

Комплексним показником результативності будь-яких елементів є 

урожайність сортів сої. Тож, реалізація значною мірою залежить від значних 

показників індивідуальної продуктивності:  кількості продуктивних вузлів, 

кількості насінин у бобі, бобів у вузлі, крупності насіння; морфологічного – 

детермінантний тип росту; технологічного – висота закладання нижнього 

бобу тощо. Здебільшого у найпродуктивніших форм сої або поєднуються 

середні значення основних елементів продуктивності, або деякі з них мають 

максимальні значення, а інші – середні [23, 43, 145, 172, 205]. 

Збільшення густоти не гарантує підвищення урожайності, що пов’язано 

з меншою ефективністю використання сонячної інсоляції [27, 106, 122]. У 

цьому напрямі працює американська фірма Стайне (Stine Seed). Попередній 

досвід у них є з кукурудзою, наявність гібридів цієї культури дозволяє 

ущільнювати посів до 150 тис. шт./га і отримувати урожай на рівні 20-22 т/га 

[211 ]. 

Через збільшення висоти рослин кількість продуктивних вузлів може 

збільшуватись (сорти з незакінченим типом росту є інтердетермінантними), а 

надходження сонячної інсоляції до рослини, навпаки, – зменшується. Однак, 

дана ознака небажана, зважаючи на затінення нижніх ярусів [71]. Надалі 

спостерігається боротьба за асимілянти між вегетативною масою рослини та 

генеративною, де перший показник превалює. Дане явище властиве старим 

сортам та таким, які вирощують на зрошенні в умовах достатнього тепло 

забезпечення  [1, 23, 37, 43, 193, 197].  

Нещодавно створені компактні детермінантні та напівдетермінантні 

сорти здатні формувати до 8 і більше гілок на рослині. Завдяки ним може 

формуватися від 30 до 55 % загального врожаю насіння. Також неабияк 
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важливим є підвищення індивідуальної продуктивності рослин сої і 

укорочення міжвузля, що не дає зайвих витрат асимілянтів на вегетативну 

масу [65, 100, 188].  

Для сортів, що утворюють більше трьох гілок, слід розглядати сівбу сої 

із міжряддями 30 см і більше, а густоту рослин  - від 550 до 380 тис. шт./га. 

При цьому змінюється форма живлення, а площа становитиме 180-260 см². За 

такого розміщення рослин на площі в середньому формується до                 

62-78 бобів, 116-122 шт. насінин, маса 1000 насінин коливається у межах 

125-170 г. Рівень урожайності прогнозується в межах 2,8-3,5 т/га [231]. 

Біологічна урожайність при таких показниках повинна сягати понад 6,0 т/га. 

В умовах Полісся завдяки добору ранньостиглих сортів сої є можливість 

отримувати від 22,5 до 28,0 т/га зеленої маси та 2,0-2,5 т/га насіння [22, 30, 

179]. 

Щодо крупності насіння, то зафіксовано певні недоліки. При збиранні 

насіннєва оболонка значною мірою піддається мікротравмуванню, 

зумовлюючи появу збудників насіннєвої інфекції (бактерії, гриби) [207], а 

отримання дружніх рівномірних сходів значно важче, ніж у дрібнонасінних 

сортів, оскільки при проростанні насіння необхідно близько 160 % води від 

маси насінини. А нерівномірні сходи не дають можливості на високому рівні 

здійснювати технологічні прийоми відповідно до біологічних вимог культури 

[48, 49, 100, 151, 197]. 

Кількість бобів на рослині значно залежить від умов довкілля. У пазусі 

листка формується від 3 до 35 квіток, проте через їх велику абортивність (36-

81 %), зумовлену стресовими факторами довкілля та індивідуальним 

розвитком рослини, може сформуватись до 12 бобів, а у верхівковій китиці 

до 30. Маса насіння з однієї рослини може коливатись від 0,1 до 30 г, 

залежно від умов довкілля та сорту [4, 27, 102, 124, 135]. 

Обираючи сорти сої іноземної селекції, впродовж останніх років 

українські товаровиробники надають перевагу сої іноземної селекції. 

Властивість рослинного організму пристосовуватись до лімітуючого фактора 
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довкілля є онтогенетичною адаптацією, наскільки це притаманно сорту –

настільки можливий його ареал поширення. Слід зауважити, що підвищення 

потенційної продуктивності та екологічної стійкості сої, зважаючи на норму 

реакції сорту на тривалість дня – чи не найголовніша передумова 

конструювання адаптивних біосистем у кожному регіоні соєсіяння [4, 20, 23, 

125, 158]. 

 

1.3.  Значення мікроелементів в живленні сої  

Мінеральне живлення бобових культур, і сої зокрема, характеризується 

тривалим процесом споживання основних елементів, особливо азоту, 

фосфору та сірки. Також він тісно пов’язаний з процесом накопичення і 

використання рослинами фіксованого з атмосфери азоту. Мінеральне 

живлення рослин неабияк впливає на синтез вітамінів. Як нестача, так і 

надлишок елементів живлення знижує вміст у рослині каротину, аскорбінової 

кислоти та інших вітамінів.  

Важливими мікро- та мезоелементами для повноцінного розвитку та 

росту сої є азот, фосфор і калій, бор (B), молібден (Mо), цинк (Zn), а також 

залізо (Fe), марганець (Mn), мідь (Cu), кобальт (Co) та ін. [161, 196, 235]. 

Вони беруть участь у всіх фізіологічних процесах розвитку рослин, 

підвищуючи ефективність багатьох ферментів у рослинному організмі та 

покращують засвоєння рослинами елементів живлення із ґрунту [219, 235]. 

Переважна більшість є активними каталізаторами, що прискорюють 

біохімічні реакції та впливають на їх спрямованість. Нестачу мікроелементів 

важко виявити, але за наявності певних ознак дефіциту рослині вже завдано 

незворотної шкоди: ріст і розвиток рослин затримано, на належний урожай та 

його якість марно сподіватися [54, 55, 74, 149, 201]. Процес зниження 

урожайності, зі свого боку, негативно позначається на рості та розвитку 

рослин, спричиняючи більшу вірогідність ураження хворобами та 

погіршення якості зерна [95, 147, 113, 219, 235].  
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Найважливішими мікроелементами для сої є бор, молібден, кобальт. 

Бор необхідний рослинам упродовж усієї вегетації. За його нестачі особливо 

страждають точки росту молодих органів рослин, погіршується надходження 

азоту, порушується процес зав’язування і достигання насіння. Вносять бор на 

кислих і провапнованих ґрунтах за вмісту його рухомих сполук менш як     

0,5 мг/кг ґрунту [53, 156, 191].  

Кальцій і магній рослинам сої потрібен для формування повноцінного і 

якісного насіння [19, 124]. Максимальна кількість кальцію і магнію 

споживається на 70-й день після сходів і становить 1,5 кг/добу з 1 га. Сірка - 

винятковий елемент живлення для сої - високобілкової культури. 

Максимальна кількість сірки споживається в фазу формування бобів - 

1,7 кг/добу з 1 га.  

Молібден сприяє росту коренів, пришвидшує розвиток і стимулює 

діяльність бульбочкових бактерій. Він локалізується в молодих органах 

рослин, а наприкінці вегетації переважно зосереджується у насінні. Соя 

досить чутливо реагує на внесення молібденових добрив – приріст 

урожайності зерна становить 2-3 ц/га. Їх висока ефективність виявляється за 

вмісту молібдену на сірих ґрунтах – менш як 0,15 мг, на чорноземах і 

каштанових ґрунтах – 0,30 мг/кг [14, 133, 197].  

Слід зауважити, що макро- та мікроелементи неможливо замінити 

жодними іншими речовинами. Спроба збільшення внесення основних добрив 

не компенсуватиме їх нестачу [77, 93, 96]. Тож, за незбалансованого 

використання добрив страждає розвиток рослин, завдається шкода  

навколишньому середовищу, що в цілому зумовлює неефективні фінансові 

витрати  [34, 82, 96, 198, 201].  

Зважаючи на склад ферментів, вітамінів та інших біологічно активних 

речовин, мікроелементи відіграють важливу роль у процесах синтезу та 

обміну білків, вуглеводів, жирів.  

Рослини, що належним чином забезпечені мікроелементами, значно 

краще споживають та засвоюють основні добрива (на 10-30 %), відмінно 
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розвиваються та краще протистоять хворобам, шкідникам, заморозкам, 

засухам та іншим стресовим чинникам. 

Кобальт зосереджується у бульбочках бобових культур, що пов’язано з 

особливим його значенням у процесах азотфіксації. Кобальтові добрива 

застосовують за вмісту його у ґрунті менш як 1,5 мг/кг його рухомих сполук. 

З метою позакореневого підживлення і передпосівної обробки насіння 

використовують відповідно 0,01-0,05 % і 0,1-0,5 % розчином сульфату 

кобальту [14, 105, 181]. 

Для сої, як і для інших культур, важливо правильно поєднувати 

основне і припосівне удобрення та підживлення. Основне удобрення вносять 

під сою восени під зяблевий обробіток ґрунту або навесні – під культивацію. 

Азотні добрива навесні вносять у нормі, вдвічі меншій, ніж фосфорні. За 

науковими даними, на початкових фазах розвитку сої, до фази бутонізації та 

цвітіння, вона споживає незначну кількість NPK, але вже з фази цвітіння до 

масового наливу бобиків настає процес максимального поглинання основних 

добрив.  

Найкращим засобом забезпечення мікроелементами є позакореневе 

підживлення, шляхом обприскування мікродобрив протягом вегетації у 

критичні фази розвитку культури, а саме: 3–5 листків, бутонізації та наливу 

нижніх бобиків. У цьому випадку рослини споживають мікроелементи у 30-

40 разів ефективніше, ніж корінням [132, 183, 185]. Саме таким шляхом ми 

можемо забезпечити потребу сої у мікроелементах на 100 % [52, 58]. Тож, на 

посівах сої є дієвим позакореневе підживлення азотом, що сприяє 

поліпшенню якості зерна. Його проводять на початку утворення бобів 3 % 

розчином карбаміду. Соя також позитивно реагує на позакореневе внесення 

сірки і магнію. Перше підживлення 5 % розчином сульфату магнію 

проводять у фазу 6-8 листків, друге – перед цвітінням. Важливим фактором у 

підвищенні якості зерна сої є наявність калійних добрив, які, як і фосфорні, 

вносять у нормі 45-60 кг/га д.р. [173, 175, 193]. 
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Завдяки добре розвиненій кореневій системі соя може засвоювати 

поживні елементи з глибших шарів ґрунту, а також ті, які знаходяться у 

важкодоступних формах і не засвоюються іншими зерновими і бобовими 

культурами. Поза тим, соя здатна симбіотично фіксувати атмосферний азот. З 

огляду на це Д. Арабаджиев зі співавторами відзначають, що у низці 

досліджень соя слабо реагувала на безпосереднє внесення добрив. Ця 

залежність легко пояснюється більш тривалим періодом фази цвітіння та 

дозрівання насіння [180]. 

Впродовж вегетаційного періоду сої основні елементи живлення 

засвоюються нею нерівномірно. Накопичення в рослині азоту, фосфору та 

калію спершу відбувається повільно, а згодом у період між фазами повного 

цвітіння до пожовтіння нижніх бобів – посилюється [113, 147].  

За цей період, який триває приблизно 40–45 діб, засвоюється близько 

80 % цих елементів. Порівняймо: від фази сходів до цвітіння засвоюється 

азоту – 16,6 %, фосфору – 10,4 %, калію – 24,7 %. У вищезгаданий період – 

азоту – 78,5 %, фосфору – 50 %, калію – 82,2 % [42, 157, 232]. 

Соя виносить (всереднені дані) з урожаєм 5,00–7,30 кг N/ц; 1,40–

1,90  Р2О5; 2,86–2,90 К2О; 0,86–1,00 MgО; 2,10 СаО; 0,4 S кг/ц. Від сходів до 

цвітіння засвоює 5,9–6,8 % азоту, 4,6–4,7 % фосфору і 7,6–9,4 калію від 

загального споживання за вегетацію. Незначну кількість елементів живлення 

споживає в період від проростання насіння до фази цвітіння, а найбільше – 

упродовж цвітіння, формування бобів, початку наливу насіння [4, 129, 134, 

144]. В цей період соя споживає відповідно 57,9–59,7 %; 59,4–64,7 % і 66,0–

70,0 %; від початку наливу зерна до кінця дозрівання – 33,7–36,3 %;  30,6–

36,0 % і 18,9–26,4 % відповідно [214]. 

Ряд дослідників відзначають, що для формування 100 кг насіння соя 

засвоює 6,9–7,6 кг азоту, 1,6–1,8 кг  - фосфору та 4,4–4,8 кг - калію [113, 134]. 

Дещо вищі виноси елементів живлення з урожаєм сої отримали вчені [31, 

142]. За їх даними, на формування 1 т насіння сої затрачається азоту – 80–

85 кг, фосфору – 20–25 кг, калію – 60–65 кг. Адамень Ф. Ф. (1995), 
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узагальнюючи результати досліджень проведених мережею 

сільськогосподарських дослідних станцій Академії аграрних наук СРСР 

зауважує, що величина виносу основних елементів живлення соєю може 

значно коливатись залежно від ґрунтово–кліматичних умов вирощування. 

Так, в умовах Приамур’я соя на формування 1 ц/га насіння виносить близько 

9–10 кг/га азоту, 2,7 кг/га фосфору та 3,3 кг/га калію, тимчасом як у 

Південному Лісостепу України – близько 8 кг/га азоту, до 2,5 кг/га фосфору, 

до 3,6 кг/га калію [4, 5]. 

За даними досліджень Інституту кормів НААН України, соя сорту 

Київська–27 на сірих лісових середньосуглинкових ґрунтах використовує на 

формування 1 ц насіння і відповідної кількості побічної продукції 7,3–

7,8 кг/га азоту, 2,4–2,5 – фосфору, 2,9–3,6 – калію та 2,4–2,6 – кальцію [19, 26, 

48, 181].   

В азотному живленні критичний період для сої – 2–3 тижні після 

цвітіння; в фосфорному – перший місяць її життя [42, 70, 99]. Період 

максимального засвоєння азоту припадає на фазу цвітіння та формування 

бобів і сягає 5 кг/добу. Фосфор з ґрунту починає засвоюватися рослинами 

одразу через 3–5 діб після появи корінчиків. Калій здатен швидше мігрувати 

в рослину, ніж азот і фосфор. Він виконує роль балансуючого елемента в 

живленні рослин азотом і фосфором. В період максимального споживання 

рослини сої виносять його 1,9 кг/га добу  [39, 111, 182, 197, 233]. 

За недостатньої кількості в ґрунті легкорухомих форм мінеральних 

речовин соя відмінно реагує на диференційоване дрібне внесення добрив під 

основний обробіток, при сівбі та підживленні. До 70 % загального 

споживання азоту соя забезпечує себе біологічною фіксацією його з повітря 

шляхом симбіотичної діяльності з бульбочковими бактеріями. За нормальних 

умов для діяльності бульбочкових бактерій не потрібні азотні добрива. На 

недостатньо забезпечених гумусом ґрунтах і низькому рості рослин можна 

після ґрунтової діагностики внести 30–40 кг N/га. [19, 66, 101, 141]. 
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Низька економічна ефективність застосування добрив в Україні 

пов’язана, насамперед, з дисбалансом їх внесення. Оптимальне 

співвідношення N:P:K складає 1:1,2:0,9, а фактичне (станом на 1991 рік) 

складало 1:0,52:0,56. З огляду на ці дані, в Україні не виконуються основні 

рекомендації щодо збалансованого живлення сільськогосподарських культур. 

Закон мінімуму підтверджує залежність результативності використання 

одного елемента живлення рослин від вмісту інших. Зокрема, виявлено, що 

фосфорно–калійні добрива дають більші прирості врожайності на тлі 

збагачення ґрунту легкогідролізованим азотом [4, 28, 33, 75, 182].  

У процесі розробки системи удобрення слід зважати на вміст поживних 

речовин в ґрунті, які знаходяться в мінімумі, відношення культур до 

катіонного та аніонного складу добрив [7, 31, 60, 97]. Бобові культури, до 

яких належить соя, характеризуються досить високими темпами засвоєння 

поживних речовин до фази цвітіння. Вони відмінно реагують на післядію 

органічних та мінеральних добрив, а також на вапнування. Як зазначає [70], 

при вирощуванні сої науково–обґрунтована система удобрення може дати 

приріст врожаю до 5,3 ц/га.  

Проблема мінерального живлення сільськогосподарських культур, 

зокрема сої, є головною при розробці зональних технологій їх вирощування. 

Зокрема в своїх працях [16, 77, 149] відзначали важливість раціонального 

використання мінеральних та бактеріальних добрив. В останні роки глибоко 

досліджується процес мінерального живлення сої та розробка систем 

удобрення культури. Так, відомо, що для формування 100 кг насіння соя 

засвоює 6,9-7,6 кг азоту, 1,6-1,8 кг фосфору та 4,4-4,8 кг калію [16, 101, 113].  

Для забезпечення сої елементами живлення вчені рекомендують 

здійснювати позакореневі підживлення повним мінеральним добривом у ті 

фази вегетації бобових рослин, коли вони відчувають нестачу в елементах 

живлення. Ряд авторів [51, 117, 165, 173, 212] відзначає необхідність 

збалансованого мінерального живлення бобових рослин, і зокрема сої, 

упродовж вегетації рослин. Надважливим є питання повного забезпечення 
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рослин поживними елементами в критичні періоди вегетації: цвітіння – 

формування бобів. Нестача хоча б одного з основних елементів живлення 

призводить до абортивності квітів, зав’язей, формування малої кількості 

недостатньо виповненого насіння.  

Дані досліджень виносу поживних речовин з урожаєм сої показують, 

що найбільше вона виносить азоту, що можна пояснити високим вмістом 

білка в насінні. Відомо, що частину своєї потреби в азоті, або навіть повну 

потребу в цьому елементі, соя може задовольнити завдяки симбіотичній 

азотфіксації. Проте, думки вчених з цього приводу дискусійні, як і питання 

застосування під сою азотних добрив. Наявні думки щодо цього можна 

умовно розділити на три групи. Перша група вчених [44, 62, 213] вважає, що 

соя може бути високоврожайною тільки завдяки природній родючості ґрунту 

та симбіотичній фіксації азоту без застосування азотних добрив. Проте, за 

несприятливих умов для розвитку і функціонування бобово-ризобіального 

комплексу, соя для формування високого повноцінного врожаю повинна 

використовувати азот органічної речовини ґрунту або добрив.  

На думку інших вчених [66, 141, 154] використання азотних добрив в 

нормах більше 60 кг/га пригнічує розвиток бульбочкових бактерій, що 

негативно позначається на рості, розвитку і формуванні врожаю сої. 

Застосування навіть «стартових» доз азотних добрив є шкідливим, адже 

затримує процес формування бульбочок. Автори вважають, що кількість 

азоту, яка потрібна сої на початкових етапах онтогенезу, до переходу на 

симбіотрофне живлення, завжди є в усіх типах ґрунтів, тому рослини не 

повинні відчувати азотного голодування. За обробки насіння нітрагіном і 

відмінному розвиткові бульбочок, врожай насіння сої без внесення азотних 

добрив коливався в межах 31,5-48,5 ц/га; при внесенні азотних добрив 

30 кг/га – 32,1-49,1 ц/га, а за 60 кг/га азоту – 32,3-48,3 ц/га [67, 158].  

Інші вчені зазначають, що задля запобігання азотному голодуванню, 

яке може виявлятись у сої на ранніх етапах органогенезу, потрібно вносити 

«стартові» норми азотних добрив – до 30 кг/га. Також варто зауважити, що за 
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даної умови активізується процес азотфіксації. А окремі дослідники 

вважають, що повноцінний врожай соя може сформувати тільки при 

удобренні азотом у нормі 30-60 кг/га [4, 108, 112].  

Результати досліджень вказують на те, що позакореневе підживлення 

сої є одним з реальних шляхів підвищення продуктивності сої. Так, 

врожайність насіння сої за внесення 60 кг/га фосфору без удобрення азотом 

складала 24,7 ц/га, при цьому на корінні формувалось 48 % активних 

бульбочок; за внесення в ґрунт 30 кг/га азоту врожайність збільшувалась до 

28,8 ц/га, але кількість активних бульбочок знизилась до 26 %; за внесення 

тієї ж кількості азоту у вигляді позакореневого підживлення врожай сої був 

на рівні 29,1 ц/га, а кількість активних бульбочок зросла до 51 %. Найвищий 

показник урожайності – 37,1 ц/га було отримано за позакореневого 

підживлення сої 20 кг/га азоту в комплексі з мікроелементами (Мо – 0,1+Со – 

0,05+Zn – 0,45+В – 1) на фоні внесення 60 кг/га фосфору. При цьому 

кількість активних бульбочок зросла до 77 %. Позакореневе підживлення 

здійснювали в три строки: через 45 діб після появи сходів, перед початком 

цвітіння та при наливанні насіння [133]. 

Приблизно 80 % поживних речовин засвоюється соєю у період між 

початком утворення бобів і фізіологічною стиглістю. У цей період сої 

необхідна додаткова кількість поживних речовин, адже їх відсутність – 

зменшує продуктивність [171, 188]. Тому своєчасне підживлення усуває 

голодування рослин у критичні фази їх розвитку, підвищуючи врожаї сої. 

Необхідність підживлення визначається по зовнішньому вигляду рослин і за 

допомогою лабораторії Магницького. Підживлення є найбільш ефективними 

у фазу цвітіння, адже саме тоді потреба у поживних речовинах збільшується. 

При кореневих підживленнях добрива вносять культиваторами-

підживлювачами у міжряддя на глибину 8-12 см до змикання рядків. Серед 

кращих форм добрив для підживлення є суперфосфат подвійний, амофос, 

діамофос, нітрофос, сечовина. За результатами дослідів підживлення 



47 

 

сприяють підвищенню врожайності зерна сої на 2,1-3,7 ц/га [155, 173, 184, 

191]. 

Також виявлено, що сої необхідне додаткове внесення добрив у період 

формування бобів, оскільки починаючи з серпня азотисті сполуки у ґрунті 

різко убувають, частина їх вимивається, інша ж – денітрифікується, крива 

наявності у ґрунті рухливих сполук фосфору у липні-серпні теж 

наближається до нуля. І тоді соя, як пізня культура, у період формування 

бобів виявляється у несприятливих умовах азотного і фосфорного живлення. 

У цей період важко даються кореневі підживлення, з огляду на неминуче 

ушкодження коренів і листя. Тому останнім часом набувають популярності 

дослідження некореневих підживлень сої [83, 132, 187]. 

Процес реутилізації внесених добрив минає систему корінь – ґрунт, де 

відбуваються складні процеси міграції, перетворюються та закріплюються 

поживні речовини; за позакореневого підживлення удобрюється рослина, а 

не ґрунт – чи не найголовніша перевага позакореневого живлення, на думку 

вчених [4, 216]. Серед переваг позакореневих підживлень особливої уваги 

надається високій ефективності використання внесених добрив, можливості 

одночасного внесення добрив, пестицидів, ростових речовин і різних 

хімічних добавок [79, 132, 186]. 

Варто зауважити, що позакореневе живлення є засобом швидкого, 

оперативного впливу на процеси метаболізму на різних фазах розвитку рос-

лин за гострої нестачі будь-якого поживного елемента, наприклад, при 

хлорозі. 

 Сільськогосподарським культурам необхідний різний асортимент та 

кількість мікроелементів. Як нестача, так і надлишок останніх (до речі, 

тяжких металів) може спричинити негативну реакцію рослин через їх власну 

токсичність та блокування надходження у рослини необхідних елементів 

живлення. Це неабияк впливає на урожайність та якість самого урожаю. 

Наявність надлишкового вмісту деяких мікроелементів у рослинах, що 

споживаються, може негативно позначитися на людині та тварині [15, 55, 93]. 
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Головним джерелом мікроелементів для ґрунту є ґрунтоутворюючі 

породи. Найбільш низький вміст мікроелементів зафіксовано у ґрунтах 

Полісся. Зважаючи на наявність ґрунтів із більш високим вмістом гумусу на 

території Лісостепу та Степу, значно підвищується наявність мікроелементів, 

що у різних формах перебувають в ґрунтах, найчастіше – у важкодоступних 

до засвоєння корінням рослин. За різними даними, мікроелементи з ґрунту 

можуть засвоюватися рослинами до 3 % від загально наявних [48, 76, 106, 

135, 144, 171].  

Ступінь та швидкість засвоєння елементів живлення із добрив через 

листя значно вищі, аніж корінням, однак об’єми їх засвоєння через листя 

обмежені. Так, фосфор, калій, кальцій не можуть бути засвоєні у значній 

кількості листям, а потреба в мікроелементах може бути забезпечена через 

листя на 100 %. Кількість мікроелементів у ґрунті невпинно зменшується 

шляхом їх засвоєння та винесення вирощеною продукцією та бур’янами, а 

частина елементів може переходити з доступних у важкодоступні форми 

методом хімічних перетворень. Зі зменшенням внесення органіки в ґрунт 

майже припинився процес їх природного поповнення [47, 132, 183, 191, 198, 

215] .  

Позакореневе підживлення рослин найбільш ефективне за умови 

належного удобрення ґрунтів та інтенсивної технології вирощування, де 

лімітуючим фактором зростання урожайності може бути нестача макро- та 

мікроелементів. Рослини непристосовані для повного засвоєння неорганічних 

солей мікроелементів (з нехелатизованих добрив або з добрив із незначною 

хелатизацією), тому відсоток їх засвоєння невеликий [55, 141].  

Засвоювання мікроелементів можливе лише у водорозчинній формі. Їх 

підготовка у рухому біологічно активну форму у вигляді комплексонатів 

(хелатів) металів здійснюється за допомогою спеціальних речовин – хелатів.  

Загальна практика внесення мікродобрив західними фермерами 

ґрунтується на внесенні мікроелементів розрахунковим методом відповідно 

до їх виносу, пропорційно до кількості запланованого урожаю, а не на основі 
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лабораторного визначення їх кількостей у ґрунті. Серед обов’язкових 

агротехнічних заходів варто виділити: кислотність ґрунту, своєчасне і 

повноцінне внесення основних добрив, насіння належної якості, проведення 

заходів захисту рослин. Рослини повинні бути рівномірної густини стояння 

та здоровими [48, 134, 136]. 

Листкове підживлення мікроелементами та обробку пестицидами 

(дотримуючись рекомендацій виробників щодо змішування) доцільно 

проводити одночасно. Як наслідок – зменшення стресового впливу дії засобів 

захисту рослин на культуру та підвищення дії пестицидів, завдяки наявності 

поверхнево-активних речовин у найкращих мікродобривах. Об’єм робочого 

розчину має бути 200-400 л/га; найефективніше обприскувати в похмуру 

погоду, краще вранці або ввечері [106, 135, 144, 171].  

Молоді, здорові рослини та їх пагони швидше засвоюють елементи 

живлення та в більшому обсязі. У кожної культури є так звані «критичні 

фази» розвитку –  час, коли вони потребують тих чи інших мікроелементів. 

Так, наприклад:  фаза кущення та початок колосіння зернових колосових, 3-5 

та 8-10 листків кукурудзи, 6-8 справжніх листків соняшнику, 7-8 листочків та 

бутонізації ріпаку, 4-6 та 8-10 справжніх листків цукрових буряків, 3-5 

листків, бутонізація та формування бобів сої та гороху, розпускання бруньок, 

рожевий бутон та налив плодів на плодових культурах, 5-8 листків, кінець 

цвітіння та закладання грон винограду [48, 105, 183]. 

Хелатизація мікроелементів у мікродобривах повинна бути 

обов’язковою. Хелати (латинською – «клешня» краба) – це натуральні або 

синтетичні сполуки, завдяки яким мікроелементи легкодоступні для рослини. 

Хелатизуючий агент міцно утримує іон металу в розчинному стані [39, 109, 

141, 175]. Зазвичай застосовують найбільш поширені ЕДТА, ДТПА та інші, 

основним недоліком яких є повільне розкладання у навколишньому 

середовищі, забруднюючи його на десятиріччя. Останнім часом у Європі 

зареєстрованій ІДХА (спільний патент компаній Байер та АДОБ), що 

біологічно розкладеться у навколишньому середовищі за 28 діб, а також 
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добрива на основі ІДХА, які вже постачаються в Україну (наприклад 

БАСФОЛІАР, АДОБ Макро+ Мікро, СОЛЮ) [3, 209].  

Мікроелементи у хелатній формі не мають конкурентів у процесі 

позакореневого підживлення. Їх профілактичне внесення шляхом 

позакореневого підживлення позитивно позначатиметься на стані рослин, 

здатне запобігти появі фізіологічної депресії, сприяючи підвищеній стійкості 

рослин до паразитних захворювань, збільшенню ступеню засвоєння азоту, 

фосфору та калію із ґрунту. А це, зі свого боку, позитивно вплине на 

підвищення, збереження й переробку врожаю, його клас та відмінну якість 

[80, 81, 183, 191].  

Склад хелатного агента є негативним для культурних рослин у 

різноманітних формах, адже може спричиняти фітотоксичність, опіки та 

пригнічення розвитку. У новітніх формах мікродобрив є поверхнево-активні 

речовини, які сприяють кращому засвоєнню мікроелементів, підвищують 

ефективність спільного застосування засобів захисту рослин, зменшуючи 

пестицидне навантаження, а також заощаджують кошти завдяки можливості 

застосування зменшених норм витрат пестицидів [47, 58, 173, 184, 215].  

Ступінь та швидкість засвоєння елементів живлення через листя 

методом позакореневого підживлення є значно вищою (у 30-40 разів), ніж 

при засвоєнні добрив, внесених у ґрунт, але об’єми засвоєння елементів через 

листя обмежені. Таким чином, фосфор, калій та кальцій практично 

неможливо внести в достатній кількості шляхом позакореневого 

підживлення, але потребу рослин в мікроелементах можна задовольнити 

повністю [52, 85, 89, 182, 191].  

Отже, мікроелементи – це елементи життя для рослини. Методом 

активізації всіх процесів у рослині вони зміцнюють імунну систему, 

спонукають рослини краще засвоювати основні добрива, роблять їх 

стійкішими до різноманітних стресових ситуацій. Як результат – рослини 

значно краще розвиваються, що є запорукою максимальних урожаїв 

відмінної якості. 
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1.4. Вплив мінеральних і бактеріальних добрив на симбіотичну 

діяльність посівів сої  

До найбільш вагомих біологічних процесів, які мають глобальну 

післядію для біосфери, належать фотосинтез і азотофіксація. Від фіксації 

молекулярного азоту, яку здійснюють обмежене число мікроорганізмів, 

залежить існування живого на Землі в тій же пропорції, в якій воно залежить 

від фотосинтезу, як джерела енергії. Якби азот, який виноситься з ґрунту, 

постійно не повертався в нього знову, життя на планеті поступово б зникло 

[136, 174, 199]. 

Важливою особливістю сої є її здатність до ендосимбіозу з 

азотфіксуючими суббактеріями – ризобіями. Завдяки азотфіксації, яка 

здійснюється в сформованих в симбіозі з ризобіями бульбочками, соя може, 

значною мірою, або навіть повністю задовольняти свою потребу в азоті 

(симбіотрофне живлення азотом). Дане явище знижує залежність рослини від 

наявності азотних сполук в дорогих і екологічно небезпечних азотних 

добривах [36, 40, 66, 86, 118, 227].  

Невикористаним резервом збільшення коефіцієнтів засвоєння добрив 

рослинами є сучасні мікробні препарати. Їх застосування здатне збільшити 

ступінь засвоєння культурними рослинами діючої речовини азотних добрив 

на 20–30 %. Це підтверджується численними дослідами Інституту 

сільськогосподарської мікробіології НААН України, проведеними за 

використання важкого ізотопу азоту 15N, та спільними дослідженнями 

мікробіологів і агрохіміків Чернігівського інституту АПВ НААН України в 

умовах польових експериментів і лізиметричних установок [66, 70, 74, 77]. 

Відомо, що застосовуючи бактеризацію насіння біопрепаратами 

підвищується родючість ґрунту, оскільки з рослинними рештками та 

симбіотичним апаратом в ньому накопичується від 7 до 100 кг/га азоту, що 

підвищує продуктивність 1 га сівозмінної площі [97, 120]. Тому застосування 
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азотфіксуючих препаратів здатне значно покращити забезпечення 

землеробства валовими запасами доступного азоту.  

Біопрепарати комплексно впливають на ріст і розвиток рослин, а також 

стан агроценозів (насамперед – ферментативне зв’язування азоту атмосфери). 

На сьогодні вони створені задля ефективного застосування, проведено низку 

необхідних для їх рекомендації у виробництво заходів, зокрема виробничу 

перевірку [184, 185]. Індустріальне виробництво азотних добрив передбачає 

зв’язування атмосферного азоту за використання відомого циклу Габеша–

Фіша, який є надзвичайно енергоємним, адже потребує близько 500°С і 

надлишкового тиску в 300 атм [200]. Лише бактерії здатні до фіксації азоту за 

нормальних атмосферних умов. В асоціації чи симбіозі з рослинами вони 

зв’язують велику кількість азоту [162, 201]. Розміри азотонакопичення 

можуть бути достатніми для забезпечення оптимального розвитку окремих 

бобових культур та поповнення азотного фонду ґрунтів. Зокрема, 

продуктивність азотфіксації в агроценозах з люцерною досягає 200–300 кг 

азоту на гектарі. З конюшиною – 150–200 кг, соєю – 70–100 кг [39, 40, 88, 

168, 188].  

Розміри фіксації атмосферного азоту в кореневій зоні небобових 

культур є значно нижчими, і не можуть бути достатніми для повноцінного 

формування урожаю. Однак, зважаючи на те, що фіксований бактеріями азот 

надходить безпосередньо до рослини – його ефективність значно перевищує 

користь аналогічної дози мінерального азоту, внесеного в ґрунт [102, 221]. 

Сьогодні створено низку мікробних препаратів на основі азотфіксуючих 

бактерій для різних видів сільськогосподарських культур. А саме: ризобофіт 

(ризоторфін) – для передпосівної інокуляції бобових культур; діазофіт – для 

передпосівної бактеризації озимої і ярої пшениці та рису; діазобактерин – для 

збільшення урожайності озимого жита, гречки, злакових трав; азотобактерин 

та агрофіл – для бактеризації овочевих культур [32, 36, 39, 68, 69, 101, 151, 

190]. 
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Слід зауважити, що вплив бактерій на доступність важкорозчинних 

фосфатів ґрунту є важливим аспектом механізму позитивної дії біологічно 

активних препаратів. Фосфатмобілізуючі мікроорганізми застосовують 

ферментативним шляхом органічні форми фосфатів, кількість яких є інколи 

досить високою в чорноземах типових, і певною мірою, покращують 

фосфорне живлення інокульованих рослин. Поза тим, біопрепарати 

метаболіти активно розчиняють мінералофосфати ґрунтів, переводячи їх із 

запасного пулу до метаболічного [140]. Біологічні сполуки є дієвим 

інгредієнтом інтродукованих мікроорганізмів, адже забезпечують 

рістстимулювальний ефект для рослини. Також вони сприяють інтенсивному 

розвитку кореневої системи та зростанню її абсорбуючої здатності, а це 

важливо у засвоєнні фосфору сільськогосподарськими культурами [218].  

Передпосівна підготовка до сівби займає чільне місце серед низки 

заходів, спрямованих на реалізацію генетичного потенціалу сучасних сортів 

сої інтенсивного типу [111]. Науковими даними встановлено, що у структурі 

витрат на вирощування сої частка посівного матеріалу становить 10–15 %. 

Тож, насінню, а надто його передпосівній підготовці, варто приділяти 

особливої уваги з метою отримання дружніх, рівномірних і здорових сходів 

із подальшою високою азотфіксуючою здатністю посівів [36, 111, 121, 140, 

224].  

Щодо передпосівної бактеризації насіння, необхідно зазначити 

ефективність препаратів на основі бульбочкових бактерій для бобових 

культур. Даний симбіоз використання підвищує рівень продуктивності 

культури, вміст білка в насінні та зеленій масі рослин сої [121, 140, 162]. За 

радянських часів користувався попитом препарат для бобових під назвою 

«ризоторфін». Сьогодні в Україні розроблені такі високоефективні препарати 

як ризогумін і ризобофіт. Слід зауважити: якщо агроном вирощуватиме 

бобові культури без передпосівної бактеризації насіння – він свідомо 

відмовлятиметься від додаткового врожаю та білка. Розуміння цього 

зумовило в окремих країнах започаткувати продаж зерна таких культур як 
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соя, люпин та інших, однак разом з інокулянтами. Неабияк результативною є 

інокуляція за вирощування нетрадиційних для конкретної ґрунтово–

кліматичної зони сільгоспкультур. Саме такою в Україні є соя. Упродовж 

використання ризогуміну її продуктивність може зростати на 30–50 % [31, 

36, 200]. 

Передпосівна бактеризація забезпечує «доставку» корисних 

мікроорганізмів «у потрібній кількості, в потрібний час, у потрібне місце». 

Розвиток інтродукованих бактерій відбувається в ризосфері рослин 

паралельно їх органогенезу [68, 190]. Задля забезпечення комфортності 

мінерального живлення необхідно створити осередок домінування 

агрономічно–корисних бактерій у зоні коріння культурних рослин [34, 189]. 

Адже саме мікроорганізми здатні перетворювати недоступні для рослин 

сполуки у ті «цеглини», з яких рослина «будує» свій організм [32]. Водночас, 

мікробні препарати, в складі яких є фізіологічно активні речовини 

бактеріального походження (своєрідні стимулятори росту, але не хімічні), 

активно впливають на розростання кореневої системи (рис. 1.3), формування 

збільшеної абсорбуючої площі, що загалом призводить до зростання ступеня 

використання діючої речовини добрив інокульованими рослинами.  

З метою інокуляції та стимулювання росту рослин, захисту від 

збудників кореневих хвороб в Інституті сільськогосподарської мікробіології 

НААН розроблено новий високоефективний і екологічно безпечний 

мікробний біопрепарат хетомік у формі порошку коричневого кольору, один 

грам якого містить 1–2 мільярди спор. Його розроблено на основі поєднання 

гриба–антагоніста з роду хетомій та штаму симбіотичних азотфіксуючих 

бактерій роду Rhizobium. Результатами багаторічних вегетаційних, польових і 

виробничих дослідів виявлено: хетомік має високу селективну дію та 

післядію, не забруднює довкілля, надійно захищаючи рослини від кореневих 

хвороб. Даний біопрепарат не спричиняє антагонізму до штамів 

симбіотичних і асоціативних азотфіксуючих і фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів. Його рекомендовано для покращення живлення рослин та 



55 

 

захисту від хвороб, серед яких: сіра та біла гнилі гороху, сої, соняшнику, 

овочевих культур; фузаріоз і фузаріозне в’янення гороху, сої, люпину, льону, 

багаторічних трав, овочевих культур та ін. [45, 39, 81, 111]. 

 

Рис. 1.3. Ефективність інокуляції на прикладі сорту ЕС Ментор 

 

Суперечливими є думки вчених щодо оптимальної вологості ґрунту для 

розвитку бульбочкових бактерій. Закордонні вчені [204, 206, 208, 226] 

стверджують, що її величина повинна становити 16 % ПВ. На думку 

провідних дослідників [1, 17, 19, 183] оптимальна вологість ґрунту для 

біологічної фіксації азоту має складати 60–70 %. Тимчасом як автори [2, 28, 

33, 188, 200, 217] зауважують, що при зниженні вологості ґрунту до 40–45 % 

– знижується й активність бобово–ризобіального комплексу, а також темпи 

поглинання азоту. Щодо впливу на активність симбіотичної азотфіксації 

кислотності ґрунтового розчину, то для більшості бобових культур і 

синтезованих штамів бульбочкових бактерій найсприятливішою є рН=7,0. 
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Лише люпин жовтий здатен формувати високий активний симбіотичний 

потенціал навіть при рН=4,0 [39, 188, 228].  

За результатами досліджень ряду авторів виявлено: в симбіотичній парі 

сорт – рослини значно більшою мірою сорт впливав на врожайність, аніж 

штам бульбочкових бактерій [45, 145, 194]. Задля ефективності симбіозу, 

варіювання, пов’язане з міжсортовими відмінностями рослин є значно 

більшим за те, що пов’язане зі штамовими відмінностями бактерій. Також 

відзначено, що нітрогеназна активність однаково залежить від обох партнерів 

бобово–ризобіального комплексу, однак результативність симбіозу більшою 

мірою залежить від генотипу рослини, а не бактерій [6, 43, 116, 145, 168]. 

Дотепер дискусійним є питання необхідності застосування азотних 

добрив при вирощуванні бобових культур. Відомо, що азотні сполуки здатні 

впливати на формування і функціонування бобово–ризобіального комплексу 

на всіх етапах формування симбіозу: починаючи від утворення ризосфери і 

бульбочок та закінчуючи процесом активної азотфіксації [109].  

Ряд авторів [30, 31, 195, 221] розділяє думку акад. К. А. Тімірязєва 

щодо необхідності раціонального поєднання використання біологічного і 

технічного азоту для покриття потреб бобових рослин та зменшення 

дефіциту балансу цього елемента в ґрунті. Цієї ж думки притримуються вчені 

стверджуючи, що надання сприятливих умов для живлення мінеральним 

азотом бобових культур дозволить досягти високих урожаїв. Саме тому 

немає необхідності відмовлятись ані від одного, ані від іншого джерела 

надходження азоту [66, 70, 183, 195].  

Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених аналізу фізіолого–

біологічних механізмів фіксації молекулярного і азоту атмосфери бобовими, 

співвідношення симбіотичного і автотрофного азотного живлення 

недостатньо вивчене. У сої відносна ефективність використання фіксованого 

азоту і азоту з мінеральних добрив неабияк залежить від сорту та умов 

вирощування рослин, тому врожайність від інокуляції здебільшого може 

бути вищою, аніж від застосування азотних добрив [19, 33, 142, 169, 197]. 
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Таким чином, мінеральний азот, високий вміст якого у ґрунті зумовлює 

затримку появи бульбочок та знижує інтенсивність азотфіксації (тимчасом як 

невеликі дози азоту її стимулюють) – є одним з важливих зовнішніх 

факторів, що позитивно впливає на утворення і розвиток кореневих 

бульбочок сої та їх азотфіксуючу активність [135, 158, 168, 187].  

За оптимальних умов симбіотичної азотфіксації, рослини сої можуть 

засвоювати до 150–190 кг/га біологічного азоту [69, 137, 165, 223], що 

дозволяє вдосконалити його баланс в ґрунтах сівозміни, зменшити обсяги 

використання мінерального азоту, значно підвищуючи врожайність та 

рентабельність. Поряд з цим, накопичується азот, фосфор й калій в 

доступних формах, засвоюючись з глибших шарів ґрунту і материнської 

породи. Даний процес відбувається завдяки діяльності мікроорганізмів у 

ґрунті [124, 161].  

Розроблені та успішно впроваджені сучасні технології вирощування сої 

в Україні передбачають передпосівну інокуляцію активними штамами 

бульбочкових бактерій, що надходять на ринок як біоактивні препарати 

(ризоторфіну, ризобофіту, екограну та ін.) [39, 134, 151]. Внаслідок 

проведених досліджень з вивчення впливу інокуляції та мінеральних добрив 

на продуктивність сої, науковці дійшли висновку, що правильна система 

удобрення сої підсилює симбіотичну фіксацію азоту та є вагомим методом 

залучення цього найбільш дефіцитного елемента живлення рослин в 

біологічний кругообіг [7, 88, 130, 169, 200]. 

Надзвичайно результативною є інокуляція на ґрунтах, незаражених 

активними соєвими расами мікроорганізмів роду Rhizobium japonicum. Без 

передпосівної бактеризації неможливе утворення бульбочок [6, 99, 135]. На 

полях тривалого вирощування сої створюється аборигенна популяція 

бульбочкових бактерій, здатних спонтанно інфікувати корені молодих 

рослин, однак вони малоактивні та малоефективні, часто знижують 

активність виробничих штамів, як наслідок – застосування бактеріальних 

препаратів може виявитись недоцільним та недієвим [17, 94, 164].  Отже, 
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кожен вид бобових культур потребує розробки індивідуального препарату на 

основі специфічних бульбочкових бактерій. У випадку використання 

невідповідного штаму, його дія не проявлятиметься, оскільки він не здатен 

утворити бульбочки на нечутливій бобовій рослині [92, 162]. Тобто, 

інтенсивна технологія вирощування сої передбачає використання 

високоефективних та конкурентоспроможних штамів бульбочкових бактерій, 

специфічних для даної культури [76, 39, 103, 134]. 

Так, симбіотична азотфіксація є важливою умовою інтенсифікації 

вирощування бобових рослин, а її застосування при вирощуванні сої є 

науково–обґрунтованим та важливим агротехнічним заходом [1, 34, 77, 85, 

104].  

Біологічним препаратам властива низька собівартість, вони 

технологічні, нешкідливі для людини та навколишнього середовища [32, 45, 

69, 109, 118,  168, 225].   Тож, є всі підстави стверджувати, що потреба в 

мікробних препаратах землеудобрювальної дії зростатиме з року в рік, 

зважаючи як на великі площі сільгоспугідь в Україні, так і на тенденції 

застосування біопрепаратів у сільському господарстві інших країн. 

Висновки до розділу 1. 

У розділі наведено узагальнення та аналіз наукових досягнень 

вітчизняних і зарубіжних авторів щодо особливостей росту та розвитку 

рослин сої, формування її врожаю залежно від позакореневого підживлення 

та інокуляції насіння. Проведено аналіз літературних наукових джерел, як 

вітчизняних, так і закордонних авторів, що вказує на значну увагу до 

досліджуваної культури – біологічні особливості, реакцію на біотичні та 

абіотичні чинники, особливості формування продуктивності. З огляду на 

вищезазначене, поставлені завдання досліджень з визначення особливостей 

формування продуктивності сої, залежно від передпосівної обробки насіння 

біологічно активними препаратами на фоні позакореневого внесення 

мінеральних добрив, безумовно є актуальними.  
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РОЗДІЛ 2. 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових досліджень 

кафедри рослинництва Науково–дослідного інституту рослинництва та 

ґрунтознавства НУБіП України. Польові дослідження проводили в 2017–

2019 рр. на базі польової сівозміни СТОВ «Васюти» Ковельського району 

Волинської області, що відноситься до зони західного Полісся. Oснoвним 

метoдoм дoсліджень був пoльoвий дoслід, який дoпoвнювали лабoратoрними 

аналізами за загальнoприйнятими в рoслинництві та землерoбстві 

метoдиками.  

 

2.1. Ґрунтово–кліматичні умови проведення досліджень 

Oптимізація технoлoгії вирoщування сільськoгoспoдарських культур, 

зoкрема сої, передбачає врахування пoгoднo–кліматичних та ґрунтoвих умoв, 

а саме: температурнoгo режиму пoвітря та ґрунту, кількoсті oпадів, 

тривалoсті і стрoків настання теплoгo періoду, агрoхімічних та вoднo–

фізичних властивoстей ґрунту. Аналіз пoгoднo–кліматичних та ґрунтoвих 

умoв дoзвoляє передбачити oсoбливoсті рoсту, рoзвитку та прoдуктивність 

пoльoвих культур в oкремих екoлoгічних зoнах. Цей аналіз дoпoмагає 

адаптувати існуючі технoлoгії вирoщування сільськoгoспoдарських культур 

для кoжнoї кoнкретнoї зoни.  

У структурі ґрунтів господарства найбільшу частку займають дерново 

підзолисті, дерново підзолисті сильно глейові піщані ґрунти та темно-сірі 

опідзолені. Ґрунти стаціoнарнoї пoльoвoї сівoзміни СТОВ «Васюти» 

Ковельського району Волинської області – дернoвo–підзoлисті неоглеєні 

підстелені карбонатними породами (додаток В) з вмістoм гумусу в oрнoму 

(0–20 см) шарі ґрунту – 1,2 %, рН сoльoвим 7,2, щільністю ґрунту в межах 

1,58 г/см3. Забезпеченість легкогідролізовним азотом – 72,8. мг/кг ґрунту, 

обмінним калієм та рухомим фосфором (за Мачигіним) у шарі 0–20 см 54,0 і 
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26,0 мг/кг ґрунту відповідно (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Агрoхімічні пoказники дерново-підзолистих ґрунтів у СТОВ «Васюти» 

Ковельського району Волинської області 

Показники Значення 

Щільність ґрунту, г/см3 1,58 

рН сольове 7,2 

Гідролітична кислотність, мг/екв./100 г ґрунту 1,74 

Вміст гумусу, % 1,2 

Легкогідролізований азот (N), мг/кг ґрунту 72,8 

Рухомий фосфор (Р2О5), мг/кг ґрунту 26,0 

Рухомий калій калій (К2О), мг/кг ґрунту 54,0 

Рухомі форми, мг/кг ґрунту: 

сірки 

бору 

молібдену  

марганцю 

кобальту 

міді 

цинку 

кадмію 

свинцю 

ртуті 

 

5,2 

0,16 

0,03 

2,5 

0,3 

0,10 

1,0 

0,05 

0,16 

0,008 

Рельєф Рівнинний 

 

Як засвідчують дані таблиці 2.1., ці ґрунти низькoрoдючі, але придатні 

під усі райoнoвані в зoні сільськoгoспoдарські культури і плoдoвo–ягідні 

насадження. Згіднo з агрoхімічним oбстеженням дoслідних ділянoк, 

кислoтність ґрунту знахoдиться в задoвільнoму діапазoні для вирoщування 

сої. Негативнoгo впливу рoзчинних сoлей (за пoказникoм 

електрoпрoвіднoсті) на культуру сої не виявленo. Згідно літературних даних 

соя не пред’являє великих вимог до ґрунтів. Її вирощують на чорноземах, 
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каштанових і підзолистих ґрунтах різного механічного складу, від супісків до 

важких суглинків. Вона добре росте при відносно близькому стоянні 

ґрунтових вод, але не переносить кислих, заболочених ґрунтів і солончаків. 

Такі ґрунти без відповідного поліпшення для сої непридатні. Соя витримує 

ґрунти з рН від 5 до 8, причому оптимальним для неї є рН 6,5-7,0 [76, 98, 

193]. Для отримання високих сталих врожаїв культури необхідно 

враховувати запаси поживних речовин у ґрунті, винос елементів живлення 

культурами, вплив добрив на підвищення врожайності культур і їх якості, 

родючість ґрунту.  

 

2.2.  Погодні умови за період проведення досліджень 

У кліматичному відношенні територія регіону, де проводили 

дослідження, характеризується сприятливими умовами для розвитку та 

вирощування сільськогосподарських культур. Клімат Волинської області 

помірно-континентальний: зима м’яка з нестійкими морозами; літо тепле, 

нежарке, весна і осінь – затяжні із значними опадами. Річні суми опадів 

складають 550-650 мм. Найбільше їх випадає в червні, липні і серпні (до 80–

90 мм в місяць), 70 % всієї кількості опадів припадає на теплий період року. 

Область отримує 92,7 ккал/см2 сумарної сонячної радіації на рік. Пряма 

сонячна радіація знижується в результаті високої хмарності і становить 40 % 

від сумарної [36]. 

В холодний період року (листопад-березень) середня температура 

становить 1–3°С. Температура найхолоднішого місяця січня становить -6°С. 

Сонячна погода в зимовий період тримається 40–45 діб, решту діб – похмура 

погода чи з опадами. Утворення снігового покриву відмічається в другій-

третій декаді грудня на всій території області. Кількість діб зі стійким 

сніговим покривом на території області різна: в північних районах цей період 

триває в середньому 80 діб, в центральних районах – 70 діб, а в південних - 

50–60. Кількість діб з ожеледицями і заметілями становить 15–20. Середня 

висота снігового покриву коливається від 10 до 15 см. 
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Характерними для району є літні зливи й грози. Найбільше їх 

спостерігається у липні та вересні, інколи зливи супроводжуються градом. 

Протягом року спостерігається в середньому два дні з градом, найчастіше в 

червні та липні. В окремих місцях з нерівним рельєфом зливи можуть залити 

поверхневий шар ґрунту. При наявності великих крутих схилів зливи можуть 

призвести до розвитку яружної системи. Хоча на території господарства 

цього не спостерігається у зв’язку із рівнинним характером рельєфу.  

Найменша кількість опадів спостерігається у березні (30 мм). Найбільші 

місячні суми опадів в окремі роки сягають 200–250 мм [33]. 

Аналіз погодно-кліматичних умов в роки проведення досліджень 

засвідчив, що всі три роки вирізнялися нестабільністю гідротермічних умов 

та значними відхиленнями від середньобагаторічних показників в окремі 

місяці. Найбільше в умовах даного регіону на продуктивність сої впливав 

брак вологи у найкритичніші періоди росту та розвитку культури та 

понаднормова кількість опадів під час жнив. Так, вегетаційний період 2017 

року був своєрідний за погодно–кліматичними умовами, загалом досить 

спекотним та посушливим. Середньодобова температура повітря в травні 

становила 14,2 С, що на 0,8 С було нижче за середній багаторічний 

показник. Сівбу сої проводили 11 травня, тому на початок сівби ґрунт був 

добре прогрітий і достатньо зволожений. Температура ґрунту на глибині 10–

12 см становила 8–10 °С (табл. 2.5). Проте надалі вологи для набубнявіння і 

проростання насіння було недостатньо. Зокрема, в першій декаді травні 

2017 року кількість опадів склала 69,1 мм, в другій – на час проростання 

насіння сої – лише 1,3 мм тому сходи з’явилися нерівномірно. В цілому за 

місяць випало 105,8 мм опадів тоді як багаторічна норма – 83,2 мм; Кс при 

цьому складав 1,7.  
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Таблиця 2.2 

Оцінка типовості метеорологічних показників вегетаційного 

періоду 2017 року (за даними Ковельської метеостанції) 

Показники 
Місяці Середнє 

/сума  травень червень липень  серпень  вересень 

Середньодобова температура повітря, °С 

І декада 11,0 17,4 16,9 23,0 14,8 16,6 

ІІ декада 13,7 18,3 18,4 21,5 15,2 17,4 

ІІІ декада 17,6 20,4 20,8 15,9 11,6 17,3 

Середнє 14,2 18,7 18,8 20,0 13,9 17,1 

Середня багаторічна 

(норма) 
15,0 18,0 20,2 19,5 14,2 17,4 

Відхилення від норми -0,8 0,7 -1,4 0,5 -0,3 -0,26 

Коефіцієнт суттєвості 

відхилень * 
-0,52 0,49 -2,58 1,52 -0,41 -0,3 

Сума активних температур, >10 °С 

І декада 84,1 173,6 169,2 230,1 148,4 805,4 

ІІ декада 130,2 182,7 183,9 215,2 152,3 864,3 

ІІІ декада 193,1 203,6 229,2 174,8 92,7 893,4 

Сума 407,4 559,8 582,2 620,1 393,4 2562,9 

Середня багаторічна 

(норма) 
465 540 626,2 604,5 462 2697,7 

Відхилення від норми -57,6 19,8 -44 15,6 -68,6 -134,8 

Коефіцієнт суттєвості 

відхилень 
-0,92 0,46 -2,52 1,40 -2,07 -0,73 

Опади, мм 

І декада 69,1 0 29,1 19,1 88,7 206,0 

ІІ декада 1,3 13,0 46,6 5,0 10,4 76,3 

ІІІ декада 35,4 25,0 46,0 21,8 49,7 177,9 

Сума 105,8 38 121,7 45,9 148,8 460,2 

Середня багаторічна 

(норма) 
83,2 85,7 90,7 77,0 64,2 400,8 

Відхилення від норми 22,6 -47,7 31 -31,1 84,6 59,4 

Коефіцієнт суттєвості 

відхилень 
1,7 -1,7 0,6 -1,2 3,3 0,5 

Вологозабезпеченість вегетаційного періоду 2017 року в цілому була 

нестабільною, в окремі місяці спостерігалася посуха, в окремі – зливові дощі, 

сума активних температур за вегетаційний період була нижчою за 

багаторічну на 134,8 °С (Кс = –0,73), особливо недостатня кількість опадів 

випала у перші 14 діб після сівби культури. Так, в ІІІ декаді місяця 
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зафіксовано всього 35,4 мм опадів, в І декаді червня вони були відсутні 

взагалі. Внаслідок недостатньої кількості опадів, сходи сої з’явилися із 

запізненням та нерівномірно. Для дружних сходів сої дуже важлива достатня 

кількість вологи в посівному шарі ґрунту, оскільки при проростанні насіння 

сої поглинає 95–120 % вологи від своєї маси, а для найбільш дружнього 

проростання насіння коливається від 25 до 75 % від їх повної вологоємкості.  

У 2017 році в окремі періоди вегетації сої, зокрема з травня по липень, 

спостерігалося швидке наростання позитивних температур та екстремальне 

зниження гідротермічного коефіцієнта, що вказує на посушливість погодних 

умов. Це зниження зумовлене істотним зменшенням опадів у зазначений 

період. Спекотна погода червня з недостатньою кількістю опадів значною 

мірою вплинула на ріст рослин і прискорила настання фази цвітіння. 

Нетипово сухий червень (38 проти 85,7 мм норми) місяць виявився 

критичним для формування генеративних органів рослин. У даний період в 

рослин сої проходила фаза цвітіння–бобоутворення і висока температура 

негативно вплинула на запилення квіток і утворення плодів.  

Вирішальним для формування продуктивності рослин сої в 2017 році 

виявився період третьої декади липня – середини серпня. В цей  час у рослин 

сої тривала фаза формування і наливу насіння сої. Незначна кількість опадів 

(за серпень в сумі випало 45,9 мм опадів проти 77 мм багаторічних) у 

поєднанні з високою температурою повітря (середня температура місяця 

була вищою за середньобагаторічну і складала 20,0 ºС) у серпні не сприяла 

наростанню вегетативної маси та призвела до скорочення тривалості 

вегетаційного періоду культури в цілому. Суха, спекотна погода з кінця 

липня і весь серпень сприяли швидкому відтоку пластичних речовин з 

вегетативних органів рослин до плодоелементів та прискоренню наливу–

достигання зерна сої. Відносно тепла, але дощова погода першої половини 

вересня затримала настання фази повної стиглості насіння. Надлишок вологи 

в цей період призвів до зниження врожаю. 
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Соя дуже вибаглива до строків збирання. В умовах регіону її потрібно 

збирати вже у вересні місяці. В 2017 році дощові друга-третя декади вересня 

затримали збирання культури, яке проводили 25 вересня при вологості 

насіння від 28 до майже 30 %.  

Перша половина посушливого 2017 року характеризувалася низькими 

температурами відносно багаторічного показника, що істотно вплинуло на 

урожайність сої в цей рік. Зерно сої в 2017 році було дрібнішим, ніж в інші 

роки проведення досліджень, вміст білка в ньому був нижчим. За умови 

низької кількості опадів і високих температур повітря у період формування 

та наливання насіння (липень-серпень) склалися несприятливі передумови 

для формування високої продуктивності сої. Як результат – найменша висота 

рослин, швидкі темпи проходження фаз росту і вегетації рослин в цілому, 

мала кількість бобів і низька маса 1000 насінин спричинили формування 

низької врожайності сої.  

Вегетаційний період 2018 року загалом характеризувався вищими за 

попередній, 2017 рік, показниками зволоження. Так, в травні 2018 року тепла 

весняна погода в поєднанні з достатнім зволоженням ґрунту, була 

сприятлива для проростання насіння рослин сої (табл. 2.3). Значна сума 

активних температура (542,7 проти 465 °С) в травні дозволила провести сівбу 

сої в першій декаді місяця – 9 травня. У травні середньомісячна температура 

була вищою за середньобагаторічну, особливо у першій та третій декадах 

місяця і становила 17,5 проти 15,0 ºС. Завдяки сприятливому поєднанню 

тепла і вологи (кількість опадів в другій декаді місяця – 67,9 мм, майже 

дорівнювала місячній сумі), сходи з’явилися на 9-10 день (18–19 травня). 

Практично повна відсутність опадів в кінці травня та в першій декаді червня 

на фоні високої середньодобової температури прискорила ріст і розвиток 

рослин обмеживши наростання значної вегетативної маси рослин.  
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Таблиця 2.3 

Оцінка типовості метеорологічних показників 2018 року 

 (за даними Ковельської метеостанції) 

Показники 
Місяці Середнє 

/сума  травень червень липень  серпень  вересень 

Середньодобова температура повітря, °С 

І декада 18,8 19,3 18 22,3 18,6 19,4 

ІІ декада 14,7 20,1 19,8 21,4 16,6 18,5 

ІІІ декада 18,8 17,1 22,1 18,2 11,0 17,4 

Середнє 17,5 18,8 20,0 20,5 15,4 18,4 

Середня багаторічна 

(норма) 
15,0 18,0 20,2 19,5 14,2 17,4 

Відхилення від норми 2,5 0,8 -0,2 1,0 1,2 1,06 

Коефіцієнт суттєвості 

відхилень * 
1,63 0,56 -0,37 2,03 1,64 1,29 

Сума активних температур, >10 °С 

І декада 188,4 192,6 180,2 222,6 185,8 969,6 

ІІ декада 147 201,4 197,6 214,1 133,4 893,5 

ІІІ декада 207,3 171,1 242,6 200,1 88,6 909,7 

Сума 542,7 565,1 620,4 636,7 440,8 2805,7 

Середня багаторічна 

(норма) 
465 540 626,2 604,5 462 2697,7 

Відхилення від норми 77,7 25,1 -5,8 32,2 -21,2 108 

Коефіцієнт суттєвості 

відхилень 
1,24 0,58 -0,33 2,90 -0,64 0,75 

Опади, мм 

І декада 6 5,4 14,4 6 73,2 105,0 

ІІ декада 67,9 52,3 154,4 8,6 9 292,2 

ІІІ декада 0 48,4 55,6 10,2 39,6 153,8 

Сума 73,9 106,1 224,4 24,8 121,8 551,0 

Середня багаторічна 

(норма) 
83,2 85,7 90,7 77 64,2 400,8 

Відхилення від норми -9,3 20,4 133,7 -52,2 57,6 150,2 

Коефіцієнт суттєвості 

відхилень 
-0,7 0,7 2,5 -2,0 2,9 0,8 

 

Температурний режим впродовж літнього періоду 2018 року був досить 

сприятливим, його показники не були ні занадто високими, ні низькими та 

коливались у межах багаторічної норми. В період цвітіння культури та 

формування генеративних органів сої (червень–липень), середньомісячна 
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температура становила 18,0–20,2 ºС, що було лише на 0,8 ºС вище 

середньобагаторічних показників у цей період. Коефіцієнт суттєвості 

відхилень температурних показників не перевищував показник 0,56, що 

вказувало на рік з умовами близькими до звичайних. Разом з цим всю другу 

та третю декаду липня місяця тривали зливові дощі, кількість опадів за даний 

період значно перевищила середню багаторічну норму і становила 154,4 та 

55,6 мм. В цілому за місяць випала більш ніж двомісячні сума опадів – 

224,4  мм. Коефіцієнт суттєвості відхилень кількості опадів в липні місяці 

2018 року перевищив 2,0, що вказувало на екстремальні умови. Дощова 

погода негативно відобразилася на запиленні-заплідненні та формуванні 

більшої кількості генеративних органів культури.   

Серпень 2018 року характеризувалася жаркою та посушливою 

погодою. Середньодобова температура за місяць становила 20,5 ºС, 

перевищуючи багаторічний показник на 1,0 ºС, кількість опадів всього лише 

24,8 мм і нижчою за середню багаторічну норму на 52,2 мм. Дані погодні 

умови прискорила процеси росту і розвитку культури і не сприяли 

наливанню бобів, маса 1000 насінин в цьому році була досить низькою. 

Перша половина вересня місяця була жаркою і вологою що вплинуло на 

подовження вегетації культури та подовжило дозрівання культури. За 

рахунок значної вологості зернової маси та зливові опади в кінці місяця 

збирання сої проводили в першій декаді жовтня.  

Вегетаційний період 2019 року (табл. 2.4) був достатньо вологим та 

теплим, проте за роки проведення досліджень максимально наближеним до 

середньобагаторічних показників і найбільш сприятливим для формування 

врожаю сої. Сівбу проводили 7 травня. Прохолодні та достатньо вологі 

погодні умови в травні сприятливо вплинули на проростання насіння та 

дружність появи сходів сої. Варто відмітити, що в окремі місяці за 

температурним показником спостерігалися умови, наближені до 

екстремальних. Так, в 2019 році червень виявився аномально жарким. 

Середньодобова температура місяця склала 21,8 °С проти 18°С багаторічної 
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норми (Кс = 2,64), проте кількість опадів була на рівні середньої багаторічної 

норми (табл. 2.4) що сприяло збільшенню висоти рослин, формуванню 

значної вегетативної маси та кількості плодоелементів.  

Температура повітря в липні місяці подекадно суттєво відрізнялась між 

собою. Зокрема, перша та друга декади характеризувалась прохолодною 

погодою та помірними температурними показниками, що становили 17,9 та 

16,8 °С і були нижче на 2,3 та 3,4 °С за багаторічні дані. У третій декаді 

даний показник піднявся до 21,6 °С, що на 1,4 °С вище від норми в даний 

період. Кс при цьому дорівнював –2,39. Кількість опадів, що характеризувала 

даний період, була на рівні середньої багаторічної норми, рівномірно 

розподілена по декадах місяця і в сумі склала 104,9 мм. Достатня кількість 

опадів на фоні прохолодної погоди сприяла запиленню, заплідненню, 

формуванню більшої кількості бобів на сої та їх наливу.  

У серпні утримувалась стійка за температурним режимом з достатньою 

кількістю опадів погода, наближена до середньо багаторічних показників. 

Середньомісячна температура становила 19,7 °С на 0,2 °С вище норми. 

Опадів за місяць випало 87,2 мм, перевищуючи середню багаторічну норму 

на 10 мм. Тепла і волога погода серпня місяця позитивно позначилась на 

формуванні продуктивності культур, оскільки в цей період вони потребують 

значної кількості вологи (фаза наливу бобів). Середня місячна температура 

повітря на початку вересня місяця, під час достигання сої, виявилася вищою 

від норми на 3,4 °С і становила 17,6 °С. Кількість опадів перевищувала 

багаторічний показник, Кс становив 1,9. 

Аналіз метеорологічних показників вегетаційного періоду сої в 2019 р. 

дозволяє стверджувати, що він в цілому характеризувався більшою 

порівняно з багаторічною нормою кількістю опадів (Кс 0,9) та дещо нижчою 

до норми сумою активних температур (Кс -0,64).  
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Таблиця 2.4 

Оцінка типовості метеорологічних показників вегетаційного 

періоду 2019 року (за даними Ковельської метеостанції) 

Показники 
Місяці Середнє 

/сума  травень червень липень серпень вересень 

Середньодобова температура повітря, °С 

І декада 9,7 20,6 17,9 18,5 17,6 16,9 

ІІ декада 15,8 23,8 16,8 19,7 13,4 17,9 

ІІІ декада 17,2 21,0 21,6 20,8 10,3 18,2 

Середнє 14,3 21,8 18,9 19,7 13,8 17,7 

Середня багаторічна 

(норма) 
15,0 18,0 20,2 19,5 14,2 17,4 

Відхилення від норми -0,7 3,8 -1,3 0,2 -0,4 0,32 

Коефіцієнт суттєвості 

відхилень * 
-0,46 2,64 -2,39 0,61 -0,55 -0,03 

Сума активних температур, >10 °С 

І декада 65,8 206,4 178,6 184,7 176,3 811,8 

ІІ декада 158,1 238,4 167,8 196,6 107,4 868,3 

ІІІ декада 189,4 209,9 238,1 228,4 76,5 942,3 

Сума 413,2 654,6 584,5 609,7 360,2 2622,2 

Середня багаторічна 

(норма) 
465 540 626,2 604,5 462 2697,7 

Відхилення від норми -51,8 114,6 -41,7 5,2 -101,8 -75,5 

Коефіцієнт суттєвості 

відхилень 
-0,83 2,63 -2,38 0,47 -3,08 -0,64 

Опади, мм 

І декада 65 19,8 27,5 44,2 44,2 200,7 

ІІ декада 14,8 0 44,2 41,2 5,9 146,1 

ІІІ декада 17,7 63,9 33,2 1,8 50,6 207,2 

Сума 97,5 83,7 104,9 87,2 100,7 554,0 

Середня багаторічна 

(норма) 
83,2 85,7 90,7 77 64,2 400,8 

Відхилення від норми 14,3 -2,0 14,2 10,2 36,5 153,2 

Коефіцієнт суттєвості 

відхилень 
1,1 -0,1 0,3 0,4 1,9 0,9 

Слід відмітити, що в цілому температурний режим повітря та достатня 

кількість опадів у 2019 р. були найбільш наближеними до 

середньобагаторічних показників і максимально сприятливими для 

нормального формування генеративних органів у сортів сої, що дозволило 

культурі сформувати найвищий за роки проведення досліджень врожай. 
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Аналіз метеорологічних даних показав, що в роки проведення 

досліджень створювалися різні умови для формування продуктивності сої. В 

цілому для регіону проведення досліджень характерні нестійкі умови 

зволоження і певні закономірності щодо надходження опадів: червень та 

серпень характеризуються посушливою погодою, тоді як у вересні місяці 

випадає понаднормова їх кількість. Дослідження проводили в умовах, 

сприятливих збігу різноманітності погодних умов, що дозволило 

проаналізувати поведінку сої сортів ЕС Ментор та Кассіді при достатньому 

(2019 р.), підвищеному (2018 р.) та низькому (2017 р.) рівнях випадання 

опадів впродовж вегетації; і відповідно середньому (2018 р.) та високому 

(2017 та 2019 рр.) рівню температурного режиму. Кількість опадів (рис. 2.1) у 

травні змінювалася по роках від 73,9 (2018 р.) до 105,8 мм (2017 р.), у червні 

– від 38 (2017 р.) до 106,1 мм (2018 р.), у липні – від 104,9 (2018 р.) до 

224,4 мм (2018 р.), у серпні – від 24,8 (2018) до 87,2 (2019) та у вересні – від 

100,7 (2019 р.) до 148,8 мм (2017 р.).  

Рис. 2.1. Кількість опадів за вегетацію сої в роки 

 проведення досліджень, мм 

За весь період вегетації випало в 2017 році 460,2 мм, в 2018 році – 

551,0 мм, в 2019 році – 554,0 мм опадів при середній багаторічній кількості 

400,8 мм. До багаторічних показників максимально наближеним за рівнем 
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зволоження і динамікою їх подекадного та помісячного надходження був 

2019 рік.  

За температурним режимом найжаркішим був 2018 рік, 2017 та 

2019 роки за більшістю вегетаційного періоду сої були максимально 

наближеними до середньобагаторічного показника. В 2017 та 2019 рр. в 

окремі місяці середньодобова температура значно відхилялася від 

багаторічних показників як в сторону екстремально жарких умов, так і в 

сторону суттєвого похолодання (рис. 2.2). Так, в роки проведення досліджень 

спостерігали аномально жаркі травень в 2018 та червень в 2019 роках, 

прохолодніші за багаторічні умови липень та вересень 2017 та 2019 рр. 

Середньодобова температура за вегетаційний період сої (травень-вересень) в 

2017 році склала 17,1 °С, в 2018 – 18,4 °С, в 2019-му – 17,7 °С, відповідно при 

середній багаторічній 17,4 °С.  

 

Рис. 2.2. Середньодобова температура повітря за вегетацію сої  

в роки проведення досліджень, °C 

Сума активних температур вище +10 °С за травень-вересень склала в 

2017 році 2562,9 °С, в 2018 році 2805,7 °С, в 2019-му – 2622,2 °С при 

середньобагаторічному показнику 2697,7 °С (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3. Сума активних температур за вегетацію сої в роки  

проведення досліджень, °С 

Загалом, за наведеними на рисунках 2.1-2.3 даними можна 

констатувати, що найбільш спекотним був 2018 рік, найбільш посушливим – 

2017 рік, що й вплинуло негативно на формування продуктивності культури. 

Низька кількість опадів в першій половині вегетації сої 2017 року (червень – 

початок липня) суттєво не позначилась на формуванні врожайності культури, 

Оскільки від сходів до цвітіння соя менше страждає від нестачі вологи, ніж в 

наступні періоди за рахунок того, що в молодому віці маса коренів сої 

дорівнює або дещо більша ваги надземної маси. Посуха в другій половині 

вегетації культури, що спостерігалася в серпні 2017 та особливо 2018 року, 

призвела до різкого зниження врожаю. В цей період соя особливо чутлива до 

нестачі вологи у період формування та наливання бобів, оскільки коренева 

система ще не здатна забезпечити вологою добре розвинену надземну 

частину. Розрахований нами гідротермічний коефіцієнт Селянінова (рис. 2.4) 

характеризує рівень вологозабезпечення і розраховується як відношення 

суми опадів (r) у мм за період з середньодобовими температурами повітря 

вище 10 °C до суми температур (∑t) за той же час, зменшеної в 10 разів. 

Відомо, що при ГТК понад 1 вологозабезпеченість є достатньою, за 0,8–1,0 – 

середньою, за 0,7–0,8 – недостатньою, а при значенні менше 0,7 – гостро 
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недостатньою, яка вказує на посуху. Так, ГТК за червень 2017 року становив 

0,68 (рис. 2.4), за серпень 2017 року – 0,39, що відповідає рангу посушливого, 

в 2018 р. – 0,74, що відповідає недостатньому рівню вологозабезпечення. 

2019 рік вирізнявся достатнім надходженням опадів, ГТК за місяцями 

вегетації становив: 1,86 у травні, 1,28 у червні, 1,79 у липні, 1,43 у серпні та 

2,08 у вересні. Досить нестійким за рівнем зволоження виявився 2018 рік. 

Розрахований нами ГТК у травні становив 1,36; у червні – 1,88; у липні – 

2,32; у серпні – 0,39 та у вересні 2,06 відповідно. 

Рис. 2.4. ГТК за вегетацію сої в роки проведення досліджень 

Аналіз погодних умов років досліджень показав, що вони були досить 

контрастними і в окремі місяці значно відрізнялись від середніх багаторічних 

параметрів. Для визначення відхилень погодних умов поточного року від 

середніх багаторічних даних використовували формулу [2.1]. Коефіцієнт 

суттєвості відхилень елементів агрометеорологічного режиму поточного 

року від середніх багаторічних розрахували за формулою: 



)( XXi
Kc


 ,  (2.1) 

1,94

0,68

2,09

0,74

2,18

1,36

1,88

2,32

0,39

2,061,86

1,28

1,79

1,43

2,08

1,5

1,4
1,5

1,3

1,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

V VI VII VIII IX
Місяць

2017 2018 2019 Середьобагаторічний



74 

 

Kc – коефіцієнт суттєвості відхилень, Xі – елементи поточної погоди, 

Х – показник середньої багаторічної величини,   – середнє квадратичне 

відхилення. 

Рівень коефіцієнтів суттєвості відхилень відповідає градації:  

І категорія – роки з умовами близькими до звичайних – коефіцієнт 

відхилень складав 01; 

ІІ категорія – роки з умовами, які сильно відрізняються від середніх 

багаторічних – коефіцієнт відхилень 12; 

ІІІ категорія – роки з умовами, наближеними до екстремальних – 

коефіцієнт відхилень ± 2,0. 

Загальна характеристика вегетаційного періоду не дає змоги 

диференційно підійти до визначення впливу критерію «кількість опадів» на 

формування і реалізацію продуктивності досліджуваної культури. Нами було 

проведено аналіз забезпеченості опадами кожного місяця окремо (див. 

табл. 2.3–2.5, рис. 2.5), який засвідчив, що 2019 рік був найбільш 

наближеним до років з умовами близькими до звичайних. Травень 

досліджуваних років за коефіцієнтом суттєвості відхилень належить до 

різних категорій, тобто Kc у 2017 р. становив 1,7 та 1,1 у 2019 р. (ІІ 

категорія); у 2018 р. –0,7 (близький до звичайних). Причому у 2018 році у цей 

період коефіцієнт мав від’ємне значення, що вказує на недостатнє 

зволоження, порівняно з багаторічними показниками. Червень 2018 та 

2019 років за вологозабезпеченням належав І категорії (з коефіцієнтом 

суттєвості відхилень відповідно –0,1 та 0,7), тоді як 2017 року – до ІІ 

категорії з коефіцієнтом –1,7 що вказує на значне недостатнє зволоження. 

При цьому в 2017 році кількість опадів була значно нижчою та відрізнялась 

від багаторічних даних.  
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Липень досліджуваних років характеризувався достатньою кількістю 

опадів. У 2017 році випало 121,7 мм опадів, в 2018 – 224,4 мм, в 2019 – 

104,9 мм при середньобагаторічному показнику 90,7 мм. Тобто, червень 

2018 року характеризувався кількістю опадів, яка була значно вищою та 

неабияк відрізнялась від норми багаторічних даних. Даний рік належав до ІІІ 

категорії років з умовами, які сильно відрізняються від середніх багаторічних 

з коефіцієнтом суттєвості 2,5. Червень 2017 і 2019 років відносилися до 

І  категорії, Kc = 0,6 та 0,3 відповідно. 

Рис. 2.5. Коефіцієнти суттєвості (Кс) відхилень кількості опадів 

від середньобагаторічної норми впродовж 2017–2019 рр. 

Серпень за кількістю опадів значно відрізнявся в роки проведення 

досліджень. Водночас 2019 рік належав до І категорії років з умовами, 

наближеними до звичайних (Kc = 0,4). Серпень 2017 та 2018 років за 

вологозабезпеченням різко виділялися, порівняно з 2019 роком. Опадів при 

цьому випало 45,9 та 24,8 мм проти 77 мм багаторічної норми, коефіцієнти 

суттєвості відхилень становили –1,2 та –2,0, що вказує на недостатнє 

зволоження, порівняно з багаторічними показниками та характеризує даний 

місяць як такий, що сильно відрізняється від середніх багаторічних за 
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вологозабезпеченням. Вересень 2017 та 2018 років відносився до ІІІ категорії 

років з умовами, з умовами, наближеними до екстремальних з коефіцієнтом 

суттєвості 2,9 та 3,3 що вказує на надлишкове зволоження, порівняно з 

багаторічними показниками. Вересень 2019 року теж характеризувався 

надлишком опадів з коефіцієнтом суттєвості 1,9 що відповідає рокам з 

умовами, які сильно відрізняються від середніх багаторічних. 

Розрахунки коефіцієнта суттєвості відхилень для суми активних 

температур впродовж вегетаційного періоду досліджуваних років сої 

(рис. 2.6) засвідчили, в окремі місяці погодні умови відносилися до 

екстремальних з коефіцієнтом суттєвості відхилень більше 2. Так, у травні до 

І категорії років за температурним режимом належали 2017 та 2019 роки, 

тобто з умовами, наближеними до середніх багаторічних з Kc –0,92 та –0,83 

відповідно. Тоді як 2018 рік (Кс 1,24) належав до ІІ категорії. Червень 

2019  року характеризувався сумою активних температур, яка за 

розрахунками коефіцієнта суттєвості відхилень (2,63) значно відрізнявся від 

середніх багаторічних даних. Даний місяць 2017 та 2018 років відносимо до І 

категорії років (типові умови з Kc = 0,46 та 0,58 відповідно). В 2018 році 

липень місяць належить до І категорії з Кс = –0,33.  

Липень 2017 та 2019 років проведення досліджень характеризувався 

досить контрастними температурами, порівняно з багаторічними даними та 

належав до ІІІ категорії років з умовами, наближеними до екстремальних з 

Kc –2,52 та –2,38 відповідно. Серпень 2018 року виявився місяцем з 

температурним режимом дуже відмінним від середньобагаторічних даних та 

належав до ІІІ категорії років з умовами, наближеними до екстремальних з 

Кс 2,9. Серпень 2017 та 2019 років були більш типовими за сумою активних 

температур тому коефіцієнти суттєвості відхилень становили 1,4 та 0,47 

відповідно, тобто належали до ІІ та І категорій. 
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Рис. 2.6. Коефіцієнти суттєвості (Кс) відхилень суми активних 

температур від середньобагаторічних даних впродовж 2017–2019 рр. 

Вересень 2017 та 2019 років відносився до ІІІ категорії років з умовами, 

з умовами, наближеними до екстремальних з коефіцієнтом суттєвості –2,07 

та –3,08 що вказує на нестачу суми активних температур в порівнянні з 

багаторічними показниками. Вересень 2018 року з коефіцієнтом суттєвості   

–0,64 відносився до років з умовами, які умовами близькими до звичайних. 

В цілому слід відмітити, що за три роки проведення досліджень 

спостерігалася тенденція до нестачі вологи у найкритичніші періоди росту та 

розвитку сої та понаднормовою кількістю опадів на час збирання. Погодні 

умови мали свої особливості, часом вони були екстремальними, що 

негативно впливало на ріст, розвиток і продуктивність рослин, зокрема 

посушливий 2017 рік. Разом з цим, умови 2019 року виявились найбільш 

наближеними до середньобагаторічних показників і максимально 

сприятливими для нормального формування генеративних органів у сортів 

сої, що дозволило культурі сформувати найвищий за роки проведення 

досліджень врожай. 
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2.3. Методика та методи проведення досліджень 

Польові дослідження проведені впродовж 2017–2019 рр. на базі 

СТОВ «Васюти» (Волинська обл., Ковельський р-н, с. Уховецьк) в західному 

Поліссі на дерново–підзолистих ґрунтах. Трифакторний польовий дослід з 

вивчення особливостей формування продуктивності сортів сої залежно від 

інокуляції насіння та підживлення хелатними мікродобривами включав: 

чинник А – ранньостиглий і  середньоранній сорти сої, чинник В – інокуляція 

насіння, чинник С – підживлення хелатними мікродобривами (табл. 2.5). 

Загальна площа елементарної ділянки – 84 м2, облікової – 52,8 м2. 

Повторність досліду чотириразова [77].  

 

 

Таблиця 2.5 

Схема досліду  

Чинник А: 

сорт 

Чинник В: 

інокуляція насіння 

Чинник С: 

підживлення 

Кассіді 

ЕС Ментор 

Без інокуляції 

(контроль) 

Легум Фікс 

Без підживлення 

контроль) 

Вуксал Ойлсід 

Квантум-Олійні 

 

 

 

Обробку насіння сої інокулянтом Легум Фікс, що містить у своєму 

складі штам бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum 532c, 

проводили в день сівби нормою 2,5 кг препарату на 1,0 т насіння. Сою 

висівали звичайним рядковим способом з шириною міжрядь 15 см та нормою 

висіву 600 тис. схожих насінин на 1 га. На контрольному варіанті чинника С, 

де не проводили позакореневі підживлення, проводили обприскування 

посівів водою з розрахунку 300 л/га у ті фази, коли проводили внесення 
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хелатних мікродобрив.  

Позакореневі підживлення хелатними мікродобривами проводили 

відповідно до рекомендацій їх виробників: 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) з нормою витрати 2,0 та 1,0 л/га.  

Вуксал Ойлсід (Aglukon GmbH, Німеччина) – висококонцентрована 

суспензія з вмістом сірки, бору, марганцю і молібдену, що володіє 

властивістю рН-корекції (для ефективної роботи ЗЗР), а також з додатковими 

ефектами прилипача і сурфактанту. Містить бор (В) 84 г/л; марганець (Mn) 

70 г/л; молібден (Mo) 3,5 г/л; сірку (S) 42 г/л; триоксид сірки (SO3) 105 г/л. 

Склад та співвідношення мікроелементів відповідає фізіологічним потребам 

олійних культур – ріпаку, соняшнику, сої та ін. Сприяє кращому формуванню 

плодів, підвищує врожайність і вміст олії в продукції  

Квантум-Олійні (НВК «Квадрат», Україна) – висококонцентроване 

комплексне хелатне добриво для листкового підживлення олійних культур, а 

також для обробки насіння. Містить велику кількість цинку, міді та 

марганцю: N – 7 %;P2O5 – 6 %; K2O – 9 %; SO3 – 3 %; B – 0,6 %; Zn – 1,2 %; 

Cu – 1,2 %; Mn – 1,2 %; Mo – 0,015 %; Ni – 0,01 %; Co – 0,003 %; гумінові 

речовини, амінокислоти. 

Агротехніка вирощування сої загальноприйнята для зони дослідження, 

крім елементів технології, що вивчалися. Попередник в досліді пшениця 

озима. Основний обробіток ґрунту – поліпшений, трактором Джондір 8430 + 

диско лаповий агрегат Хорш Тайгер 4 мт (HORSCH Tiger 4 MT). 

Передпосівний обробіток на дослідних ділянок проводили безпосередньо 

перед сівбою культури. Система удобрення культури включала внесення 

N47P24K24 у вигляді 150 кг/га нітроамофоски (NPK 16:16:16) та 110 кг/га 

сульфату амонію.  

Сівбу розпочинали за температури ґрунту на глибині загортання 

насіння 10–12 ºС. Сіяли сівалкою HORSCH Pronto 6 DC з міжряддям 15 см на 
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кінцеву густоту 600 тис. рослин на 1 гектар. Контроль чисельності бур’янів 

здійснювали шляхом внесення гербіцидів Базагран у нормі 3,0 л/га та Харума 

(125 г/л) в нормі 0,4-0,8 л/га у фазу двох справжніх листків сої. Захист посівів 

сої від шкідників включав застосування інсектициду Карате Зеон (діюча 

речовина лямбда–цигалотрин 50 г/л) у нормі 0,150 л/га. Збирання та облік 

урожаю проводили за повної стиглості культури (за шкалою росту і розвитку 

сої ВВСН-99 – стадія збирання врожаю зерна). Отримані результати подано 

за базисної (14 %) вологості. 

Для досягнення поставленої мети проводились наступні спостереження, 

обліки та аналізи:  

– фенологічні спостереження за рослинами сої проводили за методикою 

Ф. М. Куперман (1968) та Є. В. Бочкарьової (1979). Початок фаз росту 

рослин фіксували за настанням їх не менше ніж у 10 % рослин, повна фаза – 

75 % і більше відсотків [149, 150];  

- висоту рослин вимірювали за настання кожної фази розвитку рослин;  

- густоту стояння рослин визначали двічі за вегетацію на фіксованих 

ділянках: за повної появи сходів та у фазу повної стиглості;  

- динаміку нагромадження сухої речовини визначали шляхом відбору з 

кожного варіанта по 25 рослин у дворазовому повторенні з несуміжних 

повторень. Проби рослин зважували, висушували за температури 105 °С 

і перераховували на суху речовину [63, 150]; 

- площу листкової поверхні визначали за методикою А. О. Ничипоровича 

(1966) [153];  

- динаміку фотосинтетичного потенціалу визначали за формулою 

А. О. Ничипоровича (1982) шляхом перемноження середньої площі 

листків на 1 га на кількість діб у періоді між першим і останнім обліками 

[153]; 

- чисту продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) за певні проміжки часу 

визначали за формулою [146]: 
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,   

 

де: В 2 – В 1 − приріст сухої маси рослин з одиниці площі за 

обліковий проміжок часу; 

 

 − середня площа листків за цей же проміжок часу; 

 

Т – час між двома вимірами в днях; 

 

- вміст хлорофілу «а» та «в» у листках рослин сої визначали методом 

біохімічного аналізу з використанням спектрофотометра з подальшим 

розрахунком концентрації пігментів за рівняннями Ветштейна і Хольма 

[139];  

- кількісний вміст пігментів визначали у фазу цвітіння та наливу бобів 

спектрофотометрично, застосовуючи загальноприйнятий метод [139]; 

- відбір пробних снопів та визначення структури врожаю здійснювали за 

методикою державного сортовипробування сільськогосподарських 

культур (2004) [149]; 

- кількість і масу бульбочок на коренях сої визначали за методикою 

Г.С. Посипанова, 1991 [167]. 

- нітрогеназну активність бульбочок кореневої системи сої визначали за 

ацетилен–етиленовим методом [139]; 

- облік урожаю проводили методом прямого комбайнування з кожного 

варіанта;  

- вміст жиру та білка у зерні сої та відповідність їх ДСТУ 4964:2008 [90] 

визначали за методом інфрачервоної спектрометрії на інфрачервоному 

аналізаторі NІP Scаnner 4250 з комп’ютерним забезпеченням АDІ DM 

3114;  

Т
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- економічну оцінку проводили розрахунковим методом із використанням 

технологічних карт вирощування сої; 

- біоенергетичний аналіз здійснювали за методикою Медведовського О. К. 

та Іваненка П. І. (1988) [148]; 

- дисперсійний та кореляційний аналізи і статистичну оцінку середніх 

показників проводили за методикою Б. А. Доспєхова (1985) [91]; 

- отримані дані аналізували за методами математичної статистики на 

персональному комп’ютері з використанням програмного пакета 

«Stаtіstіcа–6» [49]. 

 

 

 

2.4 . Характеристика досліджуваних сортів сої  

 

ЕС Ментор. Оригінатор – Euralis Semences, Франція. Група стиглості – 

00 (ранньостиглий), тривалість вегетації 105–110 діб. Вміст білка в зерні 

42,8 %, жиру 20,5 %. Висота рослини 80–90 см. Висота прикріплення 

нижнього боба – 13,5–14,5 см. Колір боба коричневий. Насіння крупне, маса 

1000 насінин 195–215 г. Тип розвитку – детермінантний, забарвлення 

насінини і рубчика жовто-руде. Сорт стійкий до вилягання рослин та 

розтріскування бобів. Характеризується підвищеною стійкістю до ураження 

фітофторозом та білою гниллю. Сорт інтенсивного типу, високоврожайний, 

середня урожайність в господарствах 2,26–2,49 т/га, потенційна врожайність 

4,0–4,5 т/га. Призначений на кормові та продовольчі цілі, має специфічні 

характеристики для виробництва соєвих сортів Тоfu та різних напоїв. Рік 

реєстрації – 2013. Рекомендований для Полісся, Лісостепу і Степової зони 

України. 

Кассіді. Оригінатор – Semences Prograin Inc, Канада. Група стиглості – 

0 (середньоранній), тривалість вегетації 110–120 діб. Висота рослин 75–

85 см. Висота прикріплення нижнього боба – 12,5–12,9 см. Маса 1000 насінин 
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– 175–185 г. Вміст білка в зерні – 34,2 %, жиру – 23,8 %. Середня 

врожайність – 2,05 т/га, максимальна отримана – 4,56 т/га. Сорт 

характеризується високою стійкістю до хвороб, посухи, вилягання, 

обсипання; високою стійкістю до окремих видів шкідників та ряду хвороб 

(аскохітоз, переноспороз, септоріоз, бактеріоз, фузаріоз). Тип розвитку – 

детермінантний, опушення головного стебла: рудувато-коричневе. Насіння 

невеликого розміру, жовтого забарвлення. Сорт пластичний. Рік реєстрації – 

2014.  

 

 

Висновки до розділу 2. 

 

Ґрунтово-кліматичні умови місця проведення досліджень є типовими 

для умов західного Полісся та сприятливими для вирощування сортів сої.  

Схема дослідів і методика досліджень абсолютно відповідає меті та 

поставленим завданням. Застосування загальноприйнятих методик наукових 

досліджень дозволило отримати об’єктивні, вагомі та достовірні результати, 

які можна інтерпретувати в практичні поради та рекомендації 

сільськогосподарським виробникам західного Полісся, що спеціалізуються 

на виробництві зерна сої, та вирішити питання підвищення родючості 

дерново-підзолистих ґрунтів. 

Агротехніка вирощування сої в польовому досліді загальноприйнята 

для даної зони, окрім окремих елементів технології виробництва, які були 

взяті для вивчення, що, зі свого боку, дає можливість стверджувати про 

типовість створених у досліді умов для агрозони. 
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РОЗДІЛ 3. 

РІСТ ТА РОЗВИТОК СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, ІНОКУЛЯЦІЇ ТА 

ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ 

 

3.1. Густота стояння та виживання рослин сої під впливом 

інокуляції та підживлення мікроелементами   

Створена задля забезпечення результативного використання 

фотосинтетичної активної радіації, густота стояння рослин є однією з 

важливих умов формування високих показників урожайності зерна сої. Без 

неї неможливий ріст та розвиток усіх сільськогосподарських культур [27].  

Тож, неабияк важливо забезпечити оптимальну кількість рослин на 

одиниці площі. Адже врожайність культури може знижуватися як за 

зріджених, так і загущених посівів. Дане явище пояснюється створенням 

недосконалої оптико-біологічної моделі посіву і, як наслідок – 

нераціональним використанням енергії ФАР. Зрідження посівів сої 

зумовлене зниженою нормою висіву. Такі посіви більше заростають 

бур’янами та неповною мірою використовують вологу і поживні речовини з 

ґрунту [4, 96, 239]. У загущених посівах рослини страждають від нестачі 

світла, поживних речовин, вологи, а отже – досить слабко розвиваються, 

даючи врожаї зі щуплим зерном [137]. Однак, слід пам’ятати: лише за умови 

посіву високоякісного та вирівняного насіння з високою схожістю та 

енергією проростання можна отримати швидкі, дружні, рівномірні за площею 

живлення сходи [15, 82].  

Відомо, що впродовж росту та розвитку рослини сої зазнають 

постійного впливу природних та антропогенних факторів. З огляду на це, їх 

чисельність поступово може знижуватися. Саме тому неоціненна роль 

виживаності рослин, як показника здатності долати несприятливі умови 

навколишнього середовища під час вегетації [16, 222]. Передусім 

виживаність трактується як відношення кількості рослин, що збереглися в 

період збирання до кількості рослин у фазі повних сходів на одиниці площі. 
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Тобто, вказує на частку рослин збережених в травостої за період від повних 

сходів до господарської стиглості. 

Упродовж вегетації рослинам сої властиві критичні періоди росту і 

розвитку. Зокрема: фаза сходів–бутонізація – перший період; другий 

охоплює фазу цвітіння–утворення бобів, третій припадає на формування 

насіння та період достигання сої. Така особливість зумовлює забезпечення 

сої елементами живлення на вищезазначених етапах розвитку рослин.  

Позакореневе підживлення є додатковим джерелом постачання 

елементів живлення сої та формування стабільного посіву. У процесі 

проведених досліджень було виявлено вищий відсоток польової схожості 

рослин у сорту ЕС Ментор, що пов’язано, на нашу думку, з вищою масою 

1000 насінин (195–215 г), порівняно з сортом Кассіді. Так, на момент повних 

сходів густота стояння рослин сої сорту ЕС Ментор становила на рівні 55,4-

56,6 шт./м2, сорту Кассіді – 52,8-52,9 шт./м2 залежно від інокуляції (табл. 3.1).  

Оскільки позакореневі підживлення комплексними хелатними 

мікродобривами Вуксал Ойлсід і Квантум-Олійні здійснювали на початку, в 

повне цвітіння (ВВСН 60–66) і у фазу бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 

50–59), а також на початку формування насіння (ВВСН 71-73) на густоті 

стояння рослин сої у фазу повних сходів вони не позначались. За інокуляції 

насіння препаратом Легум Фікс зафіксовано незначний вплив на густоту 

стояння рослин сої у фазу повних сходів. Різниця в кількості рослин на 

одиницю площі на ділянках з інокуляцією насіння та без її проведення у 

досліджуваних сортів сої ЕС Ментор та Кассіді не перевищувала 0,5-2,0 %.  

За результатами проведених експериментів встановлено, що густота 

стояння рослин сої впродовж їх росту і розвитку зазнавала певних змін, 

залежно від інокуляції насіння та внесення позакореневих підживлень. 

Зважаючи на схему застосування останніх на посівах сої, дещо різнилася 

кількість рослин, які залишились на момент збирання врожаю. Так, у варіанті 

без підживлень та інокуляції перед збиранням сої сорту ЕС Ментор 
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зафіксовано 49,2 шт./м2, разом з цим виживаність рослин становила 88,8 %, 

сорту Кассіді – 46,2 шт./м2 та 87,5 % відповідно. 

Таблиця 3.1 

Густота стояння та виживання рослин сортів сої залежно від 

підживлення 

 та передпосівної інокуляції насіння (середнє за 20017–2019 рр.) 

Сорт 

Варіант 

підживлення  

  

Фаза росту рослин 

повні сходи повна стиглість 

к-сть 

рослин 

шт./м2 

% від 

норми 

висіву 

к-сть 

рослин 

шт./м2 

% від 

норми 

висіву 

% від 

сходів 

*проведення передпосівної інокуляції 

б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і 

Е
С

 М
ен

то
р

 

Без 

підживлення 

(контроль) 

55,4 56,4 92,3 94,0 49,2 50,6 82,0 84,3 88,8 89,8 

Квантум-

Олійні 55,7 56,5 92,8 94,2 50,3 52,2 83,8 87,0 90,3 92,4 

Вуксал 

Ойлсід 55,7 56,6 92,8 94,3 51,4 53,4 85,7 89,0 92,2 94,3 

К
ас

сі
д

і 

Без 

підживлення 

(контроль) 

52,8 52,7 88,0 87,8 46,2 46,5 77,0 77,5 87,5 88,2 

Квантум-

Олійні 52,7 52,9 87,8 88,2 47,2 48,2 78,7 80,3 89,5 91,1 

Вуксал 

Ойлсід 52,9 52,8 88,2 88,0 48,2 49,1 80,3 81,8 91,2 92,9 

НІР 05 0,3 0,2 0,4 0,2 1,1 1,3 1,6 2,3 1,7 1,9 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 

 

Густота стояння рослин на цьому ж варіанті досліду за інокуляції 

насіння на момент перед збиранням була на рівні 50,6 та 46,5 шт./м2, 

виживаність – 89,8 та 88,2 % відповідно. Завдяки застосуванню мікродобрива 

Квантум-Олійні у фазу бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50–59) і на 

початку формування насіння (ВВСН 71-73), було забезпечено краще 

збереження рослин сої, порівняно з контрольним варіантом (без 

підживлення), і цей показник був на рівні 50,3 шт./м2 у сорту ЕС Ментор та 
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47,2 шт./м2 у сорту Кассіді на момент збирання культури. А виживаність сої 

на даному варіанті досліду становила 90,3 та 89,5 % відповідно. Вищими 

показниками виживаності рослин сої сортів ЕС Ментор та Кассіді 

характеризувався варіант із дворазовим (на початку та в повне цвітіння, 

ВВСН 60–66) внесенням мікродобрива Вуксал Ойлсід. За такої умови 

чисельність рослин сорту сої ЕС Ментор на період збирання була на рівні 

51,4 шт./м2, а виживаність рослин на варіанті складала – 92,2 %, сорту Кассіді 

– 48,2 шт./м2 та 91,2 %.  

Методом поєднання на агрофітоценозах сої позакореневого 

підживлення комплексними хелатними мікродобривами Вуксал Ойлсід і 

Квантум-Олійні та інокуляції насіння Легум Фікс було забезпечено 

формування вищої густоти стояння рослин: в межах 52,2 та 53,4 шт./м2 

рослин у сорту ЕС Ментор і 48,2 та 49,1 шт./м2 рослин у сорту Кассіді на 

період збирання врожаю, при цьому показник виживаності становив – 92,4 та 

94,3 у сорту ЕС Ментор і 91,1 та 92,9 % у сорту Кассіді (додаток Ж). 

Так, внаслідок досліджень було встановлено, що позакореневі 

підживлення, як один із елементів технології, впливали на формування 

виживаності агрофітоценозу сортів сої ЕС Ментор та Кассіді. Відповідно до 

контрольного варіанту, виживаність рослин за дворазового застосування 

мікродобрив підвищилась на 1,5-3,7 %, а за додаткової інокуляції насіння 

бактеріальним препаратом – на 2,4-4,5 %. Отже, задля збільшення 

врожайності сої, зокрема підвищення виживаності посіву та збереження 

густоти стояння рослин, необхідно розуміти фізіологічні потреби культури, 

раціонально та обґрунтовано застосовувати бактеріальні препарати й 

позакореневі підживлення ефективними макро-, мікроелементами та 

біологічно активними речовинами. 

3.2. Тривалість міжфазних періодів сої під впливом інокуляції та 

підживлення мікроелементами   

Завдяки росту та розвитку рослин відображається сукупність процесів 

взаємодії організмів з різноманітними чинниками зовнішнього світу. Саме 
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тому упродовж вивчення формування врожаю культурних рослин проблема 

росту та розвитку, а також умов життя – чи не найголовніша в агрономічній 

науці. І застосовування технологічних прийомів, як інструментів впливу на 

вищезазначені процеси, є надзвичайно важливим в агробіоценозах [20, 97, 

105]. 

У перший період онтогенезу рослин сої молодий паросток, який 

розвивається, живиться завдяки пластичним речовинам насінини. Згодом, 

після появи сім’ядолей на поверхні ґрунту, рослина починає засвоювати 

вуглекислоту повітря та поживні речовини з ґрунту. Задля забезпечення 

високих врожаїв сої рекомендовано створити сприятливі умови для росту і 

розвитку рослин даної культури, а надто – в перші 40 діб вегетації. Щодо 

цвітіння рослин сої, то у дуже ранньостиглих генотипів зазвичай починається 

на 36–42 добу, тимчасом як у пізньостиглих – на 55−57 [55].  

Упродовж проведених нами досліджень встановлено, що на ділянках 

досліду, де у фазу бутонізації (перед цвітінням, ВВСН 50–59) вносили в 

підживлення хелатне комплексне мікродобриво Квантум-Олійні початок 

цвітіння рослин сої досліджуваних сортів ЕС Ментор та Кассіді зафіксовано 

на 3-4 доби раніше, ніж на контрольних ділянках досліду та тих, де вносили 

Вуксал Ойлсід. Так, початок цвітіння рослин сої сорту ЕС Ментор на 

варіантах контролю та Вуксал Ойлсід спостерігався на 44 добу, за 

підживлення Квантум-Олійні – на 41 добу, сорту Кассіді – на 47 та 43 добу 

відповідно (табл. 3.2). Подальше проходження фаз росту рослин сої сорту ЕС 

Ментор та Кассіді на варіанті досліду з підживленням Квантум-Олійні 

відносно контролю подовжувалося на 2-4 доби.  

На контрольних варіантах досліду (без підживлення та інокуляції 

насіння) початок цвітіння рослин сої сорту ЕС Ментор зафіксовано через 44 

доби після фази повних сходів, сорту Кассіді – через 47 діб відповідно. За 

інокуляції Легум Фікс початок цвітіння відзначено пізніше на 2–3 доби. 

Зокрема, у сорту ЕС Ментор цвітіння настало через 46 діб після фази повних 

сходів, у сорту Кадіссі – через 50 діб. Фаза повного наливу насіння на цих же 



89 

 

варіантах без внесення добрив та застосування інокуляції зафіксована 

відповідно через 87 та 101 добу. На варіантах з інокуляцією насіння сої 

Легум Фікс у сортів ЕС Ментор та Кассіді вищезазначена фаза спостерігалась 

через 89 та 103 доби відповідно, що на 2 доби довше, порівняно з варіантами 

без інокуляції насіння.  

Таблиця 3.2 

Тривалість міжфазних періодів сої залежно від підживлення та 

передпосівної інокуляції насіння, діб (середнє за 2017–2019 рр.) 

Сорт 

Варіант 

підживлення 

 

Тривалість від фази повних сходів до 

початку 

цвітіння 

кінця 

цвітіння 

повного 

наливання 

насіння 

повної 

стиглості 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Е
С

 М
ен

то
р

 

Без 

підживлення 

(контроль) 

44 46 71 75 84 89 105 109 

Квантум-

Олійні 41 42 73 78 87 90 108 111 

Вуксал 

Ойлсід 
44 46 78 79 87 91 111 113 

К
ас

сі
д

і 

Без 

підживлення 

(контроль) 

47 50 78 80 100 103 120 122 

Квантум-

Олійні 43 46 79 82 102 105 121 124 

Вуксал 

Ойлсід 
47 50 81 85 104 107 123 125 

НІР0,5 1,08 2,15 1,27 2,04 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 

 

Зокрема, завдяки внесенню в підживлення хелатного мікродобрива 

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

витрати 2,0 л/га, подовжувалася тривалість фаз росту у всіх досліджуваних 

сортів сої, порівняно з контрольним варіантом. На початку вегетації різниця 

була меншою і становила 3−4 доби. Причому, на варіантах із проведенням 

підживлення хелатним мікродобривом Вуксал Ойлсід та інокуляцією насіння 
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Легум зафіксовано подовження фаз росту на 5−7 діб. Так, кінець цвітіння 

рослин сої у сортів ЕС Ментор та Кассіді на ділянках досліду, де вносили 

Вуксал Ойлсід та проводили інокуляцію Легум Фікс, відзначено на 79 та 

85 добу проти 75 та 80 діб на контролі, фазу повного наливання – на 91 та 

107 добу проти 89 та 103 діб відповідно. 

Гідротермічні умови року проведення досліджень та особливості сорту 

значно впливали на подовженість періодів росту на початку вегетації. 

Варіанти без та з інокуляцією насіння препаратом Легум Фікс за тривалістю 

міжфазних періодів значно не відрізнялися до вищезазначеного періоду. Вже 

на початку цвітіння вона позначалась на тривалості міжфазних періодів сої. 

На ділянках досліду із застосуванням інокуляції насіння Легум Фікс настання 

основних фаз росту рослин досліджуваних сортів сої зафіксовано на 2-4 доби 

пізніше, ніж на ділянках без її дії. 

Нами було зафіксовано різницю в тривалості міжфазних періодів під 

впливом гідротермічних умов кожного року окремо (додаток Г). Зокрема, у 

2019 році тривалість міжфазних періодів відповідала або була наближеною 

до біологічних особливостей даних сортів та варіювала залежно від 

підживлення хелатними комплексними мікродобривами, а також проведення 

інокуляції насіння. У 2018 році тривалість міжфазних періодів значно 

подовжилась завдяки високим температурам й частим опадам у червні та 

липні. У сортів ЕС Ментор та Кассіді фаза повної стиглості наступила 

відповідно через 113-121 та 125-132 діб залежно від варіантів досліду, які 

вивчалися. Різниця між варіантами із проведенням інокуляції та без неї 

складала 3−5 діб. За проведення підживлення посівів сої хелатними 

мікродобривами Вуксал Ойлсід на початку та в період повного цвітіння 

(ВВСН 60–66) з нормою витрати 2,0 л/га та Квантум-Олійні – у фазу 

бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50–59) та на початку формування 

насіння (ВВСН 71-73), настання фаз в даному році відбувалось на 3-9 діб 

пізніше.  
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У 2017 році вегетація рослин сої відбулася швидше, тож тривалість фаз 

росту була коротшою за роки проведення досліджень. З огляду на 

екстремально спекотні погодні умови вегетаційного періоду даного року, 

міжфазні періоди тривали на 4–12 діб менше, аніж в 2019, а особливо – за 

дощового 2018 року. У сорту сої ЕС Ментор фаза повної стиглості зерна на 

контрольних варіантах досліду без інокуляції спостерігалась на 100 добу, з 

інокуляцією насіння Легум Фікс – на 102 добу після повних сходів. У сорту 

Кассіді на варіантах досліду повну стиглість зафіксовано на 115 та 117 добу. 

На варіантах досліду з внесенням Вуксал Ойлсід, Квантум-Олійні та без 

інокуляції повна стиглість зерна відзначена у сорту ЕС Ментор на 102 і 106, у 

сорту Кассіді – на 116 і 118 добу. На цих ділянках досліду і за інокуляції 

насіння препаратом Легум Фікс повна стиглість зерна відмічена у сорту 

ЕС  Ментор на 105 і 108, у сорту Кассіді – на 120 добу.  

Отже, тривалість міжфазних періодів в онтогенезі сої та їх 

співвідношення різнились між собою, зважаючи на дію погодних умов 

вегетаційного року та рівень забезпеченості елементами живлення в основні 

фази росту. Різниця по роках за настанням фаз складала до 15 діб залежно від 

сорту та досліджуваних чинників, підживлення посівів  хелатними 

комплексними мікродобривами. Внесення 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) подовжувало настання фаз розвитку до 12 діб та 

сортових особливостей. Різниця в настанні фаз розвитку, залежно від 

досліджуваних чинників, між ранньостиглим сортом ЕС Ментор та 

середньораннім Кассіді складала до 14 діб.  

 

3.3. Вегетація сої під впливом інокуляції та підживлення 

мікроелементами   

Упродовж вирощування сої тривалість вегетаційного періоду має 

надважливе значення, адже ріст, розвиток та формування врожаю цієї 
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культури може відбуватися від 90 до 150 діб. Зауважимо, що подовження 

тривалості вегетації зазвичай негативно позначається на розвитку рослин 

даної культури. До того ж, існує градація розподілу вегетаційного періоду 

сої: ультраранні – 90–100 діб, ранньостиглі – 105–110 діб, середньоранні – 

112–120 діб, середньостиглі – 120–130 та пізньостиглі – більше 135 діб. Cума 

активних температур повітря (> 10 ˚С) повинна становити для групи 

ранньостиглих сортів – 1800–2000 ˚С; середньоранніх – 2000–2600 ˚С; 

середньостиглих – 2600–2850 ˚С та середньопізніх – 2850–3200˚С. Сумарна 

кількість сонячної радіації за вегетативний період має складати 2700–

3200 МДж/м2, фотосинтетично активної радіації – 1200–1500 МДж/га, а 

гідротермічний коефіцієнт – 0,80–1,7 [20, 23, 127]. 

Процес формування квіток, тривалість цвітіння, а також запліднення і 

формування бобів – все це неможливе без дії кліматичних чинників. 

Найоптимальніші умови для запліднення спостерігаються за температури 

повітря 20-27 ºС і вологості 45-60 %. Щодо тривалості періодів сходи-

цвітіння і цвітіння-дозрівання, то у сої вона майже однакова, однак з деякими 

коливаннями. Початок цвітіння у дуже ранньостиглих генотипів починається 

на 28–30 добу, у пізньостиглих – на 55-57 [145]. У дану фазу та на початку 

наливання бобів надземна маса сої починає розвиватись інтенсивніше, 

накопичуючи ще 30 % сухої речовини. Однак, за умови дощової та 

прохолодної погоди гальмуватиметься цвітіння, зумовлюючи обпадання 

бутонів і стерильність квіток [21, 22, 35, 177]. Незважаючи на те, що ріст 

рослин після кінця цвітіння майже припиняється, накопичення сухої 

речовини триває до повної стиглості насіння – за даний період її додається 

ще до 40 %.  

Шляхом проведених у західному Поліссі досліджень нами встановлено, 

що середня за роки проведення досліджень тривалість вегетаційного періоду 

залежала від генетичних особливостей сортів, екологічних умов регіону та 

елементів технології вирощування: підживлення посівів хелатними 
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мікродобривами, інокуляції насіння Легум Фікс [138]. У ранньостиглих 

сортів ЕС Ментор та Кассіді варіювала від 105 до 125 діб (табл. 3.3).  

 

Таблиця 3.3 

Тривалість вегетаційного періоду сортів сої залежно від підживлення та 

передпосівної інокуляції насіння, діб 

Сорт 
Варіант 

підживлення 

Рік Середнє за 

2017–2019 рр. 2017 2018 2019 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Е
С

 М
ен

то
р

 

Без 

підживлення 

(контроль) 

100 102 113 118 103 106 105 109 

Квантум-

Олійні 
102 105 116 119 105 108 108 111 

Вуксал 

Ойлсід 
106 108 117 121 110 111 111 113 

К
ас

сі
д

і 

Без 

підживлення 

(контроль) 

115 117 125 128 120 121 120 122 

Квантум-

Олійні 
116 120 127 129 120 122 121 124 

Вуксал 

Ойлсід 
118 120 130 132 122 124 123 125 

НІР 0,5  – 1,8 чинник А – 1,3 чинник Б – 0,9 чинник В – 0,5 
              *Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 

 

Найдовший період вегетації ранньостиглих сортів сої зафіксовано у 

найбільш вологому 2018 році: завдяки значній вологості зернової маси та 

зливним опадам наприкінці місяця збирали врожай сої в першій декаді 

жовтня. Значні дощі у червні та липні (106,1 та 224,4 мм опадів відповідно) 

негативно позначились на запиленні-заплідненні та формуванні більшої 

кількості генеративних органів культури. Перевищення коефіцієнта 

суттєвості відхилень кількості опадів у липні 2018 року (а саме – 2,0) 

вказувало на екстремальні умови. Загалом, вегетація рослин досліджуваних 
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сортів сої подовжилася на тиждень відносно середнього за три роки 

показника.  

У найсухішому за роки досліджень 2017 році задля досягнення повної 

стиглості сорту ЕС Ментор знадобилося, залежно від підживлення та 

інокуляції насіння препаратом Легум Фікс, від 100 до 108 діб, сорту Кассіді – 

від 115 до 120 діб. У найбільш сприятливому для формування врожайності 

сої 2018 році вегетація досліджуваних сортів була середньою і варіювала, 

залежно від досліджуваних чинників, у сорту ЕС Ментор в межах 113-

121 діб, у сорту Кассіді – 125-132 діб. Ранньостиглий (00) сорт ЕС Ментор 

загалом за роки проведення досліджень достигав раніше, його період 

вегетації був на 12–15 діб коротший, ніж у середньоранньостиглого (0) сорту 

Кассіді. 

Період вегетації сортів сої в середньому за роки досліджень на 

варіантах із інокуляцією насіння, порівняно з варіантами без її застосування 

на різному фоні удобрення, був довшим на 3−5 діб. На варіантах досліду без 

інокуляції насіння Легум Фікс тривалість вегетації у сорту ЕС Ментор 

варіювала в межах 105-111 діб залежно від підживлення, у сорту Кассіді – 

120-123 доби відповідно. За інокуляції насіння препаратом Легум Фікс − 

подовжувалася до 109-113 діб у сорту ЕС Ментор, і до 122-125 діб у сорту 

Кассіді.  

Отже, за проведення підживлення посівів хелатними мікродобривами 

тривалість вегетації сортів сої подовжувалася завдяки наростанню більшої 

біомаси рослин та збільшенню їх габітусу. Водночас, здійснюючи 

підживлення препаратами Вуксал Ойлсід та Квантум-Олійні відзначено 

триваліше, аніж на ділянках досліду без підживлення, активне 

функціонування асимілюючої поверхні посівів сої. Так, в середньому за роки 

проведення досліджень внесення хелатного мікродобрива Квантум-Олійні 

подовжувало тривалість вегетації сорту сої ЕС Ментор на 2-3 доби залежно 

від інокуляції насіння, а сорту Кассіді на 1-2 доби. Підживлення іншим 
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хелатним мікродобривом – Вуксал Ойлсід – подовжувало вегетацію сої на 4-

6 діб у сорту ЕС Ментор та на 2-3 доби у сорту Кассіді.  

 

3.4. Висота рослин сої під впливом інокуляції та підживлення 

мікроелементами   

Висота рослин сої є вагомим чинником, який впливає на її 

продуктивність. Зважаючи на динаміку цього показника впродовж вегетації, 

можна стверджувати про те, як складалися умови росту і розвитку рослин в 

онтогенезі. Детально проаналізувавши темпи росту стебла, є можливість 

з’ясувати найефективніші умови для формування високопродуктивних 

агрофітоценозів сої [94]. З огляду на те, що дана ознака в онтогенезі рослин 

зазнає неабияких змін, вивчення темпів росту і розвитку рослин сої дозволяє 

встановити найважливіші залежності процесу формування високої 

продуктивності цієї культури [27, 34, 118, 222].  

Так, було виявлено, що в середньому за роки проведених нами 

досліджень, залежно від внесення позакореневих підживлень та з 

подовженням подальших фенологічних фаз культури, висота рослин 

досліджуваних сортів сої дещо зростала. Це спостерігалось за внесення в 

підживлення хелатних комплексних мікродобрив Вуксал Ойлсід на початку 

та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) з нормою витрати 2,0 л/га та Квантум-

Олійні – у фазу бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50–59) та на початку 

формування насіння (ВВСН 71-73), незалежно від інокуляції насіння 

(рис. 3.1).  

Рослини сої сортів ЕС Ментор та Кассіді на ділянках досліду, де в 

підживлення вносили Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння 

(ВВСН  60–66) з нормою витрати 2,0 л/га, завдяки активному лінійному росту 

та утворенню бічних стебел (гілкування) характеризувалися більшою 

довжиною центрального стебла, аніж рослини сої з ділянок без підживлення 

та з внесенням Квантум-Олійні. 
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Рис. 3.1. Висота рослин сої сортів ЕС Ментор та Кассіді залежно від 

підживлення та передпосівної інокуляції, см (середнє за 2017−2019 рр.) 

Максимальну висоту рослин сої зафіксовано у фазу повного наливання 

насіння. На ділянках контролю висота рослин сої сорту ЕС Ментор становила 

87,0 та 90,1 залежно від інокуляції, на ділянках з внесенням Квантум-Олійні 

– 89,1 та 93,6 см, з внесенням Вуксал Ойлсід – 91,3 та 96,7 см відповідно.  
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У сорту Кассіді відповідні значення складали 77,2 та 79,3 см на варіанті 

контролю, 81,5 і 85,9 та 82,1 і 87,7 см за внесення Квантум-Олійні та Вуксал 

Ойлсід відповідно. У фазу повної стиглості насіння спостерігалось незначне 

зниження висоти рослин досліджуваних сортів сої через втрату вологи та 

висихання центрального стебла. 

За роки проведення досліджень виявлено, що сорту ЕС Ментор 

властиве більш інтенсивне наростання вегетативної маси та швидкий темп 

збільшення висоти рослин, порівняно з сортом Кассіді. Починаючи з фази 

початку цвітіння, різниця між варіантами з внесенням добрив у підживлення 

збільшувалася. Зокрема, у сорту ЕС Ментор на початку цвітіння рослин 

різниця у висоті рослин на варіантах досліду без та з інокуляцією насіння, 

залежно від варіанту підживлення, варіювала в межах 41,7-48,9 см, у сорту 

Кассіді 37,3-44,5 см відповідно. У середньому за роки проведення досліджень 

у фазу повної стиглості даний показник, залежно від варіанту підживлення та 

інокуляції насіння Легум Фікс, зростав у вищезазначеного сорту від 86,1 до 

93,6 см, тимчасом як у сорту Кассіді він варіював від 76,3 до 85,1 см 

відповідно. 

Відзначено, що різниця у висоті рослин на варіантах із інокуляцією 

Легум Фікс становила 1-6 см, порівняно з варіантами без її застосування. 

Найсприятливішими та найбільш характерними для цієї культури були 

співвідношення температури повітря й надходження опадів у 2018 та 

2019  роках, де за таких умов темпи росту досліджуваних сортів сої повністю 

відповідали генетичним особливостям цих сортів. У 2017 році через 

недостатнє вологозабезпечення упродовж всієї вегетації сої висота рослин 

була значно нижчою приблизно на 15−20 % (залежно від фази розвитку), 

аніж характерна ознака для кожного досліджуваного сорту за загальною 

ботанічною характеристикою сортів.  

Результати досліджень дали нам змогу стверджувати, що на висоту 

рослин сої впливали кілька чинників, але насамперед це гідротермічні умови 

вегетаційного періоду (додаток Д). Так, не менш ефективними є генетичні 
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особливості сорту та підживлення хелатними комплексними 

мікродобривами. Адже внесення Вуксал Ойлсід на початку та в повне 

цвітіння (ВВСН 60–66) з нормою витрати 2,0 л/га та Квантум-Олійні – у фазу 

бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50–59) та на початку формування 

насіння (ВВСН 71-73) сприяло збільшенню висоти на 4-9 см, порівняно з 

контрольними варіантами). Також результативним було проведення 

інокуляції насіння препаратом Легум Фікс (залежно від варіанту 

підживлення на 1–6 см). 

 

3.5. Фотосинтетична продуктивність посівів сої під впливом 

інокуляції та підживлення мікроелементами   

 

3.5.1. Площа листкової поверхні посівів сої  

Формування площі листкової поверхні – це основа, завдяки якій 

методом фотосинтетичної діяльності утворюється врожай польових культур, 

зокрема сої. Високих показників урожайності можна досягти за умови 

збільшення продуктивності фотосинтезу посівів сої, тобто кількості 

синтезованої органічної речовини на одиницю площі листкової поверхні за 

добу. Поза тим, необхідно формувати посіви з найбільш розвиненим 

листковим апаратом – високоінтенсивним та продуктивним упродовж всіх 

фаз росту і розвитку рослин. І головне, аби він тривалий час (максимально) 

перебував в активному стані на початку та наприкінці вегетаційного періоду 

[56, 115]. 

Листкова поверхня вловлює сонячну енергію, синтезуючи органічні 

сполуки, які йдуть на формування нових органів рослин  і врожаю. Згідно з 

результатами досліджень, проведених в Лісостепу України відомо, що 

оптимальна площа листкової поверхні для сої повинна становити 40–50 

тис. м2/га. У випадку меншої площі листкової поверхні оптико–біологічна 

структура посіву не оптимізована, а отже ФАР використовується 

нераціонально. На думку інших дослідників [33], оптимальний листковий 
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індекс у рослин варіює: від 2 до 7 м2/м2. Водночас, більша площа листкової 

поверхні є небажаною, оскільки внаслідок взаємозатінення значна частина 

листків у нижньому ярусі обпадає, а решта – діє неефективно [84, 153]. В 

науковій літературі відсутні дані щодо оптимальної площі листкової 

поверхні для отримання максимального врожаю насіння сої в умовах 

західного Полісся на дерново–підзолистих ґрунтах.  

Насамперед варто відзначити сортову специфіку у прояві ознаки 

листкової поверхні. Нами було виявлено, що в середньому за роки 

проведення досліджень більшу площу листкової поверхні формував 

ранньостиглий сорт сої ЕС Ментор, що може бути зумовлено більшим 

габітусом рослин в процесі онтогенезу. Так, в сорту ЕС Ментор, залежно від 

варіанту досліду та періоду росту рослин, площа листкової поверхні 

варіювала в межах 21,5–45,7 тис. м2/га, тоді як у сорту Кассіді була в межах 

19,8–44,7 тис. м2/га. Площа листкової поверхні у сорту сої ЕС Ментор у всіх 

фазах росту і розвитку була на 0,2–4,1 тис. м2/га більшою, порівняно з сортом 

Кассіді.  

На варіанті з інокуляцією насіння Легум Фікс та за двократного 

внесення хелатних мікродобрив Вуксал Ойлсід на початку та в повне 

цвітіння (ВВСН 60–66) площа листкової поверхні сорту ЕС Ментор у фазі 

цвітіння становила 45,7 тис. м2/га, при 45,1 тис. м2/га – у варіанті без 

інокуляції та за такого ж удобрення, порівняно з абсолютним контролем – 

43,4  тис. м2/га. Дещо нижчий показник відзначено у сорту Кассіді, що у 

таких же варіантах досліду становив – 44,7 тис. м2/га (інокуляція, Вуксал 

Ойлсід, фаза цвітіння) та 43,9 тис. м2/га (без інокуляції, Вуксал Ойлсід, фаза 

цвітіння), що на 3,4 та 0,5 тис. м2/га вище, порівняно з абсолютним 

контролем (табл. 3.4). 

Упродовж вегетаційного періоду наростання площі листкової поверхні 

відбувалося неоднаково. В початкові фази росту і розвитку даний процес 

тривав досить повільно. Однак, починаючи з фази бутонізації швидко 

наростав, набуваючи максимуму в фазі цвітіння. Незначно зменшувалася 
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листкова поверхня лише у фазу наливу насіння, зважаючи на 

вологозабезпеченість рослин.  

Таблиця 3.4 

Динаміка площі листкової поверхні рослин сої залежно від підживлення 

та інокуляції, тис.м2/га, (середнє за 2017–2019 рр.) 

Варіант 

підживлення 
Сорт 

Фази росту та розвитку 

бутонізація  цвітіння  налив насіння 

Без інокуляції 

Без підживлення 

(контроль) 

ЕС Ментор 21,5 43,4 39,6 

Кассіді 19,9 41,3 38,0 

Квантум-Олійні 
ЕС Ментор 24,2 44,7 41,2 

Кассіді 21,7 43,6 39,0 

Вуксал Ойлсід 
ЕС Ментор 21,5 45,1 40,8 

Кассіді 19,8 43,9 39,4 

Інокуляція насіння 

Без підживлення 

(контроль) 

ЕС Ментор 22,1 43,8 41,3 

Кассіді 20,0 41,7 39,4 

Квантум-Олійні 
ЕС Ментор 24,8 45,3 41,7 

Кассіді 22,8 44,2 41,3 

Вуксал Ойлсід 
ЕС Ментор 22,4 45,7 43,2 

Кассіді 20,9 44,7 41,6 

НІР 0,5 0,7 1,1 0,9 

 

У фазі наливу бобів спостерігали відмирання листків нижнього ярусу, 

що зумовлювало деяке зменшення площі листкового апарату рослин. Нестача 

вологи спричиняє призупинення ростових процесів рослин та, як наслідок – 

послаблення їх фотосинтетичної діяльності. За таких умов у рослин швидше 

настають і протікають основні фази розвитку, скорочується загальна 

тривалість вегетаційного періоду. Водночас, шляхом підживлення посівів 

хелатними мікродобривами у всі періоди визначення площа листкової 

поверхні сої істотно зростала, з покращеними умовами живлення. Так, якщо 

у фазу бутонізації в рослин сої сорту ЕС Ментор на варіанті досліду без 

підживлення та інокуляції в середньому за три роки досліджень вона склала 

21,5 тис. м2/га, а сорту Кассіді 19,9 тис. м2/га, то за вирощування на ділянках 
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із підживленням Квантум-Олійні зростала відповідно до 24,2 та 

21,7 тис.  м2/га.  

Більш інформативною задля порівняння впливу підживлення 

хелатними мікродобривами на формування листкової площі посівами сої 

була фаза цвітіння. Виявлено, що за використання для підживлення 

хелатного мікродобрива Вуксал Ойлсід, яке вносили на початку та в повне 

цвітіння, площа листя посівів сої була вищою й на варіантах досліду без 

інокуляції досягала 45,1 тис. м2/га в сорту ЕС Ментор та 43,9 тис. м2/га в 

сорту Кассіді. Підживлення сої мікродобривом Квантум-Олійні (без 

інокуляції) забезпечило формування асиміляційної поверхні сортів ЕС 

Ментор та Кассіді на рівні 44,7  та 43,6 тис. м2/га.  

Досить ефективною у підвищенні асиміляційної поверхні посівів сої за 

вирощування на дерново-підзолистих ґрунтах західного Полісся виявилася 

інокуляція насіння сої Легум Фікс. На варіантах досліду з її застосуванням 

площа листя сої збільшувалася, залежно від фази росту та підживлення 

посівів, на 0,4-2,4 тис. м2/га в сорту ЕС Ментор та 0,4-2,3 тис. м2/га в сорту 

Кассіді. Встановлено, що найбільша різниця між показниками площі листя 

сої на варіантах досліду з інокуляцією та без неї була у фазу наливу насіння, 

що сприяло формуванню вищої продуктивності. Максимальних значень – 

45,7 та 44,7 тис. м2/га асиміляційна поверхня рослин обох сортів сої досягла у 

фазу цвітіння на варіанті підживлення хелатним мікродобривом Вуксал 

Ойлсід та за інокуляції насіння препаратом Легум Фікс.   

 

3.5.2. Фотосинтетичний потенціал рослин сої    

Задля прогнозування врожайності сої особливу увагу необхідно надати 

забезпеченню умов підвищення коефіцієнта використання ФАР посівами та 

інтенсифікації темпів наростання сухої речовини. Важливо, аби посівам сої 

була притаманна власна оптико–біологічна структура, певна асиміляційна 

поверхня листків, здатних тривалий час виконувати свої функції, формуючи 

відповідний фотосинтетичний потенціал [18, 57, 59, 110]. 
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Адже, від інтенсивності процесу фотосинтезу залежить повнота 

реалізації потенціалу продуктивності сортів сільськогосподарських культур, 

зокрема сої. 

Вивчаючи результати досліджень, слід зауважити, що формуванню 

фотосинтетичного потенціалу властива неоднакова інтенсивність упродовж 

вегетаційного періоду. На початкових фазах росту і розвитку (міжфазний 

період сходи – бутонізація) цей процес тривав повільно: рослини формували 

показники фотосинтетичного потенціалу на рівні 0,414-0,431 млн м2*діб/га. 

Ми встановили, що в середньому за роки досліджень, у період вегетації 

сортів сої фотосинтетичний потенціал поступово зростав і сягнув 

максимальних значень від фази кінець цвітіння до повного наливання 

насіння, а починаючи від фази фізіологічної зрілості насіння поступово 

зменшувався через явище самодесикації в сої.   

Відзначено, що сорт сої ЕС Ментор характеризувався вищою 

інтенсивністю фотосинтетичного потенціалу, порівняно з сортом Кассіді. 

Так, на контрольних варіантах досліду (без підживлення) та без інокуляції в 

період бутонізації–цвітіння фотосинтетичний потенціал у сорту ЕС Ментор 

становив – 1,402 млн м2*діб/га, у сорту Кассіді – 1,371 млн м2*діб/га (табл. 

3.5). Упродовж періоду кінець цвітіння – повний налив насіння на цьому ж 

варіанті досліду фотосинтетичний потенціал у сорту Кассіді був нижчим і 

складав 2,293 млн м2*діб/га, ніж у сорту ЕС Ментор, з більшою висотою 

рослин і площею листкової поверхні – 2,390 млн м2*діб/га.  

Результати наших спостережень узгоджуються з твердженням                     

науковців. Справді, саме упродовж фази кінець цвітіння – наливу бобів 

культури сої спостерігався «пік» формування фотосинтетичного потенціалу 

посівів [133]. Максимального фотосинтетичного потенціалу посівів сої в 

наших дослідженнях було досягнуто в період цвітіння – повний налив 

насіння, а також на ділянках досліду, де сою вирощували із застосуванням 

інокуляції насіння та підживленням посівів хелатним мікродобривом Вуксал 
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Ойлсід. У ранньостиглих сортів cої ЕС Ментор та Кассіді він досягав 2,450 та 

2,445 млн м2*діб/га.  

 

Таблиця 3.5  

Динаміка фотосинтетичного потенціалу рослин сої від підживлення та 

інокуляції, млн м2 *діб/га (середнє за 2017–2019 рр.) 

Варіант 

підживлення 
Сорт 

Періоди росту та розвитку 

сходи -

бутонізація  

бутонізація-

цвітіння  

цвітіння –

повний налив 

насіння 

Без інокуляції 

Без підживлення 

(контроль) 

ЕС Ментор 0,426 1,402 2,390 

Кассіді 0,422 1,371 2,293 

Квантум-Олійні 
ЕС Ментор 0,438 1,415 2,402 

Кассіді 0,414 1,383 2,305 

Вуксал Ойлсід 
ЕС Ментор 0,425 1,427 2,417 

Кассіді 0,420 1,395 2,317 

Інокуляція насіння 

Без підживлення 

(контроль) 

ЕС Ментор 0,424 1,405 2,391 

Кассіді 0,421 1,373 2,295 

Квантум-Олійні 
ЕС Ментор 0,455 1,432 2,422 

Кассіді 0,431 1,400 2,322 

Вуксал Ойлсід 
ЕС Ментор 0,427 1,480 2,450 

Кассіді 0,423 1,450 2,445 

НІР 0,5 0,011 0,023 0,014 

 

Здійснення передпосівної інокуляції насіння сої препаратом Легум 

Фікс сприяло підвищенню фотосинтетичного потенціалу посівів. Так, у 

сортів ЕС Ментор та Кассіді на варіанті без внесення підживлення посівів 

застосування інокуляції насіння підвищувало показник фотосинтетичного 

потенціалу на 0,02 млн м2*діб/га (див. табл. 3.5), залежно від міжфазного 

періоду. Методом поєднання двох технологій вирощування сої: інокуляції 

насіння та підживлення посівів хелатними мікродобривами було отримано 

максимальні показники фотосинтетичного потенціалу посіву (порівняно з 
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іншими, які вивчались у досліді). Ми вважаємо, це пов’язано з формуванням 

у таких посівах найвищих показників площі листкової поверхні. А це, зі 

свого боку, можливе після достатнього забезпечення рослин елементами 

живлення завдяки мікродобривам та активізації фізіологічних процесів у 

рослинах внаслідок інокуляції насіння. 

 

3.5.3. Вміст хлорофілу у листках рослин сої  

Однією з найвиразніших характеристик адаптації фотосинтетичного 

апарату рослин до умов довкілля є вміст пігментів, а саме – хлорофілу в 

листках рослин [18, 95, 155]. 

Мікроелементи значно впливають на кількість та інтенсивність 

фотосинтетичних пігментів. За їх нестачі зменшується наявність пігментів у 

листкових пластинках рослин, і як наслідок – знижується активність 

фотосинтетичного апарату рослин.  

Підвищення вмісту хлорофілу у листках рослин сої неабияк залежить 

від позакореневого підживлення різними дозами хелатних мікродобрив 

Квантум Олійні та Вуксал Ойлсід у найбільш критичні для росту й розвитку 

сої періоди, зокрема фазу цвітіння. Завдяки ним забезпечується утворення 

більшої листкової поверхні, оптимізується взаємообмін поживними 

речовинами між рослинами і бульбочковими бактеріями, що безпосередньо 

впливає на фіксацію і надходження азоту в рослину та синтез хлорофілу. 

Дослідженнями встановлено, що у всіх вивчених сортів сої вміст 

хлорофілу а завжди вищий, порівняно з вмістом хлорофілу в, приблизно в 3,5 

рази, незалежно від зміни досліджуваних факторів (табл. 3.6). Упродовж 

фази повного цвітіння рослин сої зафіксовано вищий вміст суми зелених 

пігментів (а+в) – досягав значення 251 мг/100 г листя у сорту ЕС Ментор та 

233 мг/100 г листя у сорту Кассіді. 
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Таблиця 3.6 

Вміст хлорофілу у листках рослин у фазі цвітіння сої залежно від 

підживлення та інокуляції насіння (середнє за 2017–2019 рр.) 
С

о
р
т 

 

Варіант 

підживлення 

Проведення інокуляції насіння 

без інокуляції  з інокуляцією  

хлорофіл, мг/100 г 

п
р

и
р

іс
т 

д
о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

, 
%

 

хлорофіл, мг/100 г 

п
р

и
р

іс
т 

д
о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

, 
 %

 

а в а+в а в а+в 

Фаза початку цвітіння 

Е
С

 

М
ен

то
р

 Без підживлень 

(контроль) 
45 16 61 0 59 22 81 33 

Квантум-Олійні 51 19 70 15 64 24 88 9 

Вуксал Ойлсід 61 22 83 36 77 28 105 30 

К
ас

сі
д

і Без підживлень 

(контроль) 
37 14 51 0 49 18 67 31 

Квантум-Олійні 48 18 66 26 54 20 74 10 

Вуксал Ойлсід 50 18 68 33 69 25 94 40 

Фаза повного цвітіння 

Е
С

 

М
ен

то
р

 Без підживлень 

(контроль) 
117 48 165 0 158 59 217 32 

Квантум-Олійні 118 57 175 6 168 62 230 6 

Вуксал Ойлсід 146 62 208 26 179 72 251 16 

К
ас

сі
д

і Без підживлень 

(контроль) 
99 47 146 0 140 55 195 34 

Квантум-Олійні 111 55 166 14 145 64 209 7 

Вуксал Ойлсід 138 57 195 34 165 68 233 19 

Фаза кінця цвітіння 

Е
С

 

М
ен

то
р

 Без підживлень 

(контроль) 
35 13 48 0 44 16 60 25 

Квантум-Олійні 41 15 56 17 46 17 63 5 

Вуксал Ойлсід 47 17 64 33 55 21 76 27 

К
ас

сі
д

і Без підживлень 

(контроль) 
21 8 29 0 25 9 34 17 

Квантум-Олійні 26 10 36 24 28 11 39 15 
Вуксал Ойлсід 31 15 46 59 36 17 53 56 

 
За теплового і холодового температурних стресів у рослин сої зростає 

вміст хлорофілу b, а співвідношення хлорофілів а/b, навпаки – зменшується, 

за даними досліджень [222]. Однак, внесення хелатних мікродобрив сприяло 

адаптації та витривалості в умовах стресу, активізуючи імунний механізм 
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рослин без жодних побічних ефектів для співвідношення хлорофілів а/b, 

водночас зменшуючи вміст хлорофілу b. 

Також завдяки внесенню у підживлення хелатного мікродобрива 

Квантум-Олійні у фазу бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50–59) та на 

початку формування насіння (ВВСН 71-73) на ділянках досліду без 

інокуляції насіння вміст хлорофілу (а+b) у листках у сортів сої ЕС Ментор та 

Кассіді підвищувався на 15 та 26 % на початку цвітіння рослин сої, на 6 та 

14 % у фазу повного цвітіння, на 17 та 24 % – наприкінці цвітіння рослин 

(див. табл. 3.6). Найефективнішим було додавання у підживлення хелатного 

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

На ділянках досліду без інокуляції насіння вміст суми хлорофілів (а+b) у 

листках у сортів сої ЕС Ментор та Кассіді підвищувався на 36 та 33 % на 

початку цвітіння рослин сої, на 26 та 34 % у фазу повного цвітіння, на 33 та 

59 % – наприкінці цвітіння рослин.  

Поза тим, внаслідок інокуляції насіння бульбочковими бактеріями 

збільшується вміст хлорофілів у надземних органах рослини-господаря, як 

зазначають дослідники [55, 100, 187]. 

Так, упродовж проведених експериментів нами було виявлено 

закономірність підвищення вмісту суми зелених пігментів (хлорофіл а+в) на 

варіантах з інокуляцією насіння Легум Фікс. У середньому за роки 

досліджень вміст суми пігментів (а+b) на початку цвітіння за інокуляції (без 

підживлення) досягав у листках рослин сорту ЕС Ментор 81 мг/100 г, Кассіді 

– 67 мг/100 г та збільшувався, порівняно з абсолютним контролем на 20 та 

16 мг/100 г або 33 та 31 % відповідно. У фазу повного цвітіння за дії 

інокуляції Легум Фікс (без підживлення) вміст суми хлорофілів (а+b) досягав 

у листках рослин сорту ЕС Ментор 217 мг/100 г, Кассіді – 195 мг/100 г проти 

165 та 146 мг/100 г на абсолютному контролі, збільшуючись відповідно на 32 

та 34 %. Оскільки концентрація хлорофілу в листках перебуває у прямо 

пропорційному зв’язку з інтенсивністю азотфіксації та залежить від 

симбіотичних властивостей бульбочкових бактерій, інокуляція позитивно 
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позначилась на досліджуваному показнику [201]. Адже у складі молекули 

хлорофілу є азот, завдяки якому бульбочкові бактерії здатні забезпечувати 

азотне живлення рослин сої [218]. Тому надзвичайно вагома роль азоту в 

синтезі хлорофілів та інших органічних молекул з порфіриновими кільцями 

[96, 195]. 

Щодо внесення комплексних мікродобрив упродовж вегетації рослин 

сої сорту ЕС Ментор, то найефективнішим було додавання Квантум-Олійні. 

У такий спосіб підвищився вміст суми хлорофілів (а+в) на початку цвітіння 

рослин до 70 мг/100 г листя без інокуляції та до 88 мг/100 г листя – за 

інокуляції насіння Легум Фікс, що на 44 % перевищує показник на 

абсолютному контролі, а також – на 18 мг/100 г суму пігментів на цьому ж 

варіанті досліду без інокуляції. У сорту сої Кассіді на варіанті досліду з 

застосуванням мікродобрива Квантум-Олійні вміст суми пігментів (а+в) 

досягав значення 66 мг/100 г листя без інокуляції та 74 мг/100 г листя – за її 

дії.  

Найінтенсивніше на варіанті досліду з внесенням Вуксал Ойлсід 

відбувався біосинтез хлорофілу в рослинах сої у фазу повного цвітіння за 

проведення передпосівної інокуляції насіння. З огляду на це, на початку 

цвітіння сума пігментів (а+в) становила: у сорту ЕС Ментор – 83 мг/100 г 

листя без інокуляції та 105 мг/100 г листя – за її дії; та 68 мг/100 г листя – без 

інокуляції та 94 мг/100 г листя – за її проведення у сорту Кассіді.  

Отже, в середньому за роки досліджень вищий вміст суми зелених 

пігментів (хлорофіл а+в) накопичувався у листках рослин досліджуваних 

сортів сої ЕС Ментор та Кассіді за передпосівної інокуляції бактеріальним 

препаратом Легум Фікс та позакореневого підживлення хелатними 

мікродобривами, зокрема  Вуксал Ойлсід, у найважливіші фази рослин сої. 

Даний показник досягав 251 мг/100 г у сорту ЕС Ментор та 233 мг/100 г 

листя у сорту Кассіді, що на 52 та 59 % перевищує показник на абсолютному 

контролі, тобто без інокуляції насіння та внесення підживлень. 
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3.5.4. Чиста продуктивність фотосинтезу посівів сої 

На даний показник, який характеризує кількість пластичних речовин на 

одиницю площі, нагромаджених посівами сільськогосподарських культур, 

значно впливали досліджувані елементи технології вирощування сої, а саме: 

інокуляція насіння та підживлення хелатними мікродобривами [18, 95, 187]. 

Саме в посівах, на думку вчених, чиста продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) 

перебуває не лише в складній функціональній залежності від площі листкової 

поверхні, фази розвитку рослин, а й також від ступеня оптимізації умов 

вирощування [110, 123].  

За даними досліджень, проникність мембран, розміри, кількість, 

анатомічна структура і тривалість життя листя – все це залежить від вмісту 

мікроелементів у рослинах сої [198, 201, 209]. Доведено, що впливаючи на 

фотосинтез насамперед упродовж формування структур і субстанцій 

пігментів та ензимів, мікроелементи визначають активність останніх. 

Зауважимо, що показник чистої продуктивності фотосинтезу залежав 

від сортових особливостей сої. І саме сорту ЕС Ментор, з більшою 

морфоструктурою та відмінною фотосинтетичною діяльністю посівів, був 

притаманний в середньому за роки досліджень вищий показник ЧПФ, 

тимчасом як сорту Кассіді – менший (табл. 3.7). Так, на варіанті абсолютного 

контролю, без підживлення та інокуляції насіння, показник ЧПФ у сорту 

Кассіді становив 1,97 г/м2*добу в період бутонізація-цвітіння, 3,45 г/м2*добу 

в період цвітіння – утворення бобів та 4,04 г/м2*добу в період утворення 

бобів – формування насіння. У сорту ЕС Ментор відповідні показники 

досягали значення 2,16; 3,54 та 4,11 г/м2*добу.  
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Таблиця 3.7 

Чиста продуктивність фотосинтезу рослин залежно від підживлення та 

інокуляції насіння, г/м2*добу (середнє за 2017–2019 рр.) 

Варіант 

підживлення 
Сорт 

Періоди росту та розвитку 

бутонізація 

– цвітіння 

цвітіння – 

утворення 

бобів  

утворення бобів – 

формування 

насіння 

Без інокуляції 

Без 

підживлення 

(контроль) 

ЕС 

Ментор 
2,16 3,54 4,11 

Кассіді 1,97 3,45 4,04 

Квантум-Олійні 

ЕС 

Ментор 
2,20 3,62 4,19 

Кассіді 2,10 3,48 4,08 

Вуксал Ойлсід 

ЕС 

Ментор 
2,23 3,71 4,27 

Кассіді 2,13 3,54 4,18 

Інокуляція насіння 

Без 

підживлення 

(контроль) 

ЕС 

Ментор 
2,29 4,42 4,53 

Кассіді 2,18 4,12 4,45 

Квантум-Олійні 

ЕС 

Ментор 
2,32 4,44 4,63 

Кассіді 2,35 4,23 4,59 

Вуксал Ойлсід 

ЕС 

Ментор 
2,56 4,51 4,75 

Кассіді 2,38 4,31 4,72 

НІР 0,5 0,11 0,08 0,06 

 

Обробка у фазу бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50–59) та на 

початку формування насіння (ВВСН 71-73) мікродобривом Квантум-Олійні 

сприяло зростанню ЧПФ 1,0-6,6 %, а поєднання цієї норми добрив з 

передпосівною інокуляцією насіння – на 1,3-7,8 %, порівняно з варіантами 

без внесення мінеральних добрив і з відповідними показниками на рівні 1,97-
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4,11 і 2,18-4,53 г/м2 за добу, залежно від сорту і міжфазного періоду росту 

рослин. На ділянках досліду без інокуляції, в яких задля підживлення 

застосовували Квантум-Олійні, ЧПФ становив у сорту Кассіді 2,10 г/м2*добу 

в період бутонізація-цвітіння, 3,48 г/м2*добу в період цвітіння – утворення 

бобів та 4,08 г/м2*добу в період утворення бобів – формування насіння, 

тимчасом як у сорту ЕС Ментор відповідні показники досягали значення 

2,20; 3,62 та 4,19 г/м2*добу.  

Додавання  у фазу початку та повного цвітіння (ВВСН 60–66) 

хелатного мікродобрива Вуксал Ойлсід з нормою витрати 2,0 л/га позитивно 

позначилось на росту й розвитку рослин сої, збільшуючи чисту 

продуктивність фотосинтезу рослин сої ще на 15,6-27,4 % відносно 

абсолютного контролю. Так, показники ЧПФ у міжфазний період бутонізація 

– цвітіння сягнули максимальних значень: 2,23-2,56 г/м2*добу в сорту 

ЕС Ментор та 2,13-2,38 г/м2*добу в сорту Кассіді на фоні інокуляції насіння. 

В період цвітіння – утворення бобів ЧПФ посівів сої досягала 3,71-

4,51 г/м2*добу в сорту ЕС Ментор та 3,54-4,31 г/м2*добу в сорту Кассіді, 

залежно від інокуляції насіння; в період утворення бобів – формування 

насіння – 4,27-4,75 та 4,18-4,72 г/м2*добу відповідно. У такий спосіб різниця 

між вищезазначеними показниками у варіантах зі внесенням Вуксал Ойлсід 

та Квантум-Олійні здебільшого перевищувала на 1,3-10,3 %. 

Упродовж вегетаційного періоду величина чистої продуктивності 

фотосинтезу посівів значно різнилась залежно від фаз росту і розвитку, 

поступово збільшуючись від фази бутонізації і до формування та достигання 

насіння сої (додаток З). Максимальні показники ЧПФ зафіксовано у 

міжфазний період утворення бобів – формування насіння, і на варіантах без 

передпосівної інокуляції насіння Легум Фікс вони досягали 4,04–4,27 г/м2 за 

добу, за сівби інокульованим насінням – 4,45–4,75 г/м2 за добу залежно від 

сорту та підживлення хелатними мікродобривами. Під час цвітіння – 

утворення бобів цей показник був дещо нижчим, у межах 3,54–4,51 для сорту 

ЕС Ментор та 3,45–4,31 г/м2 за добу для сорту Кассіді, залежно від 
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мікродобрив та інокуляції. У міжфазний період бутонізація – цвітіння 

відзначено найменший показник ЧПФ. Він становив 2,16–2,56 для сорту ЕС 

Ментор та 1,97–2,38 г/м2 за добу для сорту Кассіді, залежно від внесених 

мікродобрив та інокуляції. Остання спричинила підвищення показників 

чистої продуктивності фотосинтезу у варіантах досліду шляхом витрачання 

продуктів фотосинтезу на діяльність ризобіального комплексу. 

Саме у бобово-ризобіальних комплексах рослин сої найінтенсивніше 

відбувалися процеси фіксування азоту, а також синтезу нітрогеназ та 

обслуговуючих їх ферментів, і було виявлено, що на 1 г фіксованого азоту 

витрачається 10-12 г вуглеводів, за твердженнями вчених [92]. Дані 

комплекси вирощувані у варіантах зі внесенням мікродобрив, що і 

позначилось на збільшенні значень показників ЧПФ, порівняно з 

неінокульованими варіантами на 5,5–22,7 % залежно від сорту та періоду 

росту рослин. Через відсутність штучної інокуляції і наявність спонтанної 

заселеності кореневої системи рослин сої відбувалося пригнічення процесів 

формування та діяльності бульбочкових бактерій, збільшуючи витрати 

асимілятів на їх діяльність. З огляду на це, було отримано показники ЧПФ на 

рівні або дещо нижче інокульованих варіантів на 0,13–6,88 г/м2 за добу сорту, 

підживлення хелатними мікродобривами та періоду росту рослин.   

Загалом, підвищенню вищезазначеного показника у сортів сої 

ЕС Ментор та Кассіді на варіантах досліду без інокуляції насіння сприяло 

внесення в підживлення хелатних мікродобрив Вуксал Ойлсід на початку та 

в повне цвітіння (ВВСН 60–66) з нормою витрати 2,0 л/га та Квантум-Олійні 

– у фазу бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50–59) та на початку 

формування насіння (ВВСН 71-73). А максимальні показники ЧПФ було 

зафіксовано у міжфазний період утворення бобів – формування насіння за 

внесення у позакореневе підживлення хелатних мікродобрив Вуксал Ойлсід 

на фоні інокуляції насіння Легум Фікс: вони досягали 4,72 та 4,75 г/м2*добу у 

сортів Кассіді та ЕС Ментор. 
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3.5.5. Вегетативна маса рослин сої  

Шляхом вивчення динаміки наростання вегетативної маси у варіантах 

із проведенням передпосівної інокуляції насіння та підживлення хелатними 

мікродобривами, виявлено, що сортові особливості досліджуваних рослин сої 

значно впливають на її зростання. 

Максимальні показники вегетативної маси формувалися за додавання у 

період початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) хелатного мікродобрива 

Вуксал Ойлсід та проведення передпосівної інокуляції насіння препаратом 

Леум Фікс і складали 11,87 т/га у сорту ЕС Ментор і 10,33 т/га у сорту 

Кассіді,  відповідно (табл. 3.8). Також, високу вегетативну масу зафіксовано 

у фазу повного наливу насіння у сорту Кассіді – 26,38 т/га, ЕС  Ментор – 

26,88 т/га. (табл. 3.9). 

Встановлено, що наприкінці цвітіння вегетативна маса рослин сої сорту 

ЕС Ментор варіювала в межах від 10,89 до 11,87 т/га, залежно від 

підживлення хелатними мікродобривами та інокуляції насіння Легум Фікс. 

Маса рослин сої сорту Кассіді була нижчою і складала 9,21-10,33 т/га у фазу 

кінця цвітіння.  

За внесення у фазу бутонізації (перед цвітінням, ВВСН 50–59) 

мікродобрива Квантум-Олійні вегетативна маса рослин сої була меншою і 

складала у сорту ЕС Ментор 11,12 т/га, за інокуляції насіння Легум Фікс – 

11,39 т/га, у сорту Кассіді – 9,5 та 9,81 т/га відповідно.  

Як впливає на наростання вегетативної маси рослин сої проведення 

інокуляції насіння? Це можна простежити завдяки даним таблиці 3,8. А саме: 

у варіантах досліду без підживлення вегетативна маса у фазу кінця цвітіння 

зростала від застосування інокуляції насіння на 2,7 ц/га у сорту ЕС Ментор та 

на 1,9 ц/га – у сорту Кассіді. За внесення в підживлення хелатних 

мікродобрив Квантум-Олійні у фазу бутонізації (перед цвітінням, ВВСН 50–

59) та Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) 

вегетативна маса у фазу кінця цвітіння також підвищувалася за дії інокуляції 

на 2,7 та 3,1 ц/га у сорту ЕС Ментор і на 3,6 та 3,1 ц/га у сорту Кассіді. 
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Таблиця 3.8 

Вегетативна маса рослин сої у фазу кінця цвітіння залежно від 

підживлення та інокуляції насіння (середнє за 2017–2019 рр.) 

Варіант 

підживлення 

 

Сорт 

Вегетативна маса 

рослин, т/га 
Маса листків, % Маса  стебел, % 

*проведення передпосівної інокуляції 

б/і і б/і і б/і і 

ЕС Ментор 

Без 

підживлення 

(контроль) 

10,89 11,16 73,1 74,3 26,9 25,7 

Квантум-Олійні 11,12 11,39 77,3 77,4 22,7 22,6 

Вуксал Ойлсід 11,51 11,87 78,9 79,0 21,1 21,0 

Кассіді 

Без 

підживлення 

(контроль) 

9,21 9,40 75,0 76,4 25,0 23,6 

Квантум-Олійні 9,50 9,81 79,5 79,9 20,5 20,1 

Вуксал Ойлсід 10,02 10,33 81,7 82,0 18,3 18,0 

НІР0,5 1,15 1,7 2,5 

* Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 

 

Зауважимо, що вегетативний ріст рослини сої якнайкраще характеризує 

продуктивність посівів, адже більша листостеблова маса рослин забезпечує 

збільшення пластичних речовин задля утворення репродуктивних органів і 

формування урожаю [14, 15, 132].  

Тож, з огляду на досліджувані фактори, розподіл вегетативної маси 

листків та стебел у фазу кінця цвітіння відбувався так: відсоток маси стебел 

на ділянках без підживлення знижувався від 26,9 до 25,7 % завдяки 

інокуляції насіння Леум Фікс у сорту ЕС Ментор, від 25,0 до 23,6 % у сорту 

Кассіді. Водночас частка листків збільшувалася – від 73,1 до 74,3 % у сорту 

ЕС Ментор та від 75,0 до 76,4 % відповідно у сорту Кассіді. Частка листків 

збільшувалася так само по відношенню до частки стебла маса рослин на 



114 

 

ділянках досліду з підживленням посівів хелатними мікродобривами 

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

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

Упродовж фази повного наливу насіння вегетативна маса рослин сої 

зростала до 22,9-26,88 т/га, залежно від сорту, підживлення хелатними 

мікродобривами та інокуляції насіння Легум Фікс (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Вегетативна маса рослин сої у фазу повного наливу насіння залежно від 

підживлення та інокуляції насіння (середнє за 2017–2019 рр.) 

Варіант 

підживлення 

 

 

Сорт 

Вегетативна 

маса рослин, 

т/га 

Маса 

листків, % 

Маса стебел, 

% 

Маса бобів і 

насіння, % 

*проведення передпосівної інокуляції 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

ЕС Ментор 

Без 

підживлення 

(контроль) 

23,54 24,20 46,6 44,5 23,3 24,6 30,1 30,9 

Квантум-

Олійні 
24,51 25,11 50,4 44,9 18,4 22,9 31,2 32,2 

Вуксал 

Ойлсід 
25,14 26,88 50,6 45,5 17,6 21,2 31,8 33,3 

Кассіді 

Без 

підживлення 

(контроль) 

22,90 23,71 47,1 45,9 24,3 24,7 28,6 29,4 

Квантум-

Олійні 
24,57 25,11 48,7 45,8 21,6 23,3 29,7 30,9 

Вуксал 

Ойлсід 
25,10 26,38 50,0 45,7 19,6 21,9 30,4 32,4 

НІР0,5 1,09 2,1 2,2 0,9 

* Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 

 

Найбільшу вегетативну масу нагромаджував сорт ЕС Ментор – 

26,88  т/га, найменшу – 26,38 т/га сорт Кассіді відповідно, завдяки інокуляції 

насіння препаратом Леум Фікс та внесенню в підживлення Вуксал Ойлсід. За 

додавання у підживлення іншого хелатного мікродобрива – Квантум-Олійні 
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вегетативна маса рослин сої була меншою і становила у сорту ЕС Ментор 

24,51 т/га, за умови застосування інокуляції насіння Легум Фікс – 25,11 т/га, у 

сорту Кассіді – 24,57 та 25,11 т/га відповідно.  

Зважаючи на досліджувані чинники, розподіл вегетативної маси 

листків, стебел та бобів і насіння у фазу повного наливу насіння відбувався 

так: відсоток маси стебел залежно від підживлення хелатними 

мікродобривами знижувався, маса листя та бобів і насіння, навпаки, – 

зростала. Так, залежно від інокуляції та підживлення, у фазу повного наливу 

насіння маса стебел на рослині варіювала в межах 17,6-24,6 % у сорту 

ЕС Ментор та 19,6-24,7 % у сорту Кассіді. Водночас збільшувалася від 44,5 

до 50,6 % у сорту ЕС Ментор та від 45,7 до 50,0 % у сорту Кассіді, бобів і 

насіння – від 30,1 до 33,3 у сорту ЕС Ментор та від 28,6 до 32,4 % у сорту 

Кассіді, залежно від досліджуваних чинників. Зауважимо, що за інокуляції 

насіння препаратом Легум Фікс збільшується частка бобів, насіння та стебел 

на противагу частки листків, що вказує на опадання нижнього ярусу листя у 

процесі достигання культури. 

З огляду на те, що гідротермічні умови досліджуваного 2019 року 

відзначалися високою вологозабезпеченістю та спекотною погодою – 

наростання вегетативної маси відбувалося активніше, незважаючи на те, що 

порівняно з іншими роками проведення досліджень вона була найбільшою. 

Тимчасом як в екстремально спекотному та посушливому 2017 році показник 

вегетативної маси рослин сої був найменшим. 

3.5.6. Суха речовина посівів сої  

Фотосинтезуюча діяльність посівів – чи не найголовніша складова у 

формуванні продуктивності польових культур, і сої зокрема. Адже майже 

95 % сухої речовини формується рослинами завдяки фотосинтезу [18, 59, 

110, 187]. Саме тому вихід сухої речовини є узагальнюючим показником 

ефективності фотосинтетичного апарату сої. Результати нижченаведених 

досліджень є доказом результативності позакореневих підживлень у 

підвищенні виходу сухої речовини у рослин сої. 
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Однією з оцінок рівня продуктивності є спрямованість процесу 

накопичення сухої речовини, а  також перерозподіл між продукуючою та 

запасаючою. Тож, завдяки визначенню її акумуляції за вегетаційного 

періоду, впродовж якого спостерігалось накопичення сухої речовини 

досліджуваних сортів сої, можна отримати найбільш точну інформацію щодо 

перебігу продуційного процесу та його особливості [57, 96, 123].  

У процесі інокуляції насіння та внесення в підживлення хелатних 

мікродобрив зафіксовано активне зростання накопичення сухої речовини у 

роки досліджень завдяки чутливості досліджуваних сортів сої до 

вищезазначених елементів технології вирощування. Так, на початку та в 

повне цвітіння (ВВСН 60–66) вносили Вуксал Ойлсід з нормою витрати 

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

формування насіння (ВВСН 71-73) – Квантум-Олійні (табл. 3.10). 

Найбільший показник накопичення сухої речовини в кінці цвітіння рослин 

сої відзначено за інокуляції насіння препаратом Леум Фікс та внесення на 

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

Ойлсід: 3,23 т/га у сорту ЕС Ментор і 2,95 т/га у сорту Кассіді відповідно. 

Середній показник сухої речовини рослин сої був за внесення 

мікродобрива Квантум-Олійні у фазу бутонізації (перед цвітінням, ВВСН 50–

59) і становив у сорту ЕС Ментор 2,59 т/га, за інокуляції насіння Легум Фікс 

– 2,89 т/га, у сорту Кассіді – 2,19 та 2,59 т/га відповідно.  

Дослідженнями встановлено, що шляхом удосконалення умов 

мінерального живлення та проведення бактеризації насіння інокулянтом 

Легум Фікс накопичення сухої речовини збільшилось у сорту ЕС Ментор 

відповідно на 10,4 %, у сорту Кассіді на 7,3 %, порівняно з абсолютним 

контролем. Зокрема, у варіантах досліду без проведення підживлення 

вегетативна маса у фазу кінця цвітіння зростала за інокуляції насіння на 

2,0 ц/га у сорту ЕС Ментор та на 1,2 ц/га у сорту Кассіді. Після внесення у 

підживлення хелатних мікродобрив Квантум-Олійні у фазу бутонізації (перед 

цвітінням, ВВСН 50–59) та Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння 
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(ВВСН 60–66) вегетативна маса у фазу кінця цвітіння зростала від 

застосування інокуляції насіння на 3,0 та 3,2 ц/га або на 10-11 % у сорту 

ЕС Ментор і на 4,0 та 4,7 ц/га або на 18 % у сорту Кассіді. 

 

Таблиця 3.10 

Суха речовина посівів сої у фазу кінця цвітіння залежно від підживлення 

та інокуляції насіння (середнє за 2017–2019 рр.) 

Варіант 

підживлення 

 

Сорт 

Суха речовина, 

т/га 
Маса листків, % Маса  стебел, % 

*проведення передпосівної інокуляції 

б/і і б/і і б/і і 

ЕС Ментор 

Без підживлення 

(контроль) 
1,92 2,12 82,5 83,6 17,5 16,4 

Квантум-Олійні 2,59 2,89 85,9 86,2 14,1 13,8 

Вуксал Ойлсід 2,91 3,23 87,5 87,7 12,5 12,3 

Кассіді 

Без підживлення 

(контроль) 
1,65 1,77 81,1 82,0 18,9 18,0 

Квантум-Олійні 2,19 2,59 84,2 84,3 15,8 15,7 

Вуксал Ойлсід 2,48 2,95 85,5 85,6 14,5 14,4 

НІР0,5 1,42 1,8 1,3 

* Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 

 

З огляду на фактори, поставлені на вивчення, у середньому за три роки 

розподіл сухої маси листків та стебел у фазу кінця цвітіння відбувався так: 

відсоток сухої маси листків на ділянках без підживлення збільшувався – від 

82,5 до 83,6 % у сорту ЕС Ментор та від 81,1 до 82,0 % у сорту Кассіді 

завдяки інокуляції насіння Леум Фікс. Водночас знижувалася частка стебел: 

від 17,5 до 16,4 % у сорту ЕС Ментор, від 18,9 до 18,0 % у сорту Кассіді 

відповідно. Так само збільшувалася частка листків по відношенню до частки 

стебла, суха маса рослин на ділянках досліду з підживленням посівів 

хелатними мікродобривами Квантум-Олійні у фазу бутонізації (перед 
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цвітінням, ВВСН 50–59) та Вуксал Ойлсід на початку та в період повного 

цвітіння (ВВСН 60–66).  

Упродовж фази повного наливу насіння (табл. 3.11) суха маса рослин 

сої зростала від 5,43 до 6,92 т/га залежно від сорту, підживлення хелатними 

мікродобривами та інокуляції насіння Легум Фікс. Найвищий показник сухої 

маси зафіксовано за інокуляції насіння препаратом Леум Фікс та внесення в 

підживлення хелатного мікродобрива Вуксал Ойлсід і досягав 6,92 т/га у 

сорту ЕС Ментор і 6,49 т/га у сорту Кассіді відповідно. У варіанті з 

внесенням у підживлення іншого хелатного мікродобрива – Квантум-Олійні – 

суха маса рослин сої була меншою і становила у сорту ЕС Ментор 6,17 т/га, а 

за умови застосування інокуляції насіння Легум Фікс – 6,55 т/га, у сорту 

Кассіді – 5,91 та 6,36 т/га відповідно.  

З огляду на досліджувані чинники, розподіл сухої маси листків, стебел 

та бобів і насіння у фазу повного наливу насіння відбувався так: відсоток 

сухої маси стебел, залежно від підживлення хелатними мікродобривами, 

знижувався, а суха маса листя та бобів і насіння – зростала.  

За інокуляції насіння препаратом Легум Фікс збільшилася не тільки 

частка бобів і насіння, а й стебел, на противагу частки листків внаслідок 

опадання нижнього ярусу листя упродовж достигання культури. Так, у фазу 

повного наливу насіння суха маса стебел на рослині варіювала в межах 17,0-

21,4 % у сорту ЕС Ментор та 15,4-21,2 % у сорту Кассіді залежно від 

інокуляції та підживлення. Водночас зростала частка листків: від 56,2 до 

59,8 % у сорту ЕС Ментор та від 55,1 до 60,3 % у сорту Кассіді; бобів і 

насіння: від 21,8 до 24,8% у сорту ЕС Ментор та від 23,0 до 25,5 % у сорту 

Кассіді, залежно від досліджуваних чинників.  

Збільшення вмісту сухої речовини в листі та зменшення її у стеблах –

саме такий процес спостерігався у період цвітіння – наливу бобів. Так, якщо 

у фазі цвітіння частка сухої речовини в стеблах становила 12,3–18,9 %, 

тимчасом як у листках – від 81,1 до 87,7 %, то у фазі наливу насіння цей 

показник в стеблах становить 15,4–21,4 %, у листках – 55,1–60,3 %, а у бобах 
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та насінні – 21,8–25,5 % залежно від сорту та досліджуваних чинників (див. 

табл. 3.10, 3.11).  

 

Таблиця 3.11 

Суха речовина посівів сої у фазу повного наливу насіння залежно від 

підживлення та інокуляції насіння (середнє за 2017–2019 рр.) 

Варіант 

підживлення 

 

 

Сорт 

Суха 

речовина, 

т/га 

Маса 

листків, % 

Маса стебел, 

% 

Маса бобів і 

насіння, % 

*проведення передпосівної інокуляції 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

ЕС Ментор 

Без 

підживлення 

(контроль) 

5,61 6,08 57,2 56,2 21,0 21,4 21,8 22,4 

Квантум-

Олійні 
6,17 6,55 58,6 56,2 18,8 20,1 22,6 23,7 

Вуксал 

Ойлсід 
6,38 6,92 59,8 56,3 17,0 18,9 23,2 24,8 

Кассіді 

Без 

підживлення 

(контроль) 

5,43 5,83 56,9 55,1 20,1 21,2 23,0 23,7 

Квантум-

Олійні 
5,91 6,36 60,2 55,5 16,0 19,8 23,8 24,7 

Вуксал 

Ойлсід 
6,11 6,49 60,3 56,1 15,4 18,4 24,3 25,5 

НІР0,5 1,09 1,2 2,1 1,4 

* Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 

 

Отже, здійснення передпосівної інокуляцію препаратом Легум Фікс та 

підживлення посівів комплексними хелатними мікродобривами, зокрема 

внесення на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) мікродобрива Вуксал 

Ойлсід з нормою витрати 2,0 л/га – все це комплексно якнайкраще сприяло 

збільшенню сухої речовини в рослинах досліджуваних сортів сої. 

І варто пам’ятати: без надання необхідних умов вирощування важко 

досягти високої врожайності, адже вони впливають на накопичення сухої 
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речовин та оптимальний ріст листкової поверхні, забезпечуючи тривалішу 

роботу листкового апарату. 

3.6. Симбіотична діяльність рослин сої під впливом інокуляції та 

підживлення мікроелементами   

Білок бобових рослин, які в симбіозі з бульбочковими бактеріями 

(ризобіями) активно фіксують і накопичують азот в ґрунті, є джерелом 

екологічно чистого та економічно вигідного білка. Ризобії ж, як найбільш 

активні азотфіксатори серед діазотрофів, перебувають в складних 

метаболічних взаємозв’язках з макросимбіонтом-рослиною [19, 140, 162].  

Використання в рослинництві передпосівної обробки насіння 

біопрепаратами (інокуляція) задля підвищення врожайності бобових культур 

може розглядатися з огляду активності процесів азотфіксації. Ефективність 

даного агротехнічного прийому може бути зумовлена тим, що бульбочкові 

бактерії здатні продукувати рістстимулюючі з’єднання. Завдяки функціям 

біологічно активних речовин, як гормонів координаторів, забезпечується ріст 

та метаболічна регуляція рослин, а за правильної агротехніки – ще й 

надвисока ефективність бобово-ризобіального симбіозу [184, 201].  

Однак, у науковій літературі недостатньо вивчене питання впливу 

підживлення мікроелементами на діяльність бобово-ризобіального 

комплексу сої. Отже, це питання потребує вивчення. 

З огляду на розвиток симбіотичного процесу можна надати найбільш 

чітку оцінку перебігу розвитку фіксації азоту повітря в бульбочках сої, 

інтенсивний ріст яких сягає свого максимуму у фазу цвітіння культури, 

закінчуючись фазою утворення бобів [68, 69]. Більш активному формуванню 

жвавих азотфіксувальних бульбочок сприяє штучна передпосівна інокуляція 

насіння сої. Тимчасом як ефективний симбіоз характеризується значною 

кількістю великих бульбочок рожевого кольору на коренях сої. За менш 

активного вони були маленького розміру, забарвлені в білий білого та 

жовтуватий кольори. Процес накопичення великої маси бульбочок 
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закономірно зумовлює підвищення показника активного симбіотичного 

потенціалу [6, 86, 184]. 

Для сої більшою мірою, аніж для інших зернобобових культур, 

притаманне досить незначне бульбочкоутворення завдяки спонтанному 

аборигенному інокулюванню. Азотфіксувальний потенціал симбіозу сої з 

присутніми у ґрунті ризобіями переважно обмежений невисокою 

азотфіксувальною активністю бактерій [151, 189, 200]. Тому передпосівна 

обробка насіння біопрепаратами, у складі яких є селекціоновані штами 

специфічних ризобій, є надзвичайно важливою у технології вирощування сої, 

підвищуючи її продуктивність [36, 168, 190].  

Насамперед варто зауважити, що гідротермічні умови конкретного 

року безпосередньо позначались на формуванні бульбочок на коренях рослин 

сої та варіюванні їх маси (додаток К). Зокрема, за найбільш сприятливого для 

розкриття потенціалу продуктивності досліджуваних сортів ЕС Ментор та 

Кассіді 2019 року кількість бульбочок на кореневій системі рослин сої була 

меншою, однак вони були крупнішими і в цілому формували більшу масу. 

Завдяки перезволоженому літньому періоді 2018 року за вегетації культури 

бульбочки на коренях сої формувалися дрібніші, хоча в більшій кількості.  

Так, в сприятливому для розвитку бульбочкових бактерій на кореневій 

системі сої сорту ЕС Ментор, насиченому теплом та достатньою кількістю 

опадів 2019 році кількість бульбочок у фазу кінця цвітіння на варіанті з 

підживленням Вуксал Ойлсід на фоні інокуляції насіння Легум Фікс досягала 

66,4 шт./рослину, а їх маса – 855 мг/рослину. У спекотному і 

перезволоженому на початку та посушливому в кінці вегетації сої 2018 році 

кількість бульбочок була дещо вищою і досягала у фазу цвітіння 

69,7 шт./рослину, проте їх маса зменшилася до 782 мг/рослину.  

Найбільш несприятливим для симбіотичної діяльності виявився 

спекотний та посушливий 2017 рік, порівняно з двома іншими роками, де 

кількість бульбочок в таку ж фазу на тому ж варіанті досліду становила 

51,2 шт./рослину, а їх маса лише 383 мг/рослину.  
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У сорту Кассіді в 2019 році на варіанті досліду за підживлення Вуксал 

Ойлсід на фоні інокуляції насіння Легум Фікс досягала 62,3 шт./рослину, а їх 

маса – 975 мг/рослину, у 2018  році – 66,1 шт./рослину та 891 мг/рослину, у 

2017 році – 45,2 шт./рослину та 437 мг/рослину.  

Позакореневі підживлення рослин сої сприяли зростанню 

фотосинтетичної продуктивності посівів. Як наслідок – вдосконалювалося 

забезпечення рослин пластичними речовинами, здатних брати безпосередню 

участь у біологічний фіксації азоту. На ділянках досліду з позакореневим 

підживленням зафіксовано активне формування бульбочок та наростання їх 

маси. Зокрема, найактивнішу симбіотичну діяльність відзначено на ділянках 

досліду з проведенням передпосівної інокуляції препаратом Легум Фікс та 

підживленням посівів комплексними хелатними мікродобривами. Так, на 

початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) вносили мікродобриво Вуксал 

Ойлсід з нормою витрати 2,0 л/га (рис. 3.1).  

Зауважимо, що формування бульбочок та накопичення маси у 

досліджуваних сортів сої відбувалося залежно від фази розвитку рослин. 

Встановлено, що на початкових фазах росту та розвитку сої азотфіксація 

тривала менш інтенсивно. Згодом показники її активності раптово 

підвищились, сягаючи свого максимуму під час цвітіння і наливу бобів, після 

якого вона знижувалася в міру наближення дозрівання. Найменшу кількість 

та масу загальних бульбочок спостерігали у фазі третього трійчастого листка. 

У наступних фазах росту і розвитку відзначено поступове збільшення їх 

маси, яка досягала максимуму у фазу кінець цвітіння.  
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Рис. 3.1. Бульбочки на коренях сої сортів ЕС Ментор Euralis  та Кассіді 

Prograin  у фазу наливу бобів на варіантах без інокуляції (1 – без 

підживлення, 2 – підживлення Квантум-Олійні, 3 – підживлення Вуксал 

Ойлсід) 

Рівень вищезазначеного показника зменшувався з настанням фази 

фізіологічної стиглості, зважаючи на біологічні особливості розвитку рослин 

сої. Тобто, якщо у фазу третього трійчастого листка на кореневій системі сої 
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сорту ЕС Ментор на варіантах з інокуляцією насіння Легум Фікс бульбочок 

нараховували на одну рослину 4,7–10,3 шт., залежно від гідротермічних умов 

року проведення досліджень, на початку бутонізації – 17,7–30,3, що в 

середньому більше на 336 %, порівняно з попередньою фазою; в кінці 

цвітіння – 46,7–69,7 шт./рос., що в середньому на 248 % більше, ніж у фазу 

бутонізації, то під час наливу бобів їх залишалось 39,1–61,2 шт./рос., а це 

лише на 116 % перевищувало кількість бульбочок у фазу цвітіння. Подібну 

закономірність відзначено у сорту сої Кассіді.  

Завдяки бактеризації насіння інокулянтом Легум Фікс сумісно з 

підживленням посівів хелатними мікродобривами було забезпечено не тільки 

відмінні умови мінерального живлення, а й позитивні показники кількості та 

маси бульбочок на коренях рослин.  

На варіантах досліду без проведення передпосівної інокуляції насіння в 

середньому за три роки на коренях сортів сої ЕС Ментор та Кассіді 

формувалася менша кількість бульбочок – 12,4–24,1 та 13,4–

22,3 шт./рослину, залежно від підживлення, та зафіксовано нижчу 

нітрогеназну активність – 301-376 та 245-361 мг/рослину відповідно, 

пов’язану з присутністю раптової інокуляції сої аборигенними штамами 

(табл. 3.12). Незважаючи на те, що в неінокульованих коренях рослин сої за 

традиційних умов основних районів соєсієння утворюються бульбочки, як і 

за інокуляції, однак вони дрібніші, менш забарвлені та розміщені на бокових 

корінцях. І за даними результатів досліджень та тверджень вчених, з роками 

вони стають неефективними, зумовлюючи потребу в новій інокуляції [32, 69, 

130, 183].  

Найбільша кількість бульбочок на одній рослині зафіксована сортом 

ЕС Ментор у фазу кінця цвітіння і складала 42,4 шт., тимчасом як нормою є 

12,4–42,4 шт., залежно від варіанта досліду. 
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Таблиця 3.12 

 Симбіотична діяльність посівів сої у фазу кінець цвітіння 

залежно від підживлення та інокуляції насіння (середнє за 2017–2019 рр.) 

Варіант 

підживлення 

 

 

 

Сорт 

Кількість 

бульбочок, 

одиниць/рослину 

Біомаса 

бульбочок, 

мг/рослину 

Нітрогеназна 

активність, 

мкмоль 

C2H4/росл./год. 

Застосування передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і 

ЕС Ментор 

Без підживлень 

(контроль) 
12,4 37,2     

Квантум-Олійні 22,1 40,6     

Вуксал Ойлсід 24,1 42,4     

Кассіді 

Без підживлень 

(контроль) 
13,4 22,1     

Квантум-Олійні 19,5 36,4     

Вуксал Ойлсід 22,3 38,8     

НІР0,5 2,18 14 0,04 

*Примітки: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 

Такий високий показник спостерігався на тих ділянках з проведенням 

передпосівної інокуляції препаратом Легум Фікс та внесенням на початку та 

в повне цвітіння (ВВСН 60–66) мікродобрива Вуксал Ойлсід з нормою 

витрати 2,0 л/га. Так, 42 бульбочки були активними, рожевого кольору, їх 

маса становила 474 мг/рослину, нітрогеназна активність досягала значення 

7,47 мкмоль C2H4/росл./год. На даному варіанті досліду (Вуксал Ойлсід + 

інокуляція Легум Фікс) основні показники симбіотичної діяльності сорту 

Кассіді теж сягнули найвищої позначки, порівняно з іншими варіантами: 

кількість бульбочок – 38,8 шт./рослину, біомаса бульбочок – 438 мг/рослину, 

а нітрогеназна активність склала 6,31 мкмоль C2H4/росл./год.  

Таким чином, вдосконалення симбіотичного апарату методом 

підвищення рівня азотфіксувальної активності у варіанті з обробкою насіння 
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сої Легум Фікс є не лише результатом посилення нодуляційної здатності 

рослин, а й зумовлене впливом речовин рістстимулювальної дії на 

функціонування бобово-ризобіального симбіозу. 

Висновки до розділу 3 

Внесення у підживлення посівів хелатних мікродобрив Вуксал Ойлсід 

на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) з нормою витрати 2,0 л/га, а 

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. Через це настання фенологічних фаз також сповільнилося. За 

впливу даного чиннику, залежно від фази росту та розвитку рослин, сортових 

особливостей, висота рослин сої також збільшувалась 8-10 %, порівняно з 

контрольними варіантами. Зважаючи на сортові особливості, ЕС Ментору 

властиве більш інтенсивне наростання вегетативної маси та швидкий темп 

збільшення висоти рослин, порівняно з сортом Кассіді.  

Завдяки передпосівній обробці насіння інокулянтом Легум Фікс 

тривалість вегетації та настання фенофаз також подовжувались від 3 до 5 діб, 

порівняно з варіантами без інокуляції. Висота рослин збільшувалась на 1–

10 % залежно від норми внесення мінеральних добрив. Зокрема, значна 

тривалість міжфазних періодів та вегетації рослин 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. Загалом, за 

посушливого та спекотного 2017 року міжфазні періоди в онтогенезі рослин 

сої та вегетаційний період тривали на 4–12 діб менше.  

Інокуляція насіння сумісно з позакореневими підживленнями 

хелатними комплексними мікродобривами позитивно позначались на 

формуванні густоти та загальному виживанні рослин сої. Так, залежно від 

сортових особливостей, вищий відсоток виживання рослин зафіксовано у 

сорту ЕС Ментор, нижчий – у сорту Кассіді. Упродовж фази повної стиглості 
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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.  

Щодо площі листкової поверхні рослин сої, то вона збільшувалась 

протягом проходження фаз росту і розвитку. Так, 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 спостерігалось відмирання листків 

нижнього ярусу, що зумовило деяке зменшення площі листкової поверхні, 

яка істотно зростала з покращенням умов живлення – завдяки підживленню 

посівів хелатними мікродобривами. Внесення останніх – Вуксал Ойлсід з 

нормою витрати 2,0 л/га, однак у поєднанні з передпосівною інокуляцією 

насіння Легум Фікс, – забезпечило отримання високих показників  на 

початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66): 44,7 тис. м2/га у сорту Кассіді та 

45,7 тис. м2/га у сорту ЕС Ментор. 

Оскільки передпосівна обробка насіння не надто впливала на показник 

на початку органогенезу, у початкові фази росту та розвитку рослин сої не 

спостерігалося істотних відмінностей показників фотосинтетичного 

потенціалу. В наступні ж фази росту та розвитку спостерігалася тісна 

залежність показника фотосинтетичного потенціалу від проведення 

позакореневого підживлення. Максимум продуктивності фотосинтезу сої 

зафіксовано в період від фази кінець цвітіння до повного наливу 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.  

Щодо вищого вмісту суми пігментів (а+в), то він накопичувався у 

листках рослин досліджуваних сортів сої ЕС Ментор та Кассіді за інокуляції 

бактеріальним препаратом Легум Фікс та позакореневого підживлення 

комплексним мікродобривом Вуксал Ойлсід, і досягав 251 мг/100 г у сорту 
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ЕС Ментор та 233 мг/100 г листя у сорту Кассіді, що на 52 та 59 % перевищує 

показник на абсолютному контролі, тобто без інокуляції насіння та 

підживлення. 

Також зафіксовано системне збільшення наростання вегетативної маси 

сумісно з накопиченням сухої речовини. Навіть за настання подальших фаз 

розвитку рослин сої та збільшення кількості опадів ріст майже не 

припинявся. Лише низькі температури стали основним лімітуючим чинником 

росту й розвитку. 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).  

Завдяки проведенню позакореневих підживлень рослин сої зростала 

фотосинтетична продуктивність посівів. Як наслідок – вдосконалювалося 

забезпечення рослин пластичними речовинами, які беруть безпосередню 

участь у біологічний фіксації азоту. Здійснення інокуляції 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, 

сприяло подовженню роботи симбіотичного апарату сої, водночас 

збільшуючи кількість і масу бульбочок на кореневій системі рослин сорту 

ЕС  Ментор відповідно до 42,4 шт./рослину та 474 мг/рослину, тимчасом як у 

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

Матеріали даного розділу використовувалися автором у наступних 

публікаціях [50, 55, 56, 57, 59]. 
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РОЗДІЛ 4. 

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, 

ІНОКУЛЯЦІЇ ТА ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ 

 

4.1. Урожайність сої під впливом сорту, інокуляції та підживлення 

мікроелементами   

Першопричиною високої продуктивності агробіоценозів бобових 

культур, а надто – сої, є створення потужного фотосинтетичного і 

симбіотичного потенціалів. Зважаючи на це, важливим з наукового погляду є 

встановлення зв’язків і взаємозв’язків між такими чинниками, як: 

фотосинтетичними і симбіотичними характеристиками, а також 

гідротермічними ресурсами регіону і продуктивністю сортів сої [18, 83, 89].  

Оптимізувавши систему удобрення, з огляду на потреби рослин у 

поживних речовинах, і зокрема внесення добрив з мікроелементами за 

етапами органогенезу, можна забезпечити найвищу врожайність культури.  

Адже, за даними результатів досліджень зарубіжних вчених [213, 260], 

дефіцит деяких мікроелементів, зокрема Mn, Zn та В, може значно знижувати 

показники врожайності сої, навіть за достатньої кількості інших. Тому 

підтримання сталих показників норми бору є неабияк важливим [256]. 

Так, у критичні фази розвитку наявність доступних форм 

мікроелементів  дозволяє рослинам сої більшою мірою реалізувати свій 

біологічний потенціал продуктивності, методом збільшення кількості 

фертильних квіток та бобів [96, 80, 141, 191]. 

З огляду на дію факторів, які були поставлені на вивчення, ми аналізуємо 

результати врожайності насіння сої. 

Надзвичайно важливим є пошук шляхів, спрямованих на раціональне 

використання факторів життя соєю завдяки втіленню технологічних прийомів 

(сорт, інокуляція, підживлення мікродобривами тощо). Внаслідок проведеного 

дисперсійного аналізу отриманих даних в межах кожного року проведення 

досліджень виявлено частку участі досліджуваних факторів, в тому числі 
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гідротермічних умов року, та їх взаємодії у формуванні рівня урожайності 

насіння сої сортів, що вивчались (табл. 4.1). Щороку найбільша частка участі 

(85,7 %) у формуванні врожайності сої була обумовлена погодними умовами 

(рік). Частка участі інокуляції насіння та позакореневого підживлення у 

формуванні врожайності сої в роки проведення досліджень становила лише у 

6,5 та 6,1 %, відповідно. Взаємодія «інокуляція насіння – позакореневе 

підживлення» та «інокуляція насіння – погодні умови (рік)» мали значні 

ефекти, а інші взаємодії були статистично незначущими. Незважаючи на 

незначний вплив окремих чинників «інокуляції» та «підживлення», доведено 

їх суттєвий, позитивний вплив у результаті взаємодії цих чинників. 

 

 

Таблиця 4.1 

 Дисперсійний аналіз урожайності сої в роки проведення досліджень 

Чинник MS p 
Частка 

участі, % 
Значущість 

Сорт (A) 0,247 <0,001 1,3 * 

Інокуляція насіння (B) 1,262 <0,001 6,5 * 

Листкове підживлення (C) 1,167 <0,001 6,1 * 

Рік (Y) 16,542 <0,001 85,7 * 

B x C 0,013 0,009 0,1 * 

B x Y 0,039 <0,001 0,2 * 

Інші взаємодії <0,01 >0,05 0,1 ns 

*Примітка: – p ≤ 0,05; ns – не суттєво, p > 0,05 

 

 

У результаті статистичного аналізу експериментальних результатів 

було виявлено, що урожайність (У) залежно від кількості опадів за вегетацію 

культури (Х1), суми ефективних температур за вегетацію сої (Х2) можна 

описати регресійним рівнянням:   
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для умов року з недостатнім вологозабезпеченням (2017 рік) У1= 

0,2834-0,0019Х1+0,0005Х2 (r=0,86, яка діє в межах 75 % вибірки (R2 = 0,75) 

 

для умов року з достатнім вологозабезпеченням (2018 рік) У1= 0,6769-

0,0025Х1+0,0008Х2 (r=0,86, яка діє в межах 75 % вибірки (R2 = 0,75) 

для умов року з достатнім вологозабезпеченням (2019 рік) У1= 

1,0787+0,0091Х1-0,0005Х2 (r=0,77, яка діє в межах 62 % вибірки (R2 = 0,62). 

За результатами проведеного нами кореляційного аналізу (табл. 4.2) 

встановлено пряму залежність між урожайністю сої і кількістю опадів за 

вегетацію (тісну r =0,789 для умов 2017 року і r =0,675 для умов 2019 року, 

середню r =0,574 для умов 2018 року); сумою ефективних температур за 

вегетацію (тісну r =0,887 для умов 2017 року, r =0,844 для умов 2018 року, 

середню r =0,804 для умов 2019 року). 

 

Таблиця 4.2 

 

Кореляція між урожайність сої та факторами навколишнього 

середовища 

Показники  
Кількість опадів, 

мм  

Сума температур 

>10ºС  
Урожайність, т/га 

Кількість опадів, 

мм  
- 

0,7761 

0,9172 

0,9653 

0,789 

0,574 

0,675 

Сума температур 

>10ºС 
- - 

0,887 

0,844 

0,804 

Примітка: 1 – показники за 2017 р., 2 - показники за 2018 р., 3 - показники за 2019 р. 
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. Рис. 4.1. Частка впливу чинників на урожайність насіння сої, % 

(середнє за 2017–2019 рр.) 

В результаті проведеного дисперсійного аналізу нами було отримано 

відсоток варіації урожайності насіння сої від вивчаємих чинників, без впливу 

року, як чинника. За показником відсотка варіації ми можемо судити про 

дольову участь впливу вивчаємих чинників на рівень врожайності сої в 

умовах західного Полісся України (рис. 4.1) Таким чином, з рис. 4.1 видно, що 

в середньому за три роки досліджень, рівень сформованого врожаю насіння 

сої на 43,3 % залежав від вибору сортів; на  34,7 % - від інокуляції насіння; на 

14,8 % - від генетичних особливостей сорту; на 7,2 % - від взаємодії чинників 

Зауважимо, що врожайність досліджуваних сортів сої насамперед 

залежала від гідротермічних умов вегетаційного періоду року проведення 

досліджень (табл. 4.3). Зокрема, погодні умови 2018 року неповною мірою 

відповідали вимогам сої до умов вирощування, що позначилось на 

формуванні елементів індивідуальної продуктивності рослин та рівню 

врожайності культури загалом. Залежно від досліджуваних чинників, вона 

варіювала від 2,81 (сорт Кассіді, абсолютний контроль) до 3,45 т/га (сорт 

ЕС Ментор, Вуксал Ойлсід + інокуляція насіння Легум Фікс).  

43,3

34,7

7,2
14,8

Підживлення Інокуляція насіння

Взаємодія чинників Сорт
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У 2019 році упродовж вегетації культури гідротермічний режим сприяв 

максимальній реалізації генетичного потенціалу рослин сої, що зумовило 

отримання врожайності зерна на рівні від 2,95 (сорт Кассіді, абсолютний 

контроль) до 3,52 т/га (сорт ЕС Ментор, Вуксал Ойлсід + інокуляція насіння 

Легум Фікс).  

Таблиця 4.3  

Урожайність зерна сої залежно від підживлення та інокуляції насіння, 

т/га 

Сорт 

(A) 

Ін
о
к
у

л
я
ц

ія
 

н
ас

ін
н

я
 (

B
) Підживлення (C) Середнє значення 

Без 

підживлень 

(контроль) 

Квантум-

Олійні 

Вуксал 

Ойлсід 
A x B A B 

2017 

ЕС 

Ментор 

– 2,05 2,25 2,28 2,19b 2,25b 2,14a 

+ 2,17 2,39 2,37 2,31c - 2,27b 

Кассіді 
– 1,92 2,15 2,21 2,09a 2,17a - 

+ 2,05 2,30 2,36 2,24b - - 

Середнє значення 2,05A 2,27B 2,31С - - - 

2018 

ЕС 

Ментор 

– 2,93 3,08 3,25 3,09b 3,21b 3,05a 

+ 3,11 3,43 3,45 3,33d - 3,29b 

Кассіді 
– 2,81 3,05 3,17 3,01a 3,13a - 

+ 3,07 3,32 3,37 3,25c - - 

Середнє значення 2,98A 3,22B 3,31C - - - 

2019 

ЕС 

Ментор 

– 3,07 3,25 3,35 3,22b 3,32b 3,18a 

+ 3,22 3,48 3,52 3,41d - 3,37b 

Кассіді 
– 2,95 3,18 3,27 3,13a 3,23a - 

+ 3,14 3,39 3,45 3,33c - - 

Середнє значення 3,10A 3,33B 3,40C - - - 

Середнє за 2017-2019 

ЕС 

Ментор 

– 2,68 2,86 2,96 2,83b 2,93b 2,79a 

+ 2,83 3,10 3,11 3,02d - 2,98b 

Кассіді 
– 2,56 2,79 2,88 2,75a 2,84a - 

+ 2,75 3,00 3,06 2,94c - - 

Середнє значення 2,71A 2,94B 3,00C - - - 
*Примітка: різні індекси (a, b, c … в стовпчику і A, B, C в ряду) свідчать про статистичну 

різницю на рівні p ≤ 0.05 за тестом Тьюкі  
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За екстремально посушливого та спекотного 2017 року погодні умови 

були найменш сприятливими для розкриття потенціалу продуктивності 

досліджуваних сортів сої. Це, зі свого боку, позначилось і на показнику 

врожайності, яка коливались у межах від 1,92 до 2,39 т/га залежно від сорту, 

підживлення та інокуляції. За показником урожайності сорт ЕС Ментор у 

2017 році значно перевищував сорт Кассіді. А різниця в урожайності між 

інокульованими та неінокульованими варіантами досліду була більшою, аніж 

між сортами у 2017 році.  

Інокуляція насіння однаково ефективно впливала на врожайність 

насіння обох досліджуваних сортів сої. Так, в окремі роки застосування 

Легум Фікс сприяло збільшенню врожайності на 0,24 т/га, подібно післядії 

позакореневого підживлення. В середньому за три роки досліджень 

здійснення інокуляції вищезазначеним препаратом збільшувало врожайність 

на 6,8 % або на 0,19 т/га. Для сорту Кассіді інокуляція насіння позитивно 

позначилась на кількості бобів, насіння та масі насіння на рослину. Отримані 

низькі показники ефективності дії даного методу в окремі роки проведення 

досліджень, на нашу думку, імовірно зумовлені великою нормою азотних 

добрив (N75), внесених перед сівбою. Це підтверджуються даними 

результатів досліджень інших вчених [226], які вказують на те, що лише за 

високих норм азотних добрив можливе формування високого врожаю сої на 

низькородючих ґрунтах. За їх внесення бульбочкові бактерії можуть 

споживати азот з ґрунту, замість фіксації його з повітря, лишаючись 

додатковим джерелом азоту. Тому вплив інокуляції на урожайність може 

бути низьким або взагалі відсутнім. 

Щодо позакореневого підживлення, то значної різниці на приріст 

врожайності сої між досліджуваними хелатними мікродобривами у 2017 році 

не було зафіксовано, однак внесення Вуксал Ойлсід неабияк підвищувало 

врожайність сої, порівняно з варіантом без його застосування та з 

додаванням Квантум-Олійні у 2018 та 2019 роках. Різниця між хелатними 

мікродобривами була вагомою у роки з великою кількістю опадів: 
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позакореневе внесення Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння (ВВСН 

60–66) зумовило приріст врожайності на 0,09 та 0,07 т/га, порівняно з 

додаванням у підживлення хелатних мікродобрив Квантум-Олійні у фазу 

бутонізації (перед цвітінням, ВВСН 50–59) відповідно у 2018 та 2019 рр. 

Найбільш високоврожайним був 2019 рік завдяки сприятливим погодним 

умовам.  

Тож, найефективнішим у фазу початку та повного цвітіння  (ВВСН 60–

66) задля формування врожайності культури сої та збільшення кількості 

бобів та насіння на рослині, порівняно з варіантом без позакореневого 

підживлення,  виявилося внесення мікродобрива Вуксал Ойлсід з нормою 

витрати 2,0 л/га. Результатами досліджень доведено, що це позитивно 

позначилось на активації діяльності симбіотичних бактерій та підвищенню 

ефективності азотфіксації, а також сприяло продовженню терміну 

функціонування фотосинтетичного апарату та накопиченню біомаси. Поза 

тим, дане підживленням було найрезультативнішим у технології 

вирощування культури, аніж внесення у фазу бутонізації (перед цвітінням) 

(ВВСН 50–59) та на початку формування насіння (ВВСН 71-73) іншого 

хелатного мікродобрива – Квантум-Олійні, за якого врожайність сої 

збільшилась на 8,5 %, тимчасом як завдяки збагаченому бором добриву 

(Вуксал) – на 10,7 %.  

Внаслідок проведених досліджень встановлено, що урожайність сорту  

ЕС Ментор була вищою, ніж у сорту Кассіді і, залежно від варіанту досліду, 

варіювала в межах 2,68–3,11 т/га. Середня врожайність сорту ЕС Ментор 

була в межах 2,68–3,11 т/га (рис. 4.1), сорту Кассіді – 2,56–3,06 т/га. 

Проведення позакореневого підживлення хелатними мікродобривами 

сприяло утворенню бобів та насіння на рослинах сої, та, щонайважливіше – 

збільшенню урожайності сої на 9–12 %, порівняно з варіантами без його 

застосування. Встановлено, що інокуляція насіння інокулянтом Легум Фікс 

надає додатковий приріст врожаю у розмірі 2–4 ц/г. Максимального рівня 

врожайності сої було досягнуто поєднанням інокуляції насіння Легум Фікс і 
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використанням для позакореневого підживлення комплексного мікродобрива 

Вуксал Ойлсід (2 л/га). За сумісного використання обробки насіння 

препаратом Легум Фікс та препарату Вуксал Ойлсід в посівах сорту  

ЕС Ментор урожайність становила 3,11 т/га, сорту Кассіді 3,06 т/га. 

 

Рис. 4.1. Урожайність сортів сої залежно від підживлення та інокуляції 

насіння (середнє за 2017–2019 рр.) 

 

Таким чином, урожайність сортів сої зазнавала значних змін впродовж 

років досліджень. Вищезазначені прирости рівня врожайності вказують на 

високу ефективність проведення передпосівної інокуляції насіння за 

підживлення посівів хелатними мікродобривами у важливі для росту та 

розвитку культури мікро- та макростадії. 

4.2 Індивідуальна продуктивність рослин сої під впливом сорту, 

інокуляції та підживлення мікроелементами   

Урожайність сортів сої є комплексним показником, реалізація якого 

значною мірою залежить від значних показників індивідуальної 

продуктивності. Поза тим, вона значно залежить від забезпечення рослин 

елементами мінерального живлення впродовж вегетаційного періоду.  
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Формування продуктивності сої передбачає три фази: період 

вегетативного розвитку; утворення генеративних органів, накопичення і 

транслокацію поживних речовин. У першій та частково другій фазах 

відбувається формування вузлів і листкової площі. У другій фазі з’являються 

компоненти індивідуальної продуктивності рослин (кількість плодоелементів 

(бобів, насінин) на одиницю площі, тимчасом як у третій – розмір насінин 

(крупність). Зауважимо: чим довший другий період, тим більше утворюється 

бобів та насінин.   

Індивідуальна продуктивність рослин визначається п’ятьма 

елементами, серед яких: кількість бобів, насінин, продуктивних вузлів на 

рослині, кількість бобів у вузлі та довжина стебла. І певним чином 

характеризує дію досліджуваних факторів на реалізацію біолого-генетичного 

потенціалу сортів, дозволяючи своєчасно реагувати на формування зернової 

продуктивності [14, 30, 106, 120].  

Зазвичай у найпродуктивніших форм сої або поєднуються середні 

значення основних елементів продуктивності, або деякі з них мають 

максимальні значення, інші ж – середні [65, 80, 125]. Сорти інтенсивного 

типу вимогливіші до умов живлення і лише за оптимального збалансованого 

забезпечення поживними речовинами здатні утворювати високу зернову 

продуктивність [13, 48, 133]. 

За даними аналізу показників індивідуальної продуктивності 

досліджуваних сортів сої встановлено, що упродовж проведення польових 

досліджень на їх величину неабияк впливали погодні умови та досліджувані 

фактори. Зокрема, середня за роки проведення досліджень висота 

прикріплення нижніх бобів зазнавала змін, залежно від сортових 

особливостей культури та висоти рослин. Найвище її значення зафіксовано у 

сорту Кассіді: в середньому за роки проведення досліджень варіювала від 

13,1 (абсолютний контроль, без інокуляції та підживлення) до 13,2 см 

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

нормою витрати 2,0 л/га, у фазу бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50–59) 
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та на початку формування насіння (ВВСН 71-73) Квантум-Олійні + 

інокуляція насіння Ризобофітом). Дещо нижчою висота прикріплення нижніх 

бобів в середньому за роки досліджень  була у сорту ЕС Ментор – від 11,9 до 

12,1 см відповідно (табл. 4.4).  

Додавання 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. У середньому за роки досліджень у сорту ЕС Ментор цей показник 

сягнув найвищого значення при застосуванні інокуляції та за внесення на 

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

Ойлсід і становив 12,1 см, що 0,2 см більше, ніж у варіанті без інокуляції та 

підживлення. Подібну тенденцію зафіксовано у сорту Кассіді.  

Варто зауважити: на даний показник безпосередньо впливали погодні 

умови конкретного року. Так, найвищу висоту прикріплення нижніх бобів 

відзначено у достатньо вологому та теплому 2019 році. Висота прикріплення 

нижніх бобів у сорту ЕС Ментор становила 13,3-13,4 см, порівняно з дещо 

нижчим показником у близькому за гідротермічними показниками до 

багаторічних даних 2018 році – 12,2-12,4 та найнижчим – у спекотному та 

посушливому 2017 році, коли рослини сої мали найкоротший період вегетації 

та найнижчу висоту рослин – 10,1-10,5 см (табл. 4.5-4.7).  

У сорту Кассіді спостерігалася аналогічна тенденція зміни показника за 

роками. Найвищу висоту прикріплення нижніх бобів відзначено у достатньо 

вологому та теплому 2019 році, і у сорту Кассіді вона досягала значення            

13,8 см на варіанті досліду Вуксал Ойлсід + інокуляція Легум Фікс. Висота 

прикріплення нижніх бобів у сорту Кассіді в цілому на 2-3 см була вищою, 

ніж у сорту ЕС Ментор і становила 13,5-13,6 см у близькому за 

гідротермічними показниками до багаторічних даних 2018 році та була 

найнижчою – у спекотному та посушливому 2017 році, коли рослини сої 

мали найкоротший період вегетації та найнижчу висоту рослин – 12,2-

12,5  см. 
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Таблиця 4.4 

Індивідуальна продуктивність рослин сої залежно від підживлення та інокуляції насіння (середнє за 2017–2019 рр.) 

С
о
р
т Варіант 

підживлення 

Висота 

прикріплен

ня нижніх 

бобів, см 

Довжина 

бобів, 

см 

Кількість 

бобів на 

рослині, 

шт. 

Кількість 

насінин 

на рослині, 

шт. 

Маса 

насіння з 

рослини, г 

Маса 1000 

насінин, г 

Врожайність, 

т/га 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і 

Е
С

 М
ен

то
р

 

Без 

підживлень 

(контроль) 

11,9 12,1           2,68 2,83 

Квантум-

Олійні 
11,9 12,0           2,86 3,10 

Вуксал 

Ойлсід 
12,0 12,1           2,96 3,11 

К
ас

сі
д

і 

Без 

підживлень 

(контроль) 

13,1 13,1           2,56 2,75 

Квантум-

Олійні 
13,2 13,2           2,79 3,00 

Вуксал 

Ойлсід 
13,2 13,2   36,2 37,9 66,4 69,7 5,8 6,3 174,1 176,6 2,88 3,06 

НІР0,5 0,8 0,1 1,2 1,3 0,45 2,1 0,20 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
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Таблиця 4.5 

Індивідуальна продуктивність рослин сої залежно від підживлення та інокуляції насіння, 2017 рік 

 

С
о
р
т Варіант 

підживлення 

Висота 

прикріпле

ння 

нижніх 

бобів, см 

Довжина 

бобів, 

см 

Кількість 

бобів на 

рослині, 

шт. 

Кількість 

насінин 

на рослині, 

шт. 

Маса 

насіння з 

рослини, г 

Маса 1000 

насінин, г 

Врожайність, 

т/га 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і 

Е
С

 М
ен

то
р

 

Без 

підживлень 

(контроль) 

10,1 10,4 3,6 3,8 20,9 21,7 34,0 35,5 6,03 6,13 175,8 178,6   

Квантум-

Олійні 
10,1 10,3 3,7 3,8 24,6 24,7 40,7 40,9 6,07 6,43 179,5 183,9   

Вуксал 

Ойлсід 
10,1 10,5 3,8 3,9 24,5 25,4 40,5 42,1 6,26 6,77 181,3 185,7   

К
ас

сі
д

і 

Без 

підживлень 

(контроль) 

12,3 12,2 3,0 3,2 27,6 28,6 46,1 47,9 4,55 5,17 161,3 163,5   

Квантум-

Олійні 
12,5 12,4 3,1 3,3 32,6 32,9 55,1 55,6 4,89 5,43 162,6 168,1   

Вуксал 

Ойлсід 
12,4 12,2 3,3 3,4 34,6 35,1 58,7 59,6 5,17 5,29 167,1 169,9   

НІР0,5 0,8 0,1 1,2 1,3 0,45 2,1 0,20 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
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Таблиця 4.6 

Індивідуальна продуктивність рослин сої залежно від підживлення та інокуляції насіння, 2018 рік 

С
о
р
т Варіант 

підживлення 

Висота 

прикріплен

ня нижніх 

бобів, см 

Довжина 

бобів, 

см 

Кількість 

бобів на 

рослині, шт. 

Кількість 

насінин 

на рослині, 

шт. 

Маса 

насіння з 

рослини, г 

Маса 1000 

насінин, г 

Врожайність, 

т/га 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і 

Е
С

 М
ен

то
р

 

Без 

підживлень 

(контроль) 

12,2 12,4 4,2 4,3 25,9 26,4 49,21 50,16 6,43 6,87 186,7 192,3   

Квантум-

Олійні 
12,3 12,4 4,3 4,5 28,2 28,9 53,58 54,91 6,85 7,45 189,9 195,2   

Вуксал 

Ойлсід 
12,4 12,4 4,4 4,5 28 28,8 53,2 54,72 7,11 7,71 191,8 197,4   

К
ас

сі
д

і 

Без 

підживлень 

(контроль) 

13,5 13,5 3,3 3,3 32,7 35,3 62,13 67,07 4,98 5,12 171,1 177,2   

Квантум-

Олійні 
13,5 13,6 3,4 3,4 34,4 36,2 65,36 68,78 5,65 6,64 172,9 179,7   

Вуксал 

Ойлсід 
13,5 13,5 3,4 3,5 36,5 38,5 69,35 73,15 6,42 6,76 176,4 179,6   

НІР0,5 1,6 0,2 1,4 1,8 0,42 1,2 0,16 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
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Таблиця 4.7 

Індивідуальна продуктивність рослин сої залежно від підживлення та інокуляції насіння, 2019 рік 

С
о
р
т Варіант 

підживлення 

Висота 

прикріпле

ння 

нижніх 

бобів, см 

Довжина 

бобів, 

см 

Кількість 

бобів на 

рослині, 

шт. 

Кількість 

насінин 

на рослині, 

шт. 

Маса 

насіння з 

рослини, г 

Маса 1000 

насінин, г 

Врожайність, 

т/га 

проведення передпосівної інокуляції*  

б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і 

Е
С

 М
ен

то
р

 

Без 

підживлень 

(контроль) 

13,3 13,4 4,4 4,4 26,7 26,8 50,73 50,92 6,11 6,21 184,3 186,9   

Квантум-

Олійні 
13,3 13,3 4,5 4,6 28,2 29,8 53,58 56,62 6,45 6,4 188,4 196,2   

Вуксал 

Ойлсід 
13,4 13,4 4,5 4,7 28,9 30,8 54,91 58,52 6,22 6,69 192,4 198,9   

К
ас

сі
д

і 

Без 

підживлень 

(контроль) 

13,5 13,7 3,6 3,8 30,8 32,4 58,52 61,56 5,76 6,19 173,8 176,5   

Квантум-

Олійні 
13,5 13,6 3,7 3,9 35,5 37,4 67,45 71,06 5,78 6,45 175,3 178,7   

Вуксал 

Ойлсід 
13,7 13,8 3,9 4,0 37,4 40,2 71,06 76,38 5,89 6,84 178,9 180,2   

НІР0,5 1,4 0,1 1,5 1,9 0,58 1,8 0,19 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
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Кількість бобів на рослині, як важливий елемент індивідуальної 

продуктивності досліджуваних сортів сої, зумовлює продуктивність рослини 

в цілому, беручи участь у формуванні врожаю. На нього впливають такі 

чинники, як: сорт, інокуляція та хелатні мікродобрива. Вищий показник 

кількості бобів упродовж 2019 року зафіксовано у сорту Кассіді, що залежно 

від досліджуваних чинників варіював від 30,8 до 40,2 шт. Тимчасом як у 

сорту ЕС Ментор відзначено дещо менше значення – відповідно від 26,7 до 

30,8 шт. Внаслідок досліджень встановлено, що максимальну кількість бобів 

з рослини було отримано в умовах сприятливого для росту й розвитку сої, 

теплому та достатньо вологому 2019 році (див. табл. 4.6). Дещо меншу 

кількість бобів з рослини у сортів сої ЕС Ментор та Кассіді зафіксовано за не 

менш сприятливого за гідротермічними умовами 2018 року – відповідно від 

25,9 до 28,9 та від 32,7 до 38,5 шт. (табл. 4.6). Найнижчий даний показник у 

досліджуваних сортів сої ЕС Ментор та Кассіді виявлено в умовах 

спекотного та посушливого 2017 року: варіював відповідно від 20,9 до 

25,4  шт.  та від 27,6 до 35,1 шт., залежно від інокуляції та підживлення (табл. 

4.5). 

Однак, даний показник збільшився після внесення на початку та в 

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

фазу бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50–59) та на початку формування 

насіння (ВВСН 71-73) Квантум-Олійні. У варіантах без проведення 

інокуляції його величина у сорту ЕС Ментор в середньому за роки 

дослідження збільшувалась на 10,2 % за двократного підживлення упродовж 

вегетації (у фазу та на початку формування насіння) мікродобривом 

Квантум-Олійні та на 10,6 % за внесення на початку та в повне цвітіння 

Вуксал Ойлсід, у сорту Кассіді – на 12,5 та 19,1 % відповідно.  

Збільшенню кількості бобів (від 2,0 до 5,6 % залежно від варіанту 

підживлення, порівняно з варіантами без інокуляції) сприяє застосування у 

технології вирощування сої передпосівної інокуляції насіння препаратом 

Легум Фікс. У середньому за роки досліджень у сорту ЕС Ментор 
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вищезгаданий показник сягнув найвищого значення за інокуляції та внесення 

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

витрати 2,0 л/га, і становив 28,3 шт., що на 2,4 шт. більше, ніж у варіанті з 

інокуляцією та без підживлення і на 3,8 шт. більше за варіант із абсолютним 

контролем. Аналогічну тенденцію з дещо вищими результатами відзначено у 

сорту Кассіді. Завдяки внесенню у фазу бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 

50–59) та на початку формування насіння (ВВСН 71-73) хелатного 

мікродобрива Квантум-Олійні було забезпечено формування дещо меншої 

кількості бобів на рослині, яка у сорту ЕС Ментор варіювала в межах 27,0-

27,8 шт., зростаючи за дії інокуляції, у сорту Кассіді – 34,2-35,5 шт. 

відповідно. 

Формування показника кількості насінин на рослині відбувалося 

аналогічно кількості бобів на рослині, зважаючи на відсоток природних втрат 

та травмування насіння (див. табл. 4.4–4.7). У наших дослідженнях він 

залежав від біологічних особливостей сорту. Зокрема, у сорту ЕС Ментор в 

середньому на одній рослині формувалося від 44,7 шт. (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 шт  відповідно.  

На показнику кількості зерен з рослини позитивно позначилось 

підживлення посівів сої хелатними мікродобривами у критичні для росту і 

розвитку фази. Зокрема, внесення Квантум-Олійні у фазу бутонізації (перед 

цвітінням, ВВСН 50–59) сприяло його збільшенню, порівняно з контрольним 

варіантом, в сорту ЕС Ментор на 10,3 та 13,6 % залежно від інокуляції, в 

сорту Кассіді – на 12,6 та 17,3 % відповідно. Додавання іншого 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 %. Застосування 

інокуляції насіння Легум Фікс спричинило збільшення кількості зерен на 

рослині на 0,8–2,3 шт. у сорту ЕС Ментор і на 2,6–3,3 – у сорту Кассіді або 
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від 1,8 до 5,7 % залежно від варіанта підживлення. Загалом, вищезазначений 

показник є надзвичайно важливим для дослідження сої, стимулюючи пошук 

шляхів прискореного розмноження насіння, адже об’єми виробництва 

насіння даної культури не задовольняють повною мірою потреб 

сільськогосподарських виробників. 

Щодо показника маси 1000 насінин, то він різнився за певними 

особливостями, притаманними кожному сорту. Максимального значення 

досягнуто у сорту ЕС Ментор за передпосівної інокуляції Легум Фікс та 

внесення в підживлення хелатних мікродобрив: Квантум-Олійні – у фазу 

бутонізації (перед цвітінням, ВВСН 50–59) та Вуксал Ойлсід – на початку та 

в повне цвітіння (ВВСН 60–66) – 194,0 г, порівняно з 188,5 г у варіанті без 

інокуляції та з 182,3 г у варіанті з абсолютним контролем. Таку ж тенденцію 

з дещо нижчою масою 1000 насінин зафіксовано у сорту Кассіді – 176,6 г 

(Вуксал Ойлсід + інокуляція насіння Легум Фікс) (Вуксал Ойлсід + 

інокуляція насіння Легум Фікс) проти 174,1 г на варіанті без інокуляції та 

168,7 г на абсолютному контролі. 

Згідно характеристики досліджуваних сортів сої, даний показник у 

сорту Кассіді був нижчим в досліді та в середньому за роки проведення 

досліджень становив 168,7-176,6 г, тимчасом як у сорту ЕС Ментор 

формувалося крупніше насіння і маса 1000 насінин становила відповідно 

182,3-194,0 г залежно від удобрення та інокуляції.  

На формування маси 1000 насінин сортів сої в роки проведення 

досліджень значно впливали погодні умови вегетаційного періоду. Зокрема, 

найбільш сприятливим виявився помірно спекотний та достатньо зволожений 

2019 рік (див. табл. 4.7), за якого у сорту ЕС Ментор даний показник 

варіював від 184,3 (варіант абсолютного контролю) до 198,9 г (варіант з 

інокуляцією та внесенням Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння 

(ВВСН 60–66), у сорту Кассіді – від 173,8 до 180,2 г відповідно. А у 

спекотному та посушливому 2017 році зафіксовано найнижчу масу 

1000 насінин, адже отримане значення показника було значно нижчим, 
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порівняно з характерним за особливостями для кожного сорту показником 

(табл. 4.5). У сорту сої ЕС Ментор маса 1000 насінин варіювала від 175,8 до 

185,7 г, тимчасом як у сорту Кассіді – від 161,3 до 169,9 г відповідно. 

Застосування передпосівної інокуляції на фоні підживлення хелатними 

мікродобривами позитивно впливало на формування маси зерна з рослини 

досліджуваних сортів сої. Внесення Квантум-Олійні у фазу бутонізації (перед 

цвітінням, ВВСН 50–59) сприяло збільшенню маси зерна з рослини, 

порівняно до контрольного варіанта, в сорту ЕС Ментор на 4,8 та 9,7 % 

залежно від інокуляції, в сорту Кассіді – на 5,9 та 21,6 % відповідно. 

Додавання іншого хелатного мікродобрива – Вуксал Ойлсід на початку та в 

повне цвітіння (ВВСН 60–66) збільшувало масу зерна з рослини у сорту ЕС 

Ментор на 4,8 та 14,5 % залежно від інокуляції, у сорту Кассіді – на 13,7 та 

23,5 %. Слід зауважити, що використання у технології вирощування сої 

інокуляції насіння препаратом Легум Фікс сприяло збільшенню маси зерна з 

рослини, порівняно до неінокульованих варіантів, на 0,2–0,6 г/рослину у 

сорту ЕС Ментор та на 0,4-0,8 г/рослину або на 3,23-14,8 % залежно від сорту 

та варіанту підживлення.  

Отже, елементи індивідуальної продуктивності сортів сої ЕС Ментор та 

Кассіді в середньому за роки проведення досліджень залежали як від 

сортових особливостей (див. табл. 4.4), так і від досліджуваних елементів 

технології вирощування – інокуляції та підживлення мікродобривами.  

Зокрема, позакореневе підживлення та інокуляція насіння Легум Фікс 

збільшували середнє значення бобів на рослині та масу насіння кожного 

сорту (рис. 4.2), однак деякі варіанти досліду не мали значної різниці. Сорт 

Кассіді утворював значно більше бобів на рослину, ніж ЕС Ментор у всіх 

варіантах досліду (рис. 4.2а). Інокуляція насіння не надто вплинула на ознаку 

«кількість бобів на рослині» в кожному сорті, втім кількість бобів зростала на 

4,8 % у Кассіді та на 3,1 % у ЕС Ментор, порівняно з варіантами без 

інокуляції. Позакореневе підживлення неабияк збільшувало кількість бобів 
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на рослині сорту Кассіді, як в інокульованих, так і в неінокульованих 

варіантах досліду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Елементи індивідуальної продуктивності сортів сої (□ – Кассіді, не 

інокульовано; ■ – Кассіді, інокульовано; ○ – ЕС Ментор, не інокульовано;  

● – ЕС Ментор, інокульовано; WF – без обробки; QO – Квантум-Олійні;  

WO – Вуксал Ойлсід. Різні індекси свідчать про суттєву  

різницю на рівні p ≤ 0.05 за НІР05) 

 

Загалом, високий її показник відзначено за внесення добрив із 

більшим вмістом Бор (Вуксал Ойлсід, Бор – 6%), порівняно з підживленням 

хелатним мікродобривом Квантум-Олійні (Бор – 0,6 %) у варіантах без 

інокуляції насіння. Вчені вважають [212], що завдяки позакореневому 
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підживленню бором із нормою 0,5 кг/га, порівняно із варіантом без його 

застосування, значно підвищувалася кількість бобів, однак багаторазове 

збільшення норми менш впливало на даний параметр. У досліджуваних нами 

хелатних мікродобривах норма внесеного бору є досить низькою (0,018 кг/га 

у Квантум-Олійні, 0,12 кг/га у Вуксал Ойлсід), проте її збільшення методом 

дворазового підживлення позначилось на кількості бобів у сорту ЕС Ментор. 

На кількість бобів на рослині можуть впливати строки внесення 

мікродобрива. Так, сорт сої Кассіді не надто реагував на збільшення норми 

внесення бору – зафіксовано лиш незначне збільшення кількості бобів. 

Інокуляція насіння Легум Фікс також менш впливала на показник кількість 

бобів на рослині, але спільно з позакореневим підживленням 

мікроелементами отримано позитивні результати. Це можна пояснити тим, 

що ефективність бульбочкових бактерій сягає свого максимуму під час 

цвітіння і наливу бобів, тоді як вміст бору в рослині в цей час може значно 

знижуватися. Позакореневе підживлення на початку та в повне цвітіння 

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

дефіцит бору і сприяло нормальному розвитку бобів. 

Щодо маси насіння, то у сорту ЕС Ментор вона була набагато вищою, 

аніж у сорту Кассіді (див. рис. 4.2b).  Однак, позакореневе підживлення на 

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

2,0 л/га значно збільшувало масу насіння у сорту Кассіді. Тимчасом як 

інокуляція насіння Легум Фікс збільшувала масу насіння з рослини більше, 

ніж кількість насіння. Адже це оптимізувало накопичення сухої речовини, 

однак найменш впливало на кількісні елементи індивідуальної 

продуктивності рослин сої.  

У кінцевому підсумку, сорту ЕС Ментор властива нижча висота 

прикріплення бобів та їх довжина, менша кількістю бобів та зерен на рослині. 

Втім, у даного сорту більш крупне насіння, і відповідно – вища маса 

1000  насінин та маса насіння з рослини (додаток Л). Упродовж наших 

досліджень він формував середню індивідуальну продуктивність рослини, 
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проте зважаючи на вищий показник виживання рослин за вегетацію – таким 

чином і вищу густоту стояння рослин на час збирання. Так, у досліді 

врожайності було отримано показник у межах від 2,68 до 3,11 т/га, залежно 

від підживлення хелатними мікродобривами та інокуляції (див. табл. 4.3). 

Незважаючи на більшу кількість бобів та зерна на рослині сої, дещо нижча 

врожайність (2,56–3,06 т/га) була сформована сортом сої Кассіді з огляду на 

меншу густоту стояння рослин на час збирання, а також нижчу масу 

1000  насінин й масу насіння з рослини.  

У результаті проведеного нами регресійно-кореляційного аналізу 

середніх за роки проведення досліджень елементів індивідуальної 

продуктивності рослин сої та факторів зовнішнього середовища ми 

побудували математичну модель, яка описує вплив кількості опадів за 

вегетацію культури (Х1), суми ефективних температур за вегетацію сої (Х2), 

зокрема на: 

масу 1000 насінин: У1= 159,2008-0,7954Х1+0,0614Х2 (r=0,81, яка діє в 

межах 67 % вибірки (R2 = 0,67);  

масу насіння з 1 рослини: У2= 4,1905-0,0423Х1+0,014Х2 (r=0,85, яка діє 

в межах 72 % вибірки (R2 = 0,72);  

кількість насіння з одного боба: У3= 2,9031+0,0076Х1-0,0028Х2 (r=0,83, 

яка діє в межах 71 % вибірки (R2 = 0,71);  

кількість насіння з однієї рослини: У4= 24,0803+0,0776Х1-0,00842Х2 

(r=0,43, яка діє в межах 14 % вибірки (R2 = 0,14) 

кількість бобів з однієї рослини: У5= 8,6621-0,0382Х1+0,0071Х2 (r=0,79, 

яка діє в межах 76 % вибірки (R2 = 0,76). 

Рoзглядаючи в кoмплексі вплив факторів навколишнього середовища 

на елементи індивідуальної прoдуктивнoсті, слід відмітити тісний 

позитивний взаємозв’язок кількості опадів та суми ефективних температур 

впродовж періоду вегетації сої (табл. 4.8). Чим більша сума опадів та 

позитивних температур >10ºС за вегетацію, тим більша кількість бобів на 

рослині сої (кoефіцієнт кoреляції станoвлять 0,834 та 0,893) та маса зерна з 
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рослини (r =0,725 та 0,828). Разом з цим, значна сума опадів та позитивних 

температур >10ºС негативно впливає на кількість насіння з одного боба, 

кoефіцієнт кoреляції станoвлять -0,764 та 0,831. 

Таблиця 4.8 

Кореляція між елементами індивідуальної продуктивності сої та  

факторами навколишнього середовища 
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Кількість опадів, мм - 0,979 0,834 -0,269 -0,764 0,725 0,146 

Сума температур 

>10ºС 

- - 
0,893 -0,318 -0,831 0,828 0,343 

Кількість бoбів з однієї 

рослини, шт 

- - - 
-0,017 -0,703 0,933 0,355 

Кількість насіння з 

однієї рослини, шт 

- - - - 
0,726 -0,139 -0,632 

Кількість насіння з 

одного боба, шт 

- - - - - 
-0,723 -0,649 

Маса зерна з рoслини, г 
- - - - - 

- 0,677 

 

Встановлено тісну пряму залежність маси зерна з однієї рослини та 

кількості бобів на рослині (r = 0,933), кількості насіння з однієї рослини та 

кількості насіння з одного боба (r = 0,726). Обернена залежність відмічена 

нами між ознаками кількості бобів на рослині та кількості насіння з одного 

боба (r = -0,703). Маса 1000 насінин найсуттєвіше залежала від кількості 

насіння з однієї рослини  (r = -0,632), кількості насіння з одного боба (r = -

0,649) та визначала масу зерна з рослини (r = 0,677). 
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4.3.  Якість зерна сої під впливом сорту,  інокуляції та підживлення 

мікроелементами   

Сучасна аграрна наука володіє значним багажем інформаційного 

матеріалу щодо вивчення впливу технологічних прийомів на білкову 

продуктивність бобових культур [7, 66, 191]. Оскільки в регіоні Західного 

Полісся України за останні роки відбулося значне розширення посіву сої 

ранньо- та середньоранньостиглих сортів, розгляд даного питання є 

надзвичайно актуальним [22, 51, 58, 59]. Однак, вивченню комплексного 

впливу хелатних мікродобрив та інокуляції на вміст сирого протеїну в 

насінні сої надано недостатньо уваги. 

За аналізом показників вмісту білка в зерні сої упродовж років 

експериментів (додаток М), було виявлено, що вони неабияк залежали від 

гідротермічних умов досліджуваних років. Так, у 2017 році зерно вивчених 

сортів сої, залежно від застосованої технології вирощування, містило 41,9–

42,9 % білка, 2018 році – 41,8–42,7 %, а за 2019 року – 38,4–40,1 %. У 2018 

році зафіксовано дещо нижчий даний показник у вищезазначеного сорту, 

який варіював залежно від підживлення посівів хелатними мікродобривами 

та застосування інокуляції від 41,8 до 42,7 %, з аналогічною тенденцію щодо 

вивчених чинників. За умов 2019 року спостерігався найнижчий вміст білка: 

варіював у межах від 38,4 до 40,1 %, залежно від досліджуваних факторів. 

Проте, даний показник зростав на ділянках досліду з внесенням хелатних 

мікродобрив.  

Щодо інокуляції насіння, то на варіантах із її проведенням 

спостерігалася тенденція до збільшення вмісту білка в зерні, порівняно із 

варіантами без її застосування – на 0,2-3,1 % у сорту ЕС Ментор і на 0,2-

7,4 % у сорту Кассіді, залежно від впливу гідротермічних умов року 

проведення досліджень.  

Зауважимо, що саме сорту Кассіді властивий нижчий вміст білка в 

зерні відносно сорту ЕС Ментор. Так, різниця залежно від варіанту досліду 
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була в межах від 10,8 до 23,0 %. Динаміка формування вищезазначеного 

показника була аналогічною до попереднього сорту за вивченими чинниками 

та погодними умовами років. Зокрема, у 2017 році досліджуваний показник у 

даного сорту був у межах 36,3–37,9 %, у 2018 році – 32,2–35,8 % та у 2019 – 

31,2–35,2 %.  

Таким чином, за аналізом показника вмісту білка в зерні сої у 

середньoму за рoки дoсліджень виявлено, щo серед існуючих прийомів 

технології вирощування саме підживлення виявилося найефективнішим з 

огляду впливу на даний показник (табл. 4.9).  

Таблиця 4.9      

Вміст білка та жиру в зерні сої залежно від підживлення 

та застосування інокуляції насіння, % (середнє за 2017-2019рр.)  

Варіант 

підживлення 

ЕС Ментор Кассіді 

вміст у зерні, % 

білка жиру білка жиру 

*проведення інокуляції насіння 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Без підживлень 

(контроль) 
        

Квантум-Олійні         

Вуксал Ойлсід         

НІР0,5 1,1 1,3 0,13 0,07 1,0 1,2 0,10 0,09 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і –інокульоване насіння. 

 

Так, внесення у підживлення Квантум-Олійні у фазу бутонізації та на 

початку формування насіння сприяло підвищенню життєздатності пилку, 

наливу насіння та покращенню його якості. Адже у складі вказаного 

хелатного мікродобрива є мідь, цинк та марганець – надважливі елементи для 

олійних культур. На даному варіанті досліду вміст білка в зерні сої був 

максимальним і досягав 42,2 % у сорту ЕС Ментор та 35,2 % у сорту Кассіді. 

Тимчасом як на варіантах з інoкуляцією насіння він був вищим на 0,4–1,4 %, 

пoрівнянo з варіантами без її дії. 
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Загалом, вміст білка в зерні сої варіював залежнo від сoртoвих 

oсoбливoстей, підживлення та інoкуляції в межах 39,1–42,3 % у сoрту 

ЕС  Ментор та 32,4–35,8 % – у сoрту Кассіді (рис. 4.4). Без інoкуляції насіння 

Легум Фікс приріст білка в зерні сої зрoстав завдяки позакореневому 

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

Після підживлення посівів сої хелатним мікродобривом Квантум-Олійні 

сумісно з інoкуляцією вміст білка в зерні зрoстав на 2,6 % у сoрту ЕС Ментор 

і на 1,5 % у сoрту Кассіді віднoснo кoнтрoлю з інoкуляцією та на 2,0–3,8 % – 

віднoснo абсoлютнoгo кoнтрoлю.  

 

Рис. 4.4. Вміст білка в зерні сої залежно від підживлення та інокуляції 

насіння, % (середнє за 2017–2019 рр.) 

 

Щодо варіантів досліду без інокуляції та підживлення, то вміст білка у 

зерні сої становив 39,1 та 32,4 % у сортів ЕС Ментор та Кассіді відповідно.    

Чільне місце у розвитку рослин сої займає вміст жиру в насінні. Він 

залежить, по-перше, від погодних умов, активності функціонування 
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симбіотичної системи. По-друге, надважливим є внесення в підживлення 

хелатних мікродобрив Квантум-Олійні у фазу бутонізації (перед цвітінням, 

ВВСН 50–59) та Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66). 

Також не варто забувати про інокуляцію насіння Легус Фікс. 

Таким чином, вміст сирого жиру в зерні сої сорту ЕС Ментор варіював 

залежно від вищезазначених чинників у 2017 році від 20,74 до 22,62 %, у 

2018 році від 20,55 до 21,12 % і у 2019 році від 21,45 до 22,53 %. Дещо вищий 

даний показник зафіксовано у сорту Кассіді – 20,13 до 22,65 % у 2017 році, у 

2018 році від 23,08 до 24,12 % і у 2019 році від 22,58 до 24,49 % відповідно.  

Поза тим, особливості кожного досліджуваного сорту – чи не 

найважливіший чинник, від якого залежав вміст жиру в насінні сої (рис. 4.5). 

Так, сорту Кассіді в середньому за 2017-2019роки притаманний вищий 

показник, який за інокуляції та підживлення хелатними мікроелементами 

варіював в межах 20,86–24-19 %. Тимчасом як у сорту сої ЕС Ментор вміст 

жиру був нижчим і становив 20,13-22,81 %. З огляду на вищевказане, 

діапазон зміни вмісту жиру в розрізі років, хелатних мікродобрив, 

проведення інокуляції та особливостей сортів вказує на значний потенціал 

сої щодо сталості його накопичення в насінні (додаток М).  

Завдяки підживленню посівів сої у фазу бутонізації та на початку 

формування насіння хелатним мікродобривом Квантум-Олійні було 

накопичено більший вміст сирого жиру в зерні сої – до 22,65 % у сорту 

ЕС Ментор та 23,84 % у сорту Кассіді. Тобто, спостерігалася тенденція до 

підвищення зазначеного показника на ділянках досліду з позакореневим 

підживленням. Тимчасом як на варіантах з інокуляцією насіння показник 

вмісту сирого жиру також дещо зростав, порівняно із варіантами без її дії: на 

0,3-7,6 % у сорту ЕС Ментор та на 0,5-5,2 % у сорту Кассіді, залежно від 

впливу гідротермічних умов року проведення досліджень.  
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Рис. 4.5. Вміст жиру в зерні сої залежно від підживлення та інокуляції 

насіння, % (середнє за 2017–2019 рр.) 

 

Загалом, упродовж інокуляції насіння препаратом Легум Фікс, в 

середньому за роки проведення досліджень, вміст жиру в зерні сої 

підвищувався на 0,4-7,6 %, пoрівнянo з варіантами без її дії, і досягав 22,81 % 

у сорту ЕС Ментор на ділянках досліду з внесенням у підживлення хелатного 

мікродобрива Квантум-Олійні у фазу бутонізації (перед цвітінням, ВВСН 50–

59) та 24,19 % – у сорту Кассіді на цьому ж варіанті досліду. 

Завдяки вищим показникам якості зерна та відмінній врожайності 

культури, максимальний збір білка з oдиниці плoщі відзначено у варіанті 

сумісного застосування інокуляції насіння Легум Фікс та позакореневого 

підживлення хелатним мікродобривом Квантум-Олійні у фазу бутонізації 

(перед цвітінням, ВВСН 50–59). Так, він досягав 1,31 т/га у сорту ЕС Ментор 

і 1,11 т/га – у сорту Кассіді (табл. 4.10).  
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Таблиця 4.10       

Збір білка та жиру з одиниці площі залежно від підживлення 

та застосування інокуляції насіння, т/га (середнє за 2017– 2019 рр.) 

Варіант 

підживлення 

ЕС Ментор Кассіді 

вміст у зерні, % 

білка жиру білка жиру 

*проведення інокуляції насіння 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Без підживлень 

(контроль) 
1,05 1,12 0,54 0,61 0,87 0,98 0,56 0,59 

Квантум-Олійні 1,21 1,31 0,65 0,71 1,01 1,11 0,68 0,75 

Вуксал Ойлсід 1,20 1,28 0,60 0,68 0,98 1,09 0,65 0,68 

НІР0,5 1,12 1,03 0,15 0,07 1,02 1,23 0,11 0,19 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і –інокульоване насіння. 

Щодо максимального збору жиру з одиниці площі, то зважаючи на 

формування сортами сої найвищої врожайності у варіанті досліду з 

інокуляцією насіння Легум Фікс і позакореневим підживленням хелатним 

мікродобривом Квантум-Олійні у фазу бутонізації (перед цвітінням, 

ВВСН  50–59) він становив 0,71 т/га у сорту ЕС Ментор та 0,75 т/га у сорту 

Кассіді. 

За аналізом показників вмісту білка та жиру в зерні сої вивчених сортів, 

нами було визначено відповідні прирости, залежно від досліджуваних 

чинників (табл. 4.11). Так, у сорту Кассіді за внесення Квантум-Олійні у фазу 

бутонізації (перед цвітінням, ВВСН 50–59) даний показник становив 8,6 %. У 

сорту ЕС Ментор також найвищий приріст білка спостерігався на 

аналогічному варіанті, без інокуляції насіння Легум Фікс. Проте, даний 

показник у цього сорту все ж був дещо нижчим, порівняно з попереднім, і 

складав 7,9 %. У сорту Кассіді максимальний показник приросту відносно 

контролю становив 2,9 %, тимчасом як у сорту ЕС Ментор – 6,8 % 

відповідно. Тому на варіантах без проведення інокуляції найвищий приріст 

вмісту білка від внесення хелатних мікродобрив до контролю зафіксовано 

саме у сорту Кассіді. 
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Таблиця 4.11 

Приріст білка та жиру в зерні сої залежно від підживлення та інокуляції 

насіння, % (середнє за 2017– 2019 рр.) 

Варіант 

підживлення 

Вміст білка, 

% 

Приріст вмісту 

білка від 

підживлення, 

% 

Приріст 

вмісту білка 

від добрив та 

інокуляції, % 

Вміст  жиру, 

% 

Приріст вмісту 

жиру від 

підживлення, % 

Приріст 

вмісту жиру 

від добрив та 

інокуляції, % 
 б/і і б/і і б/і і б/і і 

ЕС Ментор 

Без підживлень 

(контроль) 
  0 0 1,3   0 0 7,6 

Квантум-Олійні   7,9 6,8 0,2   12,5 5,3 0,7 

Вуксал Ойлсід   4,1 3,5 0,7   0,8 0,3 7,0 

Кассіді 

Без підживлень 

(контроль) 
  0 0 7,4   0 0 0,5 

Квантум-Олійні   8,6 2,9 1,7   14,3 15,4 1,5 

Вуксал Ойлсід   2,2 1,1 6,3   4,7 4,7 0,5 

НІР0,5  0,4 0,11 
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Завдяки внесенню на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) Вуксал 

Ойлсід з нормою витрати 2,0 л/га приріст білка від підживлення посівів сої 

становив 2,2 та 4,1 % на варіантах без інокуляції у сортів Кассіді та 

ЕС  Ментор відповідно. На ділянках досліду, де насіння до сівби інокулювали 

Легум Фікс, вищезазначений показник у зерні сортів Кассіді та ЕС Ментор 

від підживлення Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) 

складав 1,1 та 3,5 %.  

Тобто, на варіантах з інокуляцією насіння приріст вмісту білка був 

дещо нижчим в усіх досліджуваних сортів, порівняно з варіантами без її 

проведення. Щодо приросту жиру в зерні досліджуваних сортів сої, то даний 

показник в середньому за роки досліджень на варіантах без інокуляції 

насіння зростав. Це стало можливим завдяки підживленню посівів хелатними 

мікродобривами у надважливі для росту і розвитку рослин фази. Так, з 

огляду на вищий вміст в зерні жиру, найбільший показник його приросту 

відзначено у сорту Кассіді. Однак, йому властива дещо нижча врожайність, 

аніж ЕС Ментору. Зокрема, у сорту ЕС Ментор за внесення в підживлення 

хелатного мікродобрива Квантум-Олійні у фазу бутонізації (перед цвітінням, 

ВВСН 50–59) даний показник становив 12,5 % на ділянках досліду без 

інокуляції та 5,3 % – на ділянках з висіяним інокульованим насінням. У сорту 

Кассіді відповідні показники становили 14,3 та 15,4 %. 

Після внесення на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) у 

підживлення посівів сої мікродобрива Вуксал Ойлсід з нормою витрати 

2,0 л/га приріст жиру становив 4,7 та 0,8 % на варіантах без інокуляції у 

сортів Кассіді та ЕС Ментор відповідно. За умови інокуляції насіння до сівби 

на ділянках вищезазначений показник у зерні сортів Кассіді та ЕС Ментор 

від підживлення Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) 

складав 4,7 та 0,3 %. 
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Висновки до розділу 4. 

З огляду на гідротермічні роки досліджуваних років (2017–2019), 

урожайність сорту ЕС Ментор була в межах 2,68–3,11 т/га, сорту Кассіді – 

2,56–3,06 т/га. За найсприятливішого, теплого та вологого 2019 року 

урожайність сортів ЕС Ментор та Кассіді залежно від підживлення та 

інокуляції становила, відповідно, 3,07-3,52  та 2,95-3,45 т/га. А 

несприятливим для формування врожаю, порівняно з вищезазначеними 

роками, виявився достатньо спекотний та достатньо посушливий 2017 рік: 

врожайність складала 2,05-2,39 та 1,92-2,36 т/га відповідно. 

За сумісного використання обробки насіння інокулянтом Легум Фікс та 

позакореневого підживлення посівів Вуксал Ойлсід на початку та в повне 

цвітіння (ВВСН 60–66) з нормою витрати 2,0 л/га було отримано високу 

врожайність сорту ЕС Ментор – 3,11 т/га, сорту Кассіді – 3,06 т/га. Тому на 

дерново підзолистих ґрунтах західного Полісся вища врожайність була 

сформована сортом сої ЕС Ментор. Цього неможливо було б досягти без 

внесення позакореневих підживлень, адже завдяки ним врожайність посівів 

сої збільшилась до 15 %. Поза тим, неабияк важливою була інокуляція 

препаратом Легум Фікс – додатково отримано 0,09–0,35 т/га зерна. 

 Застосуванню різних хелатних мікродобрив спільно з інокуляцією 

насіння було забезпечено помітний приріст врожаю досліджуваних сортів сої 

відносно абсолютного контролю. В середньому за роки досліджень у сорту 

ЕС Ментор приріст урожайності від внесення у підживлення хелатних 

мікродобрив та проведення інокуляції становив від 0,28 до 0,43 т/га, у сорту 

Кассіді – від 0,32 до 0,50 т/га. Загалом, за внесення у підживлення хелатних 

мікродобрив даний показник складав 9–12 %. Це підтверджено 

застосуванням у фазу цвітіння добрива Вуксал Ойлсід, що позитивно 

позначилось на активації діяльності симбіотичних бактерій, сприяло 

підвищенню ефективності азотфіксації, подовжило термін функціонування 

фотосинтетичного апарату та накопичення біомаси.  
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Зважаючи на сортові особливості сої, а також підживлення та 

інокуляцію насіння було сформовано показники індивідуальної 

продуктивності досліджуваних сортів. Виявлено, що менша довжина бобів у 

середньому за роки проведення досліджень була у сорту Кассіді – 3,3-3,6 см, 

дещо довші боби властиві сорту ЕС Ментор – 4,1-4,4 см, залежно від варіанту 

підживлення та інокуляції. Адже саме внесення у 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 загалом. Однак, застосування 

добрив із більшим вмістом Бору (Вуксал Ойлсід, Бор – 6%) також значно 

підвищувало кількість бобів на рослині, порівняно з підживленням хелатним 

мікродобривом Квантум-Олійні (Бор – 0,6 %) у варіантах без інокуляції 

насіння. Таким чином, у сорту ЕС Ментор в середньому на одній рослині 

формувалося від 44,7 шт. (абсолютний контроль, без підживлення та 

інокуляції) до 51,8 шт. (Вуксал Ойлсід + інокуляція насіння Легум Фікс), 

дещо вищі показники – у сорту Кассіді: від 55,6 до 69,7 см відповідно.  

Кількість зерен з рослини збільшувалась за внесення хелатного 

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

Так, у сорту ЕС Ментор на 10,7 та 15,9 % залежно від інокуляції, у сорту 

Кассіді – на 19,4 та 25,6 %. Сортом ЕС Ментор в середньому за роки 

проведення досліджень формувалося крупніше насіння, тому маса 1000 

насінин становила відповідно 182,3-194,0 г залежно від удобрення та 

інокуляції, тимчасом як у сорту Кассіді – 168,7-176,6 г. Внесення хелатного 

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

збільшувало масу зерна з рослини у сорту ЕС Ментор на 4,8 та 14,5 % 

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

Оскільки у складі іншого хелатного мікродобрива – Квантум-Олійні 

переважає мідь, цинк та марганець – надважливі елементи для олійних 

культур, внесення його у підживлення сої у фазу бутонізації та на початку 

формування насіння зумовило підвищення життєздатності пилку, наливу 
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насіння та сприяло покращенню його якості. Таким чином, показник вмісту 

білка в зерні сої за внесення Квантум-Олійні без інокуляції був 

максимальним і досягав 42,2 % у сорту ЕС Ментор та 35,2 % у сорту Кассіді. 

А на варіантах з інoкуляцією насіння зазначений показник був вищим на 0,4–

1,4 %, пoрівнянo з варіантами без інoкуляції. 

Однак, без проведення інoкуляції насіння Легум Фікс приріст білка в 

зерні сої зрoстав завдяки позакореневому підживленню на 2,2–3,4 % у сорту 

ЕС Ментор та 0,3–0,6 % – у сорту Кассіді. Так, внесення хелатного 

мікроборива Квантум-Олійні сумісно з інокуляцією насіння забезпечило 

підвищення вмісту білка в зерні сої на 2,6 % у сoрту ЕС Ментор і на 1,5 % у 

сoрту Кассіді віднoснo кoнтрoлю з інoкуляцією та на 2,0–3,8 % віднoснo 

абсoлютнoгo кoнтрoлю.  

Щодо сорту Кассіді, то саме йому властивий вищий вміст жиру в зерні, 

який під впливом інокуляції та підживлення хелатними мікроелементами 

варіював у межах 20,86–24,19 %. Тимчасом як у зерні сорту ЕС Ментор 

даний показник був нижчим і становив 20,13-22,81 %.  

 

Результати досліджень висвітлено і опубліковано в наукових працях 

[51, 52, 53, 54, 58, 79, 224]. 

 

 

 

  



162 
 

 

РОЗДІЛ 5. 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ  

 

Економіко-енергетична ефективність вирощування 

сільськогосподарських культур в умовах ринкових відносин є надзвичайно 

важливою, оскільки вона є чинником їх конкурентоспроможності  [38, 73]. З 

огляду на це, високоефективне та раціональне використання землі – чи не 

найголовніше завдання аграрного виробництва, що передбачає стабільне 

нарощування продукції рослинництва. Тому для зменшення обсягів 

виробництва, покращення якості та зниження виробничих витрат необхідно 

звернути увагу на добір економічних варіантів технології, які слід розробити 

на основі оцінки результатів досліджень, здійснивши всебічний аналіз 

елементів технологічного процесу [17, 146]. Саме завдяки економічним 

варіантам технології забезпечується окупність затрачених ресурсів з 

максимальною результативністю. 

Задля обґрунтування найоптимальнішого поєднання досліджуваних 

нами агрозаходів було визначено економічну ефективність удобрення сої. 

Встановлено, що для її розрахунку бажано користуватися показниками, серед 

яких: врожайність насіння, приріст врожаю, вміст сирого білка та жиру – 

завдяки ним формується ціна реалізації. І варто зважати на виробничі 

витрати – адже вони формують собівартість продукції. 

Таким чином, нами було досліджено чинники не тільки економічної, а 

й біоенергетичної результативності запропонованих елементів технології 

вирощування сої, що були поставлені на вивчення. Відповідно до 

рекомендованих нормативів для виробництва приймали загальні норми 

виробітку, а також ціни на ручні та механізовані роботи. Самі ж розрахунки 

економічної ефективності удобрення сої здійснювалися за цінами, 

актуальними на кінець 2019 року.  
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З огляду на вплив різних хелатних мікродобрив та проведення 

передпосівної інокуляції, отримані результати в досліді вказують на те, що за 

вирощування досліджуваних сортів сої на абсолютному контролі вартість 

виробничих витрат на 1 га становила для сорту ЕС Ментор 14920 грн, дещо 

менша вартість (зумовлена нижчою вартістю посівного матеріалу) властива 

сорту Кассіді – 14850 грн; собівартість одної т насіння відповідно становила 

– 5567 та 5801 грн/т  (табл. 5.1). Показник умовно чистого прибутку варіював 

залежно від особливостей досліджуваних сортів та чинників, які були 

поставлені на вивчення. І на варіантах без підживлення та інокуляції складав 

для сорту ЕС Ментор 30104 грн та Кассіді – 28158 грн з рівнем 

рентабельності відповідно – 202 та 190 %. Зауважимо, що навіть за 

найнижчої в досліді врожайності було отримано неабиякий прибуток спільно 

зі значним рівнем рентабельності. Це стало можливим завдяки високій 

вартості зерна сої, яка на кінець 2019 року складала 16800 грн/т. 

За умов проведення інокуляції насіння препаратом Легум Фікс без 

внесення підживлення хелатними мікродобривами на ділянках досліду 

відповідні показники економічної ефективності вирощування культури сої 

були дещо вищими. Виняток: показник собівартості, адже він знизився у 

сорту Кассіді до 5504 грн/т насіння. Це трапилося через зростання 

додаткових витрат на проведення інокуляції та зумовлене отриманими 

приростами врожаю насіння сої. Умовно чистий прибуток на цих варіантах 

збільшився у сорту ЕС Ментор до 32324 грн, Кассіді – до 31065 грн, 

перевищуючи прибуток на контрольних варіантах досліду на 2220 та 

2907  грн відповідно. За даних умов рівень рентабельності становив 

відповідно 212 та 205 % (табл. 5.1). 

Слід зазначити, що за збільшення норм удобрення спостерігалася зміна 

показників, що характеризують економічну ефективність. Однак, не завжди у 

бік збільшення, порівняно з контрольними варіантами, оскільки дані 

показники залежали від приросту врожаю та додаткових затрат на хелатні 

мікродобрива у всіх досліджуваних сортів.  
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Таблиця 5.1 

Економічна ефективність технологій вирощування сої із застосуванням розроблених елементів 

технології в розрахунку на 1 га (середнє за 2017–2019 рр.) 

Показники 

Варіант підживлення та інокуляції насіння 

Без інокуляції Інокуляція Легум Фікс 

Без 

підживлень 

(контроль) 

Квантум-

Олійні 
Вуксал Ойлсід 

Без 

підживлень 

(контроль) 

Квантум-

Олійні 
Вуксал Ойлсід 

1 2 3 4 5 6 7 

ЕС Ментор 

Урожайність, т/га 2,68 2,86 2,96 2,83 3,10 3,11 

Вартість вирощеної продукції, 

грн/га 
45024 48048 49728 47544 52080 52248 

Виробничі витрати на 1 га, грн 14920 15230 15305 15220 15520 15505 

Собівартість 1 т, грн 5567 5325 5171 5378 5006 4986 

Умовно чистий прибуток, грн/га 30104 32818 34423 32324 36560 36743 

Рівень рентабельності, % 202% 215% 225% 212% 236% 237% 

Затрати сукупної енергії на 1 га, 

МДж 
18741 21759 26317 19162 24549 28233 

Вихід енергії з урожаєм, МДж/га 47409 58544 56077 51478 61915 61331 

Енергоємність 1 т зерна, МДж 6993 7608 8891 6771 7919 9078 

Коеф. енергетичної ефективності 2,53 2,69 2,13 2,69 2,52 2,17 
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Закінчення таблиці 5.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Кассіді  

Урожайність, т/га 2,56 2,79 2,88 2,75 3,0 3,06 

Вартість вирощеної продукції, 

грн/га 
43008 46872 48384 46200 50400 51408 

Виробничі витрати на 1 га, грн 14850 15110 15215 15135 15445 15415 

Собівартість 1 т, грн 5801 5416 5283 5504 5148 5038 

Умовно чистий прибуток, грн/га 28158 31762 33169 31065 34955 35993 

Рівень рентабельності, % 190% 210% 218% 205% 226% 233% 

Затрати сукупної енергії на 1 га, 

МДж 
17070 23076 24633 17952 22359 26567 

Вихід енергії з урожаєм, МДж/га 44933 53778 54063 45994 56608 61207 

Енергоємність 1 т зерна, МДж 6668 8271 8553 6528 7453 8682 

Коеф. енергетичної ефективності 2,63 2,33 2,19 2,56 2,53 2,30 
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Щодо внесення в підживлення хелатних мікродобрив Квантум-Олійні у 

фазу бутонізації (перед цвітінням, ВВСН 50–59) та Вуксал Ойлсід на початку 

та в повне цвітіння (ВВСН 60–66), то зафіксовано зміну показників, що  

характеризують економічну ефективність, але не завжди в бік збільшення, 

порівняно з контрольними варіантами. Адже вищезазначені показники 

залежали не тільки від приросту врожаю, а й від додаткових затрат на 

мікродобрива та інокулянт Легум Фікс.  

Рівень рентабельності вирощування сортів сої ЕС Ментор та Кассіді 

зростав завдяки неабиякому приросту врожайності культури (0,24 та 

0,21  т/га) і окупності додаткових витрат. Це стало можливим завдяки 

додатковому проведенню інокуляції насіння сумісно з дворазовим 

підживленням посівів сої у фазу бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50–59) 

та на початку формування насіння (ВВСН 71-73) мікродобривом Квантум-

Олійні. Менш значний приріст врожайності сортів ЕС Ментор та Кассіді був 

за додаткової інокуляції насіння Легум Фікс та внесення на початку та в 

повне цвітіння (ВВСН 60–66) посівів сої мікродобрива Вуксал Ойлсід з 

нормою витрати 2,0 л/га. Він складав 0,15 та 0,18 т/га, тимчасом як рівень 

рентабельності знижувався через зростання витрат.  

Найвищий умовно чистий прибуток було отримано за вирощування 

сортів сої ЕС Ментор та Кассіді завдяки поєднання елементів технології – 

інокуляції насіння Легум Фікс та дворазового внесення в підживлення 

хелатного мікродобрива Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння 

(ВВСН 60–66): 36743 та 35993 грн/га відповідно, на 6639 та 7835 грн/га 

більше, аніж на абсолютному контролі. На варіантах досліду без проведення 

інокуляції Легум Фікс, вищезазначений показник було отримано також за 

внесення в підживлення хелатного мікродобрива Вуксал Ойлсід: 34423 грн у 

сорту ЕС Ментор та 33169 грн у сорту Кассіді. За вирощування сої без 

підживлення та з обов’язковою інокуляцією насіння препаратом Легум Фікс 

умовно чистий прибуток від реалізації продукції сорту ЕС Ментор сягав 

32324 грн/га, що на 2220 грн більше, ніж на абсолютному контролі, та 
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31065  грн/га у сорту Кассіді, перевищуючи прибуток на контролі на 

2907  грн/га.  

Таким чином, задля отримання більшого прибутку від вирощування сої 

на дерново-підзолистих ґрунтах західного Полісся України економічно 

вигідним є вирощування сортів ЕС Ментор та Кассіді. Рекомендовано 

керуватись технологією, яка передбачає проведення інокуляції насіння 

препаратом Легум Фікс та дворазове внесення (на початку та в повне 

цвітіння, ВВСН 60–66) хелатного мікродобрива Вуксал Ойлсід з нормою 

витрати 2,0 л/га. 

Адже, саме на варіантах із проведенням інокуляції насіння був вищий 

умовно чистий прибуток та рівень рентабельності, аніж на варіантах з таким 

же підживленням, але без її дії. 

Далі постають питання: як же встановити енергетичну ціну врожаю, 

визначити рівень результативності витрачених ресурсів, порівняти та оцінити 

моделі технологій вирощування сільськогосподарських культур й 

характеристики технологічних процесів? Саме для цього необхідна 

енергетична оцінка та аналіз ефективності вирощування рослин сої, завдяки 

якому можна не тільки розробити, а й оцінити дієвість ресурсо– і 

енергозберігаючих технологій [73, 148]. 

Щодо визначення впливу підживлення хелатними мікродобривами та 

інокуляції насіння за основними показниками, які визначають енергетичну 

ефективність сої, в середньому за роки, упродовж наших досліджень було 

виявлено, що найнижчий рівень енерговитрат на 1 га посіву відзначено на 

варіантах без інокуляції та мікродобрив. Він становив у сорту ЕС Ментор – 

18741 МДж/га, а у сорту Кассіді -  17070 МДж/га (див. табл. 5.1). Проведення 

інокуляції насіння Легум Фікс підвищило дані показники відповідно до 

19162 та 17952  МДж/га. За аналізом показників виходу енергії з отриманого 

врожаю було встановлено, що в контрольних варіантах він складав у сорту 

ЕС Ментор – 47409 та Кассіді – 44933 МДж/га, а за інокуляції Легум Фікс 

відповідно – 51478 та 45994 МДж/га. 
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Максимальне збільшення виходу енергії з урожаєм зафіксовано за 

дворазового внесення на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) Вуксал 

Ойлсід з нормою витрати 2,0 л/га без проведення інокуляції насіння, 

порівняно з внесенням у фазу бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50–59) та 

на початку формування насіння (ВВСН 71-73) Квантум-Олійні. Це було б 

неможливим без вищої врожайності культури. А саме: у сорту ЕС Ментор 

даний показник становив – 58544, Кассіді – 54063 МДж/га. Максимальну 

врожайність сортів сої в досліді було отримано після проведення інокуляції 

на фоні внесення Вуксал Ойлсід, що спричинило підвищення даних 

показників аж до 61915 та 61207 МДж/га відповідно. Водночас підвищились і 

енергетичні затрати на досліджуваних варіантах, порівняно з контрольними. 

Як наслідок  – коефіцієнт енергетичних затрат знизився.  

Основним показником ефективності вирощеної продукції є відношення 

виходу енергії з одиниці площі з продукцією до енергетичних затрат на її 

виробництво (Кее). Загалом, завдяки енергетичній оцінці систем удобрення 

сої було встановлено, що коефіцієнт енергетичної ефективності сягнув 

максимального значення на контрольних варіантах у всіх досліджуваних 

сортів cої, а застосування інокуляції та внесення хелатних мікродобрив –

знизило його показник. 

У сорту ЕС Ментор на абсолютному контролі (без інокуляції та 

підживлення) даний показник становив 2,53, Кассіді – 2,63, зважаючи на 

неабияке підвищення виходу енергії з урожаєм. А надто низьким 

досліджуваний коефіцієнт був на варіантах із внесення на початку та в повне 

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

енергозатрати з 1 га були найвищі, порівняно з варіантом із внесенням у фазу 

бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50–59) та на початку формування 

насіння (ВВСН 71-73) Квантум-Олійні. Найвищого ж значення даний 

показник досяг на контрольному варіанті (без застосування мікродобрив)  у 

сорту ЕС Ментор - 2,69  та при  при інокуляції препаратом  Квантум-Олійні 

(див. табл. 5.1).   
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Таким чином, встановлено: економічна ефективність технології 

вирощування сої в цілому є надважливою для виробничників у сучасних 

умовах господарювання, вказуючи на високу рентабельність даної культури в 

умовах західного Полісся України. 

 

Висновки до розділу 5. 

Рентабельність виробництва сої коливається в межах від 190 до 237 % і 

справді є значною. Так, її показники в умовах західного Полісся України за 

вирощування сортів сої ЕС Ментор та Кассіді без застосування добрив на 

ділянках без інокуляції складають 202 та 190, з інокуляцією насіння Легум 

Фікс – 212 та 205 % відповідно. Найвищий рівень рентабельності зафіксовано 

на ділянках досліду з внесенням у підживлення хелатних мікродобрив 

Квантум-Олійні у фазу бутонізації (перед цвітінням, ВВСН 50–59) у сорту 

ЕС Ментор та Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66). 

Витрати на вирощування сої в межах всіх досліджуваних чинників варіюють 

від 14850  до 15520 грн/га, тимчасом як прибуток, завдяки високій ціні на 

товарну продукцію культури, – зростає від 28158 до 36743 грн/га.  

З огляду на отримання найвищого умовно чистого прибутку, найбільш 

економічно вигідним є вирощування сортів ЕС Ментор та Кассіді – отримано 

36743 та 35993 грн/га відповідно. Це стало можливим завдяки задіяній 

інокуляції насіння препаратом Легум Фікс та дворазовому внесенню (на 

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

Ойлсід з нормою витрати 2,0 л/га..  

Зважаючи на енергетичне відношення за вирощування сої, перевагу має 

система удобрення. Адже вона 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. У такий спосіб 

отримуємо найвищий вихід енергії з урожаєм: 61331 МДж/га у сорту 

ЕС  Ментор та 61207 МДж/га у сорту Кассіді. Тимчасом як коефіцієнт 
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енергетичної ефективності досягав максимальних значень і становив 2,69 на 

варіанті Квантум-Олійні без інокуляції  для сорту ЕС Ментор та 2,63 та 2,56, 

для сорту Кассіді на контрольних варіантах досліду з інокуляцією насіння і 

без її проведення.  

Отже, дослідженнями 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 не лише економічну, а й 

енергетичну ефективність вирощування культури на дерново-підзолистих 

ґрунтах західного Полісся України. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано особливості процесів 

росту, розвитку, формування урожайності та якості насіння ранньостиглих  

сортів сої, а також вивчено вплив на них організованих факторів, зокрема 

інокуляції насіння та позакореневих підживлень, зважаючи на гідротермічні 

умови західного Полісся України. Дослідження були спрямовані на 

вирішення поставленої наукової задачі, що дозволило зробити наступні 

висновки: 

1. Ґрунтово-кліматичні умови місця проведення досліджень є типовими 

для умов західного Полісся України та сприятливими для вирощування сої. 

Максимально наближеним до середньобагаторічних показників та 

сприятливим для росту, розвитку та формування врожайності був 2019 рік, 

спекотним та екстремально посушливим – 2017 рік. Розрахунок коефіцієнтів 

суттєвості відхилень суми активних температур засвідчує, що липень 2017 та 

2019 років належав до ІІІ категорії років з умовами, наближеними до 

екстремальних з Kc –2,52 та –2,38 відповідно. 

2. Виживаність рослин за дворазового застосування мікродобрив 

підвищилась на 1,5-3,7 %, а за додаткової інокуляції насіння бактеріальним 

препаратом – на 2,4-4,5 %. Дворазове підживлення посівів сої на початку та в 

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

інокуляція Легум Фікс забезпечують вищий відсоток виживання рослин: 

94,3 % у сорту ЕС Ментор та 92,9 % у сорту Кассіді.  

3. Найбільша тривалість вегетаційного періоду у ранньостиглого (00) 

сорту ЕС Ментор (113 діб) та середньоранньостиглого (0) Кассіді (125 діб) 

спостерігалася на ділянках, де створено оптимальні умови для росту, 

розвитку рослин та активного симбіозу і проводили інокуляцію насіння 

Легум Фікс та два позакореневі підживлення на початку та в повне цвітіння 

(ВВСН 60–66) Вуксал Ойлсід з нормою витрати 2,0 л/га, за тривалості 

вегетації на контролі 105 та 120 діб відповідно. 
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4. Максимальна висота рослин сої формується у фазу повного наливання 

насіння за внесення Вуксал Ойлсід на початку та в повне цвітіння            

(ВВСН 60-66) і становить 96,7 см для сорту ЕС Ментор та 87, 7 см для сорту 

Кассіді, що більше відносно контрольних варіантів на 4-9 см.  

5. Підживленням посівів сої хелатним мікродобривом Вуксал Ойлсід на 

початку та в повне цвітіння (ВВСН 60–66) з нормою витрати 2,0 л/га та 

інокуляції насіння препаратом Легум Фікс створює кращі умови для 

формування потужного фотосинтетичного потенціалу її посівів та сприяє 

формуванню максимальної – 44,7 та 45,7 тис. м2/га асиміляційної поверхні 

посівів сої сортів Кассіді та ЕС Ментор. Більшу площу листкової поверхні та 

фотосинтетичний потенціал формує сорт ЕС Ментор. 

6. Внесення хелатних мікродобрив Квантум Олійні та Вуксал Ойлсід 

забезпечує утворення більшої листкової поверхні, оптимізує взаємообмін 

поживними речовинами між рослинами і бульбочковими бактеріями, що 

напряму впливає на фіксацію і надходження азоту в рослину та синтез 

хлорофілу. Біосинтез хлорофілу в рослинах сої на варіанті досліду з 

внесенням Вуксал Ойлсід у фазу бутонізації відбувався більш інтенсивно і 

сума пігментів (а+в) становила: у сорту ЕС Ментор 251 мг/100 г та 

233 мг/100 г листя у сорту Кассіді, що на 52 та 59 % перевищує показник на 

абсолютному контролі, тобто без інокуляції насіння та підживлення. 

7. Чиста продуктивність фотосинтезу впродовж вегетаційного періоду 

сої поступово зростає, починаючи від фази бутонізації і до формування та 

достигання насіння. Максимальні показники ЧПФ формуються у міжфазний 

період утворення бобів – формування насіння за внесення хелатних 

мікродобрив Вуксал Ойлсід на фоні інокуляції насіння Легум Фікс – 4,72 та 

4,75 г/м2*добу у сортів Кассіді та ЕС Ментор. 

8. Максимальні показники вегетативної маси посівів сої формуються за 

внесення хелатних мікродобрив Вуксал Ойлсід на фоні інокуляції насіння 

Легум Фікс і досягають у сортів Кассіді та ЕС Ментор 10,33 та 11,87 т/га у в 

кінці цвітіння рослин сої та 26,38 та 26,88 т/га у фазу повного наливу насіння. 
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Максимальні показники накопичення сухої речовини посівами сої 

формуються у період повного наливу бобів і досягають 6,92 т/га у сорту 

ЕС  Ментор і 6,49 т/га у сорту Кассіді за інокуляції насіння препаратом Леум 

Фікс та внесення в підживлення хелатного мікродобрива Вуксал Ойлсід.  

9. Формування більшої кількості активних бульбочок на коренях сої 

сорту ЕС Ментор та Кассіді – 42,4 та 38,8 штук на одній рослині, вищої маси 

бульбочок – 474 та 438 мг/рослину та нітрогеназної активності – 7,47 та 

6,31 мкмоль C2H4/росл./год. відмічено у фазу цвітіння за інокуляції 

препаратом Легум Фікс та підживлення мікродобривом Вуксал Ойлсід.  

10. Інокуляція насіння Легум Фікс сприяє збільшенню врожайності сої 

на 6,8 % або на 0,19 т/га. Внесення хелатних мікродобрив Квантум-Олійні у 

фазу бутонізації (перед цвітінням, ВВСН 50–59) збільшує урожайність сої на 

8,5 %, добриво з великим вмістом бору Вуксал Ойлсід підвищує врожайність 

на 10,7 % за рахунок активації діяльності симбіотичних бактерій та 

підвищенню ефективності азотфіксації, продовженню терміну 

функціонування фотосинтетичного апарату та накопиченню біомаси. Вища 

врожайність – 3,11 т/га у сорту ЕС Ментор та 3,06 т/га у сорту Кассіді 

формується за сумісного використання в технології вирощування інокуляції 

Легум Фікс та мікродобрива Вуксал Ойлсід. 

11. Сорт сої характеризується нижчою висотою кріплення 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 що з урахуванням вищого виживання рослин за вегетацію 

і, відповідно, густоти стояння рослин на час збирання – вищою в досліді 

врожайністю. Так у сорту  ЕС Ментор середня за 2017-2019роки висота 

кріплення бобів коливалася в межах від 11,9-12,1 см залежно від 

підживлення хелатними мікродобривами та інокуляції. Сорт сої 

характеризується більшою кількістю бобів та зерна на рослині, проте за 

рахунок нижчої маси 1000 насінини і маси насіння з рослини та меншої 

густоти стояння рослин на час збирання формує нижчу врожайність.  При 
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цьому,  у сорту  Кассіді  середня за 2017-2019роки висота кріплення бобів 

коливалася в межах від 13,1-13,2 см залежно від підживлення хелатними 

мікродобривами та інокуляції.  

12. Вміст білка в зерні сої варіює залежнo від сoртoвих oсoбливoстей, 

підживлення та інoкуляції в межах 39,1–42,3 % у сoрту ЕС Ментор та                      

32,4–35,8 % у сoрту Кассіді, який характеризується вищим вмістом жиру в 

зерні – 20,86–24-19 %. Максимальний вміст білка та жиру в зерні сої 

нагромаджується за рахунок підживлення посівів у фазу бутонізації та на 

початку формування насіння хелатним мікродобривом Квантум-Олійні.  

13. Виробництво зерна сої в умовах західного Полісся України є 

економічно високоефективним. Більш економічно вигідним є вирощування 

сортів ЕС Ментор та Кассіді за технологією із проведенням інокуляції 

насіння препаратом Легум Фікс та дворазовим внесенням у позакореневе 

підживлення (на початку та в повне цвітіння, ВВСН 60–66) хелатного 

мікродобрива Вуксал Ойлсід з нормою витрати 2,0 л/га. Умовно чистий 

прибуток вирощування сортів сої ЕС Ментор та Кассіді при цьому становить 

36743 та 35993 грн/га при рентабельності  зерна сої відповідно 237  до  

233 %.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  ВИРОБНИЦТВУ 

 

На основі одержаних результатів досліджень для отримання 

урожайності насіння сої більше 3 тон з гектара агроформуванням західного 

Полісся України в технології вирощування сої рекомендується: 

- висівати ранньостиглий сорт ЕС Ментор, проводячи інокуляцію 

насіння препаратом Легум Фікс (2,5 кг/т) з вмістом штаму бульбочкових 

бактерій Bradyrhizobium japonicum 532c,  

- проводити два позакореневих підживлення рослин сої  на початку та в 

повне цвітіння (ВВСН 60–66) хелатним мікродобривом Вуксал Ойлсід з 

нормою витрати препарату  2,0 л/га. 
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Дoдатoк А 

 

СПИСOК НАУКOВИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМOЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових фахових виданнях України: 

1. Гадзовський Г. Л., Новицька Н. В. Формування урожайності сої під 

впливом інокуляції та підживлення. Миронівський вісник. 2018. С. 113. 

(Здобувачем проведено польові дослідження щодо врожайності сої 

залежно від інокуляції та підживлення, підготовлено статтю до друку). 

2. Гадзовський Г. Л., Новицька Н. В., Мартинов О. М. Вміст хлорофілу у 

листках рослин та урожайність сої за внесення хелатних мікродобрив. 

Таврійський науковий вісник. Вип. 105. 2019. С. 34-39. (Здобувачем 

проведено польові та лабораторні дослідження щодо вмісту хлорофілу та 

врожайності сої, підготовлено статтю до друку). 

3. Гадзовський Г. Л., Новицька Н. В., Мартинов О. М. Урожай і якість 

зерна сої під впливом інокуляції та позакореневого підживлення. 

Таврійський науковий вісник. № 111. 2020. С. 44-49. (Здобувачем проведено 

польові та лабораторні дослідження щодо врожайності та якості зерна 

сої, підготовлено статтю до друку). 

 

Стаття у науковому фаховому виданні України, 

включеному до міжнародних наукометричних баз даних 

4. Гадзовський Г. Л., Новицька Н. В., Мартинов О. М. Фотосинтетична 

діяльність посівів сої на дерново-підзолистих ґрунтах Західного Полісся. 

Plаnt аnd sоіl scіence. Vоl. 11, №1, 2020. С. 5-12. DОІ: 

http://dx.dоі.оrg/10.31548/аgr2020.01.005(Здобувачем проведено польові 

дослідження щодо формування фотосинтетичного апарату посівів сої, 

підготовлено статтю до друку). 

5. Effect of seed inoculation and foliar fertilizing on structure of soybean yield 

and yield structure in western polissya of Ukraine. Novytska, N., Gadzovskiy, 

G., Mazurenko, B., ...Svistunova, I., Martynov, O. Agronomy 

Research, 2020, 18(4), р. 2512–2519. (Здобувачем проведено польові 

дослідження щодо формування урожайності сої, підготовлено статтю до 

друку). 

 

Тези наукових доповідей: 

6. Гадзовський Г. Л., Новицька Н. В. Вплив підживлення на симбіотичну 

активність сої. Селекція, генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур: матеріали VІ Міжнародної науково-

http://dx.doi.org/10.31548/agr2020.01.005
http://dx.doi.org/10.31548/agr2020.01.005
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216981127
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220177198
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220177198
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216978840
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220179881
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220189532
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практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне, 20 

квітня 2018 р.). Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 19. (Здобувачем 

проведено польові дослідження щодо симбіотичної активності посівів сої, 

підготовлено тези до друку). 

7. Джемесюк О. В., Гадзовський Г. Л., Новицька Н. В. Вплив 

підживлення на врожайність сої. Цілі сталого розвитку третього 

тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23–25 травня 2018.). 

Київ: НУБіП України. Т. 2. Секція: Управління рослинними ресурсами та 

біотехнологія. С. 228–229. (Здобувачем проведено польові дослідження щодо 

формування врожайності сої залежно від підживлення, підготовлено тези 

до друку). 

8. Гадзовський Г. Л., Новицька Н. В. Оптимізація технології 

вирощування сої в правобережному Поліссі України. Інновації у виробництві, 

зберіганні та переробці рослинницької сировини: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції присвяченої 50-річчю створення кафедри 

технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва 

ім. проф. Б. В. Лесика та 120-річчю НУБіП України (Київ, 26–27 червня 2018 

р.). Київ, 2019. С. 44–46. (Здобувачем проведено польові дослідження щодо 

впливу удобрення та інокуляції на врожайність сої, підготовлено тези до 

друку). 

9. Гадзовський Г. Л., Новицька Н. В. Урожайність та посівні якості 

насіння сої залежно від підживлення. Вплив змін клімату на онтогенез 

рослин: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

(Миколаїв, 3–5 жовтня 2018 р.). Миколаїв. С. 101–103. (Здобувачем 

проведено польові та лабораторні дослідження щодо впливу підживлення на 

продуктивність сої, підготовлено тези до друку). 

10. Гадзовський Г. Л., Лемешик А. В., Новицька Н. В. Вплив 

травмування на посівні якості насіння.  Інноваційні технології в 

рослинництві: матеріали ІІ всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. 

Кам’янець-Подільський.15 травня 2019 р.). м. Кам’янець-Подільський, 2019. 

С. 23. (Здобувачем проведено лабораторні дослідження щодо травмування 

насіння сої на його посівні якості, підготовлено тези до друку). 

11. Гадзовський Г. Л., Новицька Н. В., Лемешик А. В. Урожайність 

сої під впливом інокуляції та мікродобрив. Селекція, генетика та технології 

вирощування сільськогосподарських культур: тези VІІ Міжнародної науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (Миронівка, 19 квітня 

2019 р.) Миронівка, 2019. С. (Здобувачем проведено польові дослідження 
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щодо впливу мікродобрив та інокулянтів на врожайність сої, підготовлено 

тези до друку). 

12. Гадзовський Г. Л., Новицька Н. В., Мартинов О. М. Вплив 

підживлення на динаміку формування площі листкової поверхні посівів сої. 

Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченій 145-

річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин ДВНЗ (Херсон, 24 

травня 2019 р.). Херсон, 2019. С. (Здобувачем проведено польові дослідження 

щодо формування листкового апарату посівів сої, підготовлено тези до 

друку). 

13. Гадзовський Г. Л., Новицька Н. В., Мартинов О. М. Вплив 

підживлення на фотосинтетичну активність посівів сої. Рослинництво XXI 

століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва 

НУБіП України: тези Міжнародної науково-практичної  конференції (Київ, 

25–56 вересня 2019 р.). Київ, 2019. С. 108–109. (Здобувачем проведено 

польові дослідження щодо впливу підживлення на фотосинтетичний апарат 

сої, підготовлено тези до друку). 
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Дoдатoк Б 

Акти впровадження результатів досліджень 
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Дoдатoк В 

Характеристика ґрунтів СТОВ «Васюти» Ковельского району  

Волинської області 
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Дoдатoк Г 

Тривалість міжфазних періoдів в oнтoгенезі сої залежнo від підживлення 

та інoкуляції насіння (2017-2019 рр.) 

Сорт 

Варіант 

підживлення 

 

 

 

                  Рік  

Тривалість від фази повних сходів до 

початку 

цвітіння 

кінця 

цвітіння 

повного 

наливання 

насіння 

повної 

стиглості 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

2017  

Е
С

 М
ен

то
р

 Без 

підживлення 

(контроль) 

37 39 68 69 88 89 100 102 

Квантум-Олійні 34 37 72 73 92 92 102 105 

Вуксал Ойлсід 37 39 74 74 95 95 106 108 

К
ас

сі
д

і 

Без 

підживлення 

(контроль) 

38 39 69 70 88 93 115 117 

Квантум-Олійні 37 38 71 72 92 92 116 120 

Вуксал Ойлсід 38 40 72 72 95 96 118 120 

2018  

Е
С

 М
ен

то
р

 Без 

підживлення 

(контроль) 

44 48 70 73 91 94 113 118 

Квантум-Олійні 40 45 74 79 95 100 116 119 

Вуксал Ойлсід 44 47 78 81 99 104 117 121 

К
ас

сі
д

і 

Без 

підживлення 

(контроль) 

48 53 71 75 94 98 125 128 

Квантум-Олійні 50 55 74 79 97 101 127 129 

Вуксал Ойлсід 48 53 79 84 100 105 130 132 

2019 

Е
С

 М
ен

то
р

 Без 

підживлення 

(контроль) 

43 49 68 75 89 96 103 106 

Квантум-Олійні 39 46 71 76 93 99 105 108 

Вуксал Ойлсід 43 49 76 77 97 99 110 111 

К
ас

сі
д

і 

Без 

підживлення 

(контроль) 

41 45 70 74 93 97 120 121 

Квантум-Олійні 38 42 75 78 96 99 120 122 

Вуксал Ойлсід 41 45 76 78 99 100 122 124 

*Примітка: б/і – насіння без інoкуляції; і –інoкульoване насіння. 
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Дoдатoк Д 

Висoта рoслин сої залежнo від підживлення та інoкуляції насіння 

 

Таблиця Д.1 

Висoта рoслин сої залежнo від підживлення та інoкуляції насіння, см 

(середнє за 2017-2019 рр.) 

Сорт 

Варіант 

підживлення 

 

Висoта рoслин у фазу, см 

початку 

цвітіння 

кінця 

цвітіння 

повного 

наливання 

насіння 

повної 

стиглості 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Е
С

 М
ен

то
р

 

Без 

підживлення 

(контроль) 

41,7 43,7 79,3 83,7 87 90,1 86,1 89,8 

Квантум-Олійні 44,8 48,9 84,2 89,7 89,1 93,6 88,3 92,1 

Вуксал Ойлсід 43,9 44,8 86,2 90,1 91,3 96,7 90,4 93,6 

К
ас

сі
д

і 

Без 

підживлення 

(контроль) 

37,3 39,3 69,5 73,9 77,2 79,3 76,3 78 

Квантум-Олійні 40,4 44,5 75,4 79,3 81,5 85,9 80,6 84,8 

Вуксал Ойлсід 39,5 40,4 76,2 81,7 82,1 87,7 79,3 85,1 

*Примітка: б/і – насіння без інoкуляції; і –інoкульoване насіння. 
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Таблиця Д.2 

Висота рослин сої залежно від підживлення та передпосівної інокуляції 

насіння, см (2017-2019 рр.) 

Сорт 

Варіант 

підживлення 

 

 

 

                  Рік  

Висoта рoслин у фазу, см 

початку 

цвітіння 

кінця 

цвітіння 

повного 

наливання 

насіння 

повної 

стиглості 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

2017  

Е
С

 М
ен

то
р

 Без 

підживлення 

(контроль) 

31,8 31,9 70,4 71,5 76,5 79,1 74,7 75,1 

Квантум-Олійні 32,0 32,1 71,4 73,1 78,8 81,9 76,3 77,1 

Вуксал Ойлсід 33,6 33,6 74,8 75,7 81,5 82,9 78,5 79,2 

К
ас

сі
д

і 

Без 

підживлення 

(контроль) 

32,6 32,5 61,8 62,7 69,5 71,7 69,5 69,4 

Квантум-Олійні 32,8 32,9 63,6 63,4 71,4 72,4 70,3 70,5 

Вуксал Ойлсід 33,1 33,1 66,2 66,1 73,3 74,4 75,9 76,3 

2018  

Е
С

 М
ен

то
р

 Без 

підживлення 

(контроль) 

40,5 40,4 88,9 90,2 89,7 92,5 80,1 81,6 

Квантум-Олійні 41,0 41,3 90,8 91,5 94 96,5 83,8 84,8 

Вуксал Ойлсід 42,2 42,3 91,9 92,8 96,1 97,4 86,6 87,5 

К
ас

сі
д

і 

Без 

підживлення 

(контроль) 

38,7 38,7 75,5 77,5 78,4 81 77,6 79,4 

Квантум-Олійні 38,9 39 77,7 78,6 81,4 81,8 80,2 81,3 

Вуксал Ойлсід 40,4 40,4 80,2 81,1 82,9 84,4 81,4 81,5 

2019 

Е
С

 М
ен

то
р

 Без 

підживлення 

(контроль) 

40,4 40,4 80,6 83 86,1 88,8 85,7 86,4 

Квантум-Олійні 41,3 41,2 82,7 85,4 88,5 91,8 87,5 89 

Вуксал Ойлсід 42,2 42,3 86,8 87,8 91 94 86,2 90,6 

К
ас

сі
д

і 

Без 

підживлення 

(контроль) 

39,9 40,3 81,9 82,5 81,8 81,6 78,1 79,6 

Квантум-Олійні 41,3 41,2 85 85,3 85,8 87,8 80,8 82,8 

Вуксал Ойлсід 41,6 41,7 87,9 89,1 88,8 90,1 82,2 82,8 

*Примітка: б/і – насіння без інoкуляції; і –інoкульoване насіння. 
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Дoдатoк Ж 

Густoта стoяння рoслин сoртів сої залежнo від підживлення та 

передпoсівнoї інoкуляції насіння, шт./м2 (середнє за 2017-2019 рр.) 
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Дoдатoк З 

 

Чиста продуктивність фотосинтезу посівів сої залежнo від 

підживлення та передпoсівнoї інoкуляції насіння, г/м2*дoбу  

(середнє за 2017-2019 рр.) 
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Дoдатoк К 

Динаміка формування загальної кількості та маси бульбочок  

 

Таблиця К.1 

Динаміка формування загальної кількості та маси бульбочок рослинами  сої в 

онтогенезі (сорт ЕС Ментор, варіанти з інокуляцією) 

 

Варіант 

удобрення  

  

Фаза розвитку рослин 

третій 

трійчастий 

листок 

початок 

бутонізація 

кінець 

цвітіння 
налив бобів 

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

2017 рік 

Без 

підживлень 

(контроль) 

4,7 66 17,7 113 46,7 190 39,1 164 

Квантум-

Олійні 
5,2 101 18,2 172 48,2 319 41,4 284 

Вуксал 

Ойлсід 
6,0 130 19,5 222 51,2 383 42,3 341 

2018 рік 

Без 

підживлень 

(контроль) 

8,1 135 28,1 231 63,7 376 55,7 335 

Квантум-

Олійні 
8,9 206 28,9 350 68,1 651 59,7 580 

Вуксал 

Ойлсід 
10,3 266 30,3 453 69,7 782 61,2 696 

2019 рік 

Без 

підживлень 

(контроль) 

6,9 148 24,9 252 61,3 411 53,4 366 

Квантум-

Олійні 
7,6 225 25,6 383 65,6 712 56,8 634 

Вуксал 

Ойлсід 
8,8 291 26,8 495 66,4 855 58,1 761 

*Примітка: 1 – кількість бульбочок, шт./рослину; 2 – маса бульбочок, мг/рослину. 
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Таблиця К.2 

Динаміка формування кількості та маси бульбочок рослинами  сої в 

онтогенезі (сорт Кассіді, варіанти з інокуляцією) 

 

Варіант 

удобрення  

  

Фаза розвитку рослин 

перший 

трійчастий 

листок 

початок 

бутонізація 

кінець 

цвітіння 
налив насіння 

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

2017 рік 

Без 

підживлень 

(контроль) 

5,3 70 11,4 123 41,2 210 35,8 180 

Квантум-

Олійні 
5,8 107 15,7 187 44,3 364 38,6 312 

Вуксал 

Ойлсід 
6,7 138 17,3 242 45,2 437 39,6 375 

2018 рік 

Без 

підживлень 

(контроль) 

9,1 143 19,2 252 59,2 429 53,7 369 

Квантум-

Олійні 
10,0 218 24,3 382 64,3 742 58,4 638 

Вуксал 

Ойлсід 
11,5 282 26,1 494 66,1 891 60,2 766 

2019 рік 

Без 

підживлень 

(контроль) 

7,7 157 15,9 275 56,4 469 50,9 403 

Квантум-

Олійні 
8,5 239 20,0 417 60,7 812 55,1 697 

Вуксал 

Ойлсід 
9,9 309 21,5 540 62,3 975 56,5 837 

*Примітки: 1 – кількість бульбочок, шт./рослину; 2 – маса бульбочок, мг/рослину. 
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Дoдатoк Л 

Зовнішній вигляд досліджуваних сортів сої 

 

 

 

 

 



218 
 

 

Дoдатoк М 

 

Вміст білка та жиру в зерні сої залежно від 

підживлення та інокуляції насіння, % 

Варіант 

підживлення 

ЕС Ментор Кассіді 

вміст у зерні, % 

білка жиру білка жиру 

проведення інокуляції насіння* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

2017 рік 

Без підживлень 

(контроль) 
41,9 42,4 22,51 22,62 36,3 36,7 21,81 22,65 

Квантум-Олійні 42,8 42,9 20,74 21,47 37,8 37,9 20,13 21,66 

Вуксал Ойлсід 42,5 42,8 21,81 22,30 36,7 37,8 20,30 21,73 

2018 рік 

Без підживлень 

(контроль) 
41,8 42,1 20,68 21,12 32,2 33,6 24,12 24,01 

Квантум-Олійні 42,3 42,7 20,60 20,72 35,2 35,8 23,08 23,42 

Вуксал Ойлсід 42,1 42,4 20,55 20,66 34,1 35,7 24,00 24,03 

2019 рік 

Без підживлень 

(контроль) 
38,4 38,6 22,42 22,53 31,2 32,7 23,19 24,29 

Квантум-Олійні 38,9 40,1 21,45 21,58 33,1 35,2 22,58 23,73 

Вуксал Ойлсід 38,6 39,0 22,11 22,16 32,4 34,8 23,03 24,22 
*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 

 

 


